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Değerli DemirDöküm Dostu,
DemirDöküm’ün modern tesislerinde titizlikle üretilen bu ürünün 

verimli ve güvenli kullanımı için montaj ve kullanım öncesinde bu kıla-

vuzun dikkatle okunmasını ve siz kullanıcılar tarafından bir başvuru 

kaynağı olarak saklanmasını rica ederiz.
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1. Bölüm : Genel

(Şekil 1.1)

(Şekil 1.3)

(Şekil 1.5)

(Şekil 1.6)

(Şekil 1.4)
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(Şekil 1.8)

(Şekil 1.2)

-   2 Adet 3/4“ S boru
-   2 Adet 1/2“ S boru
-   6 Adet 3/4“ borular için 
     sızdırmazlık contası
-   4 Adet 1/2“ borular için
     sızdırmazlık contası

1.1 Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri
Nitromix kombi 2 kutu halinde teslim edilmektedir. Cihaz ile 
birlikte kutudan çıkan aksesuarlar aşağıda görselleriyle birlikte 
verilmiştir.

NOT: Opsiyonel olarak 
verilen S borular tercih 
edilmesse, yerine tesisatta
kullanılacak olan 
rakorların kesinlikle 

hareketli olması
gerekmektedir. (Şekil 1.8)

      1. Bağlantı aksesuarları (Şekil 1.1)
 
 
 
      2. Askı Plakası (Şekil 1.2)

      3. Montaj Şablonu (Şekil 1.3) 

      4. Kullanma Kılavuzu (Şekil 1.4) 

      5. Atıkgaz Boru Donanımı (Şekil 1.5)

      6. Tahliye T Parçası  (Şekil 1.6) 

      7. Kombi İlk Çalıştırma Kontrol Formu (Şekil 1.7)
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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.

Bu cihaz topraklanmalıdır.

Cihazın bağlantı düzenleri üzerinde çalışırken, besleme devreleri kesilmelidir. 

Cihazın bağlanacağı ısıtma ve kullanım suyu tesisatı uzman bir mühendislik firması tarafından 
projelendirilmiş ve tesis edilmiş olmalıdır.

Isı kaybı hesabı yapılmadan, kombi ve panel radyatör seçimi yapılması ısınma problemine yol açabilir. 
Bu nedenle, bu cihazın kullanıldığı mekanın tesisat hesabı TS 2164 (Kalorifer Tesisatı Projelendirme 
Kuralları) standardına göre yapılmış olmalıdır.

Cihazın montajı, DemirDöküm montaj şartnamesi ile birlikte yetkili kuruluşların (TSE, Gaz Dağıtım 
Şirketi, vb.) ilgili standart ve şartnameleri de dikkate alınarak yapılmış olmalıdır.

Doğalgaz tesisat projesi; montajı ve doğalgaz bağlantısını yapacak şirket tarafından, Doğalgaz Dağıtım 
Şirketleri’ nin (İGDAŞ, vb.) istekleri doğrultusunda hazırlanmış ve onaylatılmış olmalıdır.

Cihazın montajı, DemirDöküm tarafından yetkilendirilmiş bir DemirDöküm Yetkili Satıcısı’ na veya 
uzman bir tesisatçı firmaya yaptırılmış olmalıdır.

Kombinin, LPG (tüpgaz, sanayi tüpü veya LPG tankı) ile kullanımı için sayfa 13’deki şartların yerine 
getirilmesi gerekir. Uygun şartlar sağlanamazsa cihaz LPG ile kullanılamaz.

LPG kullanımında gaz projesi ve gaz tesisatı uygulaması, uzman firmaların (Aygaz, vb.) Yetkili 
Servisleri tarafından yapılacaktır. Konu ile ilgili olarak Yetkili Satıcı, Yetkili Servis veya Satış Sonrası 
Hizmetler Yöneticiliği’ ne danışınız.

Kombi için gerekli elektrik tesisatının hazırlanması, montaj ve tesisat işlemini yapan firmanın 
sorumluluğundadır. Eğer kablolama işi Yetkili Servis’e yaptırılmak istenirse, Yetkili Servis, 
DemirDöküm tarafından belirlenen ücret talep eder. 
Dikkat: Elektrik hattının cihaza bağlantısını yapmaya ve cihaza elektrik vermeye sadece 
DemirDöküm Yetkili Servisi yetkilidir.

Cihazın ayarlanmış olduğu gaz tipi; kombi ambalajında kutu bilgi etiketi, kombi yan panelinde kapasite 
etiketi ve kumanda panosundaki sicil etiketinde yazılıdır. Kombinin, kullanılacak gaz tipine (doğalgaz 
veya LPG gazı) ayarlanmış olmasına dikkat ediniz. Gaz Dönüşüm işlemleri kesinlikle Demirdöküm 
Yetkili Servisi Teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. Dönüşüm işlemi ücretlidir.

Tesisatçı firma tarafından, tesisatın “ Kombi İlk Çalıştırma Kontrol Formu” na uygunluğu tespit 
edildikten sonra, cihazın devreye alınması için DemirDöküm Yetkili Servisi çağırılmalıdır. Devreye 
alma yetkisi sadece DemirDöküm Yetkili Servisine aittir ve ücretsizdir. İlk çalıştırma işleminin ehliyet-
siz kişiler tarafından yaptırılması durumunda, cihazda daha sonra meydana gelebilecek arızalar 
garanti kapsamı dışında tutulacaktır.

�
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2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi
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(Şekil 2.1)



-

ğer Uzunluk” (Sayfa 9) hesaplanarak bulunmalıdır.

-

mektedir. (Şekil 2.2)
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(Şekil 2.2)

Şekil 2.3
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(Şekil 2.4)

Tablo 2.1



Tablo 2.2

Şekil 2.5
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Tablo 2.3

Şekil 2.6
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2.3 Havalandırma
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(Şekil 2.7)

 

Tek Mekanda Kullanım: İki Mekanın Birleştirilmesiyle Kullanım:
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2.4 Doğalgaz veya LPG Tesisatı

 2.4.1 Doğalgaz ile kullanım
 Doğalgaz ile kullanım için, TSE ve yerel gaz dağıtım şirketlerinin (İGDAŞ vb.) şartnamelerine uygun 
 doğalgaz projesi yaptırılıp onaylatılmalıdır.

 2.4.2 LPG ile kullanım

  ise, 12 kg veya 24 kg tüp kullanılabilir.   
  

rı  
  için 3 adet tüp pararlel bağlanmalıdır.

  ihtiyacında LPG tankı kullanımı tavsiye 
  edilir. 

   dedantör kesinlikle kullanılmamalıdır. 

  dedantör kullanılmalıdır.

  ortamlar ile ocak, fırın vb. cihazları
   yakınına konulmamalıdır. 

  kapasiteli ayrı bir dedantör kullanılmalıdır.

uzun olmamalıdır. Kollektör seti kullanımında tüp ile 
  kollektörler arası mesafe en fazla 125 cm, kollektör ile 

  standartlara uyulmalı ve tesisat uzman ekipler tarafından yapılmalıdır. Bu şartların sağlanmadığı
  kombiler DemirDöküm Yetkili Servisleri tarafından devreye alınmaz.

Şekil 2.8



(Şekil 2.9)

 2.5 Elektrik Tesisatı
 (Elektrik Bağlantıları, Oda Termostatı, Sensör Bağlantıları)

 

   yapılmalıdır.

  karşılığı yapılır.

  elektrik tesisatçısı tarafından cihazın ilk çalıştırılması yapılmadan önce çekilmelidir.

  duruma engel olmak için sadece DemirDöküm Yetkili Servisi tarafından değiştirilmelidir.

  2x1 mm2 kesitli ve beyaz olmalıdır.

  kaynağı ve hava akımından uzağa monte edilmelidir (Radyatör, pencere ve kapı ağzı). Kombi elektrik 
  tesisatının oda termostatı ile olan kablo uç bağlantısı mutlaka DemirDöküm Yetkili Servisi tarafından 
  yapılmalıdır. 

  Servisi tarafından yapılmalıdır. Kombi devreye alınırken yapılan bu işlem ücretsizdir.

  durumunda Yetkili Servislerimiz bu hizmet için DemirDöküm fiyat listelerine uygun ücret talep
  edecektir.

  Deneme amacıyla dahi olsa cihaza elektrik verilmemelidir. İlk çalıştırma işleminin Yetkili Servis 
  dışındaki kişiler tarafından yapılması durumunda meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı
  dışındadır.

Şekil 2.9
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   hacminin belirtilen değerin üzerine çıkması durumunda tesisata genleşme tankı ilavesi gerekir.

   takılmalıdır. Oda termostatı kullanılan mahaldeki radyatörde termostatik vana olmamalıdır.

   geçişlerinde kılıf kullanılmalıdır.

   minimal bir doldurma giriş suyu (şebeke) basıncı ile çalışabilir fakat bu durumda sıcak kullanım suyu debisi 
   düşük olacaktır. İyi bir kullanım suyu konforu elde etmek için 1 barın üstünde bir giriş suyu (şebeke) basıncı
   gerekmektedir. Bunu sağlamak için gerekiyorsa hidrofor tesis edilmelidir.

Tesisat doldurma işlemi tamamlandıktan sonra hidrolik test uygulanmalı, tesisatta kaçakolmadığından 
   emin olunmalıdır.

15
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2.7 "��0�����8��	9�

boru grubunun konumları ayarlanmalıdır. Cihazın duvardaki yeri belirlendikten sonra askı vidası ve dübeli duvara 
tespit edilmelidir.

sağlamlığı kontrol edilmelidir.



   tarafındaki delikleri askı sacına geçiriniz.

   diziliş sırasına uygun olacak şekilde bağlantıları tamamlanmalıdır.

  dayanan bir bağlantı yöntemi uygulanmamalıdır.

   kullanılmalı, daha önce bağlantıda kullanılmış eski aksesuar grubu varsa kesinlikle kullanılmamalıdır. 

   kullanılması halinde ortaya çıkabilecek hatalardan Demirdöküm sorumlu değildir.

   tamamlandıktan sonra Şekil 2.11’de gösterildiği gibi çıkarılarak su ile doldurup, tekrar yerine montajının
   yapılması ve yoğuşma kabı çıkış ucunun drenaj hattına bağlanması gereklidir. Bu bağlantının ürün ile birlikte 
   verilen “Tahliye T Parçası” kullanılarak yapılması gerekmektedir.

16
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Şekil 2.11

 



2.8
 2.8.1

Tablo 2.4 Kullanım ömrü 15 yıldır. (Ürün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)
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2.9 "��0��>���?	��@�
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Kombinin Yetkili Servis tarafından devreye alınabilmesi için; kombi ile birlikte verilen “Kombi İlk Çalıştırma 
Kontrol Formu” nda bulunan maddelerde eksiklik olmamalıdır. Eğer maddelerde eksiklikler var ise, tesisat-
çı firma tarafından bu eksikler tamamlanıp, servis tarafından cihazın devreye alınması sağlanmalıdır.

18
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2.8.2 Kombi Detay Görünümü

1. Premix Eşanjör

2. Premix Eşanjör Kapağı

3. Fan

5. Susturucu

6. Ateşleme Elektrodu/İyonizasyon

7. Alev Gözetleme Camı

8. Ateşleme Trafosu

9. Pompa

11. Yoğuşma Kabı

13. Dönüş Hidrobloğu

15. Su Basınç Sensörü

17. Tesisat Gidiş Borusu

18. Yoğuşma Hortumu

19. Plaka Tip Eşanjör

21. Tesisat Dönüş Borusu

22. Genleşme Tankı

2.8.3 Kombi Tesisat Bağlantıları

 ��/	��	*
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Kombinin altındaki mavi renkli doldurma musluğunu saat yönünün tersine çevirerek, ekrandaki basınç değeri 
1.5 bar oluncaya kadar açık tutunuz. Doldurma işlemi tamamlandıktan sonra doldurma musluğunu saat 
yönünde çevirerek kapatmayı unutmayınız. (Şekil 3.2)

Tüm radyatörlerin havasını radyatör üzerindeki purjörden (Şekil 3.3) alınız. Su normal akmaya başlayınca 
purjörü kapatınız. 

tekrar yapınız. Eğer basınç değeri 2 barı aştıysa tesisat boşaltma musluğunu gevşeterek (Şekil 3.4), basınç 
değeri 1.5 bar oluncaya kadar tesisat suyunu boşaltınız. Bu işlemi yapmazsanız fazla su cihaz çalışırken emni-
yet ventilinden otomatik olarak tahliye olacaktır.

3. Bölüm : Kullanıcı için Bilgiler
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(Şekil 3.2)

Ekrandaki basınç
değeri 1,5 bar 

olmalı.

 

(Şekil 3.3) (Şekil 3.4)



3. Bölüm : Kullanıcı için Bilgiler
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(Şekil 3.5)

1

2

3 5

6

4
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(Şekil 3.6)

(Şekil 3.7)
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(Şekil 3.8)
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(Şekil 3.9)
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Tablo 3.2

3. Bölüm : Kullanıcı için Bilgiler



Tesisatı ve montajı yapılan cihazlar Kombi İlk Çalıştırma Kontrol Formu’ndaki maddelere göre kontrol edilirler. 
Kontrollerden sonra eksiklik tespit edildiği takdirde kombi Yetkili Servis tarafından devreye alınmaz. Tesisat ve 
montaj yapılmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  sızdırmazlığın mutlaka sağlanması gerekmektedir.

  kılavuzda belirtilenlerin dışında cihazın hiçbir parçasına veya ayarına kesinlikle müdahale etmeyiniz.

4.1 Elektrik Tesisatı

Kombinin montajını ve tesisatını yapan bayi veya tesisatçılar tarafından hiçbir şekilde kombiye elektrik verilme-

getirilip bırakılmalıdır.

  değiştirmek istendiği takdirde, DemirDöküm Yetkili Servisi’nden temini yapılabilir.

4.2 Kombinin Devreye Alınması

Dikkat! Cihazın devreye alınması işlemi sadece DemirDöküm Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır. Montaj ve 
devreye alma işlemleri sırasında bayi ve servis elemanları kullanıcıyı, kombinin güvenli ve verimli kullanılması 
için cihazla birlikte verilen “Kullanım Kılavuzu”nu okuması bu kılavuzda belirtilenlere uyması konusunda bilgi-
lendirmeli ve uyarmalıdır. DemirDöküm Yetkili Servisi dışında cihaza yapılacak müdahaleler sonucu ortaya 
çıkabilecek hasarlardan DemirDöküm firması sorumlu değildir.

4.3 Periyodik Bakım ve Kontrol

Gerek cihazın performansı ve gerekse güvenliği açısından DemirDöküm Yetkili Servisi’ne yılda bir kez ücretli 
bakım yaptırmanızı tavsiye ederiz.
Cihazın dış temizliği için sadece sabunlu su ile nemlendirilmiş bir bez kullanınız. Temizlik veya bakım öncesi 
cihazın elektrik düğmesi OFF konumuna getirilmeli ve cihazın enerjisi kesilmelidir.

4. Bölüm : Yetkili Servis için Bilgiler
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3003202938-R12

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürünler vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle
ürünlerimizle ilgili her türlü hizmet ihtiyacınızda;

Müşteri İletişim Merkezimizin 444 1 833 numaralı telefonunu arayarak,

www.demirdokum.com.tr

Müşteri İletişim Merkezimiz için 444 1 883 numaralı 
telefonu arayınız.
4. Hizmet için gelen görevli kişiye DEMİRDÖKÜM

“HİZMET BELGESİNİ”
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