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Mini kW

24 kW
Hermetik Kombiler

Yoðuþmalý Kombi

Yoðuþmalý Kombi

Mini kW
Ýmmergas Mini kW modeli kombiler,
kompakt boyutlar ve modern görünüm,
yüksek sýcak su konforu, alev modülasyonu ile
tasarruflu çalýþma, kolay kullanýmlý dijital kontrol
paneli ve çift eþanjörlü yapý ve uzun ömür gibi
pek çok üstün özelliðe sahiptir.

1
1

Sessiz
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En Küçük Boyut

YTL

1
1

Tasarruf

Çevre Dostu

Dijital Panel

1

Ýtalya'nýn Pazar Lideri

2

Kompakt Ölçüler (25 cm derinlik)

3

Mikroiþlemci Kontrollü Elektronik Kart

www.immergas.com.tr

mmergas, Dünyada 30 ülkeden sonra TÜRKYEde
yatrmlarna devam ediyor. mmergasn 2007
ylnda da talyada pazar liderlii sürerken, uluslararas
pazardaki gücü de her yl artarak devam etmektedir.
Ýmmergasýn Avrupa ve Uzakdoðuda kabul görmüþ
kalitesi, þimdi de Türk tüketicisinin hizmetindedir.

Mini modeli, estetik tasarýmlý ve küçük (25 cm) boyutlu
gövdesi içinde Yüksek Ýmmergas Teknolojisini
barýndýrýyor.

Ýmmergas tarafýndan özel olarak geliþtirilmiþ elektronik
kart kombinin tüm fonksiyon ve emniyet sistemlerini
kontrol eder.

4

Yüksek Sýcak Su Konforu

6

Ýki Ayrý Isý Eþanjörü ile Uzun Ömür

7

Paslanmaz çelik eþanjörü ile yüksek sýcak su taleplerini
anýnda karþýlar ve bol miktarda sabit sýcaklýkta su
konforunu garanti eder. (11,5 / dk)

5

Donmaya Karþý Otomatik Koruma
Tesisattaki su sýcaklýðý 5°Cye düþtüðünde önce
pompa devreye girerek sistemdeki suyu sirküle eder.
Eðer elektronik kart hala donma riski görüyorsa brülörü
çalýþtýrarak sistemdeki suyu ýsýtýr ve donmaya karþý
koruma saðlanýr.

Isýtma devresi eþanjörü dýþýnda, kullaným suyu devresi
için de paslanmaz çelik plakalý ayrý bir eþanjöre sahiptir.

Enerji Tasarrufu
Elektronik ateþleme ve kademesiz alev modülasyonu ile
kullaným suyu sýcaklýðý ve kalorifer sisteminin ihtiyaç
duyduðu uygun ýsýtma çýkýþý mükemmel þekilde ayarlanýr,
böylece gereksiz gaz sarfiyatý yapýlmayarak yakýt
tasarrufu ve maksimum konfor saðlanýr.

8

Kesintisiz Sýcak Su Konforu
Sýcak su kullanýmýnda oluþan debi dalgalanmalarýnda,
elektronik kart kombinin minimum alev boyutunda
çalýþmasýný saðlayarak kesintisiz sýcak su konforunu
sunar. Böylelikle gerek banyoda gerekse mutfakta sýcaklýk
dalgalanmalarý olmaksýzýn sýcak su kullanýmý mümkün
olur.

www.immergas.com.tr
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9

Ýmmergas Kalite Farký

Müþteri Hattý

Ýmmergas markalý kombiler, Ýmmergasýn Ýtalyadaki
kendi tesislerinde üretilmektedir. Kalite kontrolü üretim
hattýndaki kombilerin ana fonksiyonlarýnýn her aþamada
test edilme prensibine dayanmaktadýr; bu da Ýmmergas
kalite farkýný oluþturmaktadýr.

11

Dijital Kontrol Paneli
ile Kolay Kullaným
LCD göstergeli kontrol paneli
hem kullaným kolaylýðý saðlar,
hem de kendi tespit ettiði
arýzalarý deðiþen ekran renkleri
ile bildirerek kullanýcýyý
yönlendirir.

10

Tamamen kendi personelimizden
oluþan teknik servis ekibimize
her saatte ulaþabilirsiniz. Ekibimiz
7 gün 24 saat kesintisiz olarak
servis vermektedir.
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Yaz konumu

Kþ konumu

Kalorifer stlyor

°C

1. Reset Düðmesi
2 Bekleme durumu / Yaz-Kýþ / düðmesi
3. Kullaným suyu sýcaklýðý arttýrma (+) düðmesi

4. Kullaným suyu sýcaklýðý azaltma (-) düðmesi
5. Kalorifer sýcaklýðý arttýrma (+) düðmesi
6. Kalorifer sýcaklýðý azaltma (-) düðmesi

Scaklk ölçü birimi

Alev-güç göstergesi

Sýcak kullaným suyu
Çalþma scakl veya
hata kodlar

I4I

Normal Çalýþma

Ýkaz Durumu:
Reset tuþuna basýn

www.immergas.com.tr

Ýkaz Durumu:
Servisi arayýn

Sýcaklýk Kontrol Üniteleri ile Yüksek Konfor ve Yakýt Tasarrufu
CRD Sýcaklýk Kontrol Ünitesi
 Kullaným suyu / ýsýtma sistemi seçimi
 Hem kalorifer hem de kullaným suyu
sýcaklýðý kontrolü
 Kombi çalýþma durumu ve alarm
kodlarýnýn görülebilmesi

 Günü 30 dakikalýk zaman aralýklarý
ile 3 ayrý program dilimine bölebilme
 Ekonomi ve konfor sýcaklýklarý seçimi
 Kombiyi oda sýcaklýðýna göre
modülasyonlu çalýþtýrýr.

 Haftanýn günlerine göre 4 deðiþik
program seçeneði

Kombinizi ister elektronik kontrol
panelinden, isterseniz de opsiyonel
sýcaklýk kontrol sistemleri ile
kumanda ederek,
Ýmmergas rahatlýðýný yaþayýn ...

Oda Termostatý (Analog)

Kronotermostat

5-30°C arasýnda istenen oda sýcaklýðý
ayarýna göre kombinin çalýþmasýný saðlar.

Haftalýk olarak programlanabilen dijital
oda termostatýdýr.

 Kombiyi oda sýcaklýðýna göre
On/Off (Aç/Kapa) konumunda çalýþtýrýr.

 10-30°C arasýnda sýcaklýk ayar alaný
 Haftanýn günlerine göre 5 deðiþik
program seçeneði
 Günü 15 dakikalýk zaman aralýklarý ile
4 ayrý program dilimine bölebilme
 Ekonomi ve konfor sýcaklýklarý seçimi
 Tatil programý seçeneði
 Kombiyi oda sýcaklýðýna göre
On/Off (Aç/Kapa) konumunda çalýþtýrýr.
.

Telsiz Kronotermostat
(Kablosuz)
Haftalýk olarak
programlanabilen
kablosuz dijital oda
termostatýdýr.
Kronotermostat ile
ayný özelliklere
sahiptir.

Yoðuþmalý Kombi
www.immergas.com.tr
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Akþ miktar ( /h)

 Ýçinizi ýsýtan
yüksek teknoloji

Ýleri Teknoloji Cihaz Emniyetleri
 Otomatik hava tahliye purjörü ile sistemdeki havann tahliyesi

 Istma sistemindeki suyun tahliyesini salayan boþaltma vanas

 Alevin düzgün yanmasn kontrol eden parazit alev kontrol sistemi

 Eþanjörden çkan su scakln snrlayp gerektiinde cihaz bloke
eden aþr s emniyet termostat

 Brülör yanþn ve ateþleme sistemini kontrol eden hissedici
elektrot
 Istma tesisatndaki yetersiz su sirkülasyonunu alglayan scaklk
sensörü

 Yanmþ gazn emniyetli þekilde tahliyesini kontrol eden baca
emniyet termostat (bacal modeller) / baca basnç anahtar
(hermetik modeller)
 Aþr s veya baca emniyet termostatlarnn kontak durumunu
kontrol eden elektromekanik kontrol sistemi

 Brülör söndüünde pompann çalþmaya devam ederek
eþanjörü aþr sdan korumas ve ömrünü uzatmas

 Cihazn uzun süre kullanlmad durumlarda olabilecek
skþmalara karþ periyodik olarak pompa ve elektrikli 3 yollu

 Brülör söndüünde fann çalþmaya devam ederek atk gaz
tamamen tahliye etmesi

vanay çalþtran elektronik koruma sistemi
 Sistemde oluþabilecek sirkülasyon problemlerinde otomatik

 Çkþ sensörü tarafndan ölçülen scaklk limit deeri aþtnda,

By-pass devreye girerek tüm sistemi korumaya alýr.

brülörün sönüp fann çalþmas
 Scaklk sensörü arza uyars
 Kalorifer stma devresini ve kombiyi olabilecek su basnc
artþlarndan koruyan 3 bar emniyet ventili

I6I
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Teknik Veriler
Nominal ýsýtma yükü

kW (kcal/h)

25,8 (22146)

Minimum ýsýtma yükü

kW (kcal/h)

10,6 (9122)

Nominal ýsý gücü

kW (kcal/h)

24,0 (20640)

Minimum ýsý gücü

kW (kcal/h)

9,3 (8000)

Nominal ýsý gücü deðerindeki faydalý ýsý verimliliði

%

93,2

Nominal ýsý gücü deðerinin %30undaki faydalý ýsý verimliliði

%

90,3
DOÐALGAZ

Besleme basýncý

mbar (mm H2O)

LPG

20 (204)

29 (296)

Isýtma devresi maksimum çalýþma basýncý

bar

3

Isýtma devresi maksimum çalýþma sýcaklýðý

°C

90

Ayarlanabilir kalorifer devresi sýcaklýðý

°C

38 - 85
4,5

Isýtma genleþme kabý toplam hacmi

2

Kombi su kapasitesi
1000 l/h debi oranýnda mevcut pompa basýncý

17,6 (1,79)

kPa (m H2O)

24,0 (20640)

Sýcak su üretimi mevcut ýsý gücü
*SKS ayarlanabilir sýcaklýðý

°C

30 - 60

*SKS devresi minimum basýncý (dinamik)

bar

0,3

*SKS devresi maksimum çalýþma basýncý

bar

10

*SKS minimum çalýþma debisi

/dak

1,5

Özgül kapasite (DT 30°C)

/dak

10,7

Sürekli kullanýmda sýcak kullaným suyu kapasitesi (DT 30°C)

/dak

11,4

Kombi dolu aðýrlýðý

kg

36,4

Kombi boþ aðýrlýðý

kg

34

Elektrik baðlantýsý

V/Hz

230/50

Elektrik akýmý

A

0,65

Kurulu elektrik gücü

W

115

Sirkülasyon pompasý elektrik gücü

W

63

Fan elektrik gücü

W

36
IPX4D

Cihaz elektrik sistemi korumasý

Nominal güç deðerinde atýk gaz sýcaklýðý

°C

DOÐALGAZ

LPG

-

111

112

86

88

Minimum güç deðerinde atýk gaz sýcaklýðý
NOx sýnýfý

mg/kWh

3

NOx aðýrlýðý

mg/kWh

113

CO aðýrlýðý

55

Cihaz tipi

C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82

Kategori

II2H3+

 Atýk gaz sýcaklýðý deðerleri 15°C deki giriþ havasý ýsýsýna göre
verilmiþlerdir.
 Sýcak kullaným suyu performansý ile ilgili veriler 2 bar deðerindeki
dinamik giriþ basýncý ve 15°C deðerindeki giriþ sýcaklýðý ile
alakalýdýr; deðerler, beyan edilen deðerleri elde etmek için
soðuk su ile karýþtýrma yapýlmasý gerekliliði göz önünde
bulundurularak direk olarak ýsýtýcý kombinin çýkýþýndan ölçülür.

 Kombi çalýþmakta iken dýþarý verilen maksimum gürültü seviyesi
>55dBAdýr. Gürültü seviyesi deðeri yarý-anekoik oda testi ile
ve ýsýtýcý kombi maksimum ýsýtma gücünde çalýþýrken ve ayrýca
atýk gaz çýkýþ sisteminin genleþmesi anýnda ürün standartlarýna
göre ölçülen deðere karþýlýk gelmektedir.

*SKS : Sýcak Kullaným Suyu

www.immergas.com.tr
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1

7
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2

9

10
11
20

12
13
14
15

19
16

3

17

4
18

5

1. Çekme noktalar
(hava A) (atk gaz F)

6. Pozitif sinyal basnç noktas

11. Emniyet termostat

17. Üç yönlü valf (motorize)

7. Negatif sinyal basnç noktas

12. Sistem genleþme tank

18. Otomatik by pass

3. Scak su akþ anahtarý

8. Atýkgaz/Taze hava basnç
anahtarý

13. Yanma odas

19. Plakalý eþanjör

4. Gaz valf

9. Hermetik oda

14. Otomatik hava purjörü

20. Eþanjör

5. Sistem doldurma musluu

10. Gidiþ sensörü

2. Fan

15. Sirkülasyon pompas
16. 3 bar emniyet valfi

Boyut ve Baca Özellikleri
115 115

195

154

V Elektrik balants

G Gaz giriþ

U Kullanm scak su çkþ

R Kalorifer dönüþ

E

725

790

þaretler

135

20

66

M Kalorifer gidiþ

Þebeke suyu giriþi

20

7

Balantlar

20

Gaz

35
V
70 70 95
G

U

250

24 kW

310

28 kW

24 kW Model

Kullanm Suyu Sis. Istma Sistemi

G

U

E

R

M

3/4

1/2

1/2

3/4

3/4

95 70 50
R M

E
450

Esnek Montaj Kolaylýðý

360° dönme
özellii

360° dönebilen dirsek sayesinde istediðiniz
yönde baca montajý saðlar.
Döküm flanþlý baca çýkýþýnda bulunan ölçüm
noktalarý sayesinde kolay verim analizi,
kapasite ayarý ve gaz analizine imkan saðlar.
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Kullaným Suyu Modu

ýþ

Isýtma Modu
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Baca Tipleri ve Mesafeleri

Ø 60/100 mm

Yatay Eþ Merkezli Baca Montajý

* Max. 2820
950

790

130

75

950

Max. 2805

C12

Ø 60/100 mm Baca seti ile 3 mye kadar yatay
eþmerkezli baca montajý

Ø 80/125 mm
190

* Max. 2820

295

75

7005

Max. 7195

C12

Ø 80/125 mm Baca seti ile 7,3 mye kadar yatay
eþmerkezli baca montajý

374 mm

Max.

%45

%45

Ø 60 /100 mm

* Maksimum Uzunluk 12200 mm

374 mm

Max.

* Maksimum Uzunluk 4700 mm

Dikey Eþ Merkezli Baca Montajý

Ø 80 / 125 mm

Ø 60/100 mm Baca seti ile
4,7 mye kadar dikey
eþmerkezli baca montajý

Ø 80/125 mm Baca seti ile
12,2 mye kadar dikey
eþmerkezli baca montajý

* Yukarýda verilen maksimum mesafelerden;
Ýlave her 90° dirsek kullanýldýðýnda 1,3 m
Ýlave her 45°lik dirsek kullanýldýðýnda ise 1,0 metre düþülecektir.

Ayrýk Baca Montajý

C82

30.5 m

5m

S

A

3m

**Baca Mesafeleri
Atýk gaz çýkýþý
1
2
3
4
5
I 10 I

Temiz hava
36.0 m
34.5 m
33.0 m
32.0 m
30.5 m

Ø 80 + 80 mm Ayrýk baca seti ile; 5 mye kadar yatay atýk gaz tahliyesi
ve 30,5 mye kadar taze hava emiþ baca montajý
** Ayrýk baca kiti için kullanýlacak maksimum baca mesafelerinden;
Ýlave her 90° dirsek için 2,2 m
Ýlave her 45° dirsek için 1,3 m düþülecektir
www.immergas.com.tr

80 mm

www.immergas.com.tr
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 ÝTALYA  TÜRKÝYE  AZERBEYCAN  BELÇÝKA  BULGARÝSTAN  ÇEKYA  ÇÝN
 DANÝMARKA  GÜRCÝSTAN  ÝNGÝLTERE  ÝRLANDA  ÝSPANYA  KAZAKÝSTAN
 KIBRIS  MACARÝSTAN  POLONYA  PORTEKÝZ  ROMANYA  RUSYA  SIRBÝSTAN
 SLOVAKYA  SLOVENYA  ÞÝLÝ  UKRAYNA  YENÝ ZELANDA  YUNANÝSTAN
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