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Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli genel 
uyarýlar

Cihaz ancak þartnamelere uygun þekilde ve kullanma 
kýlavuzu dikkate alýnarak iþletilmelidir. Cihazýn bakým ve 
tamiri ancak yetkili servis firmalarý tarafýndan yapýlmalýdýr.

Cihazý ancak kullanma kýlavuzunda belirtilmiþ olan 
kombinasyonlarda ve yine belirtilmiþ olan aksesuar ve 
yedek parçalarla çalýþtýrýnýz. Bunlarýn dýþýndaki 
kombinasyon, aksesuar ve parçalarý ancak, eðer söz 
konusu elemanlarýn bu tür bir kullaným için imal edildiði 
kesin ise ve cihazýn teknik özelliklerine ve emniyet 
kriterlerine uyuyorsa kullanmalýsýnýz.
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Sayýn müþteri,

Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K en son 
teknik bilgilere ve teknik emniyet kurallarýna uygun olarak 
imal edilmiþtir. Bu baðlamda özellikle kullanýcý açýsýndan 
kolaylýk saðlanmasýna dikkat edilmiþtir.

Tesisin en emin, ekonomik ve çevre açýsýndan olumlu bir 
biçimde kullanýlabilmesi için, emniyet uyarýlarýna ve 
kullanma kýlavuzuna uygun davranmanýzý tavsiye ederiz.

1 Emniyet uyarýlarý

Diðer tehlike hallerinde derhal gaz ana vanasýný kapatýn ve 
tesisin elektrik þebekesiyle irtibatýný kesin, örneðin kazan 
dairesinin kapýsýnýn önündeki kalorifer kazaný acil kapama 
þalterini kapatýn.

2 Kazan dairesi

3 Isýtma cihazý üzerinde yapýlacak 
çalýþmalar

Yetkili bir uzman firmayla veya servis firmasýyla bir bakým 
sözleþmesi yapmanýzý tavsiye ederiz.

4 Kullaným
Uzman kalorifer tesisatçýsý, tesisatý kullanacak kiþiyi 
kalorifer sisteminin devreye alýnýp idaresiyle ilgili ayrýntýlý bir 
þekilde bilgilendirmekle ve bu kiþiye sistemle ilgili teknik 
verileri vermekle yükümlüdür.

5 Bakým
Cihazýn bakým ve temizliðinin yýlda en az bir kere yapýlmasý 
gerekir.

Gaz kokusu alýnýrsa:
1) Kesinlikle açýk ateþ kullanmayýn! 

Sigara içmeyin!
2) Her türlü kývýlcým oluþumunu önleyin! 

Elektrik þalterlerini, telefonlarý ve kapý zillerini 
kesinlikle kullanmayýn! 
Prize takýlý fiþlere el sürmeyin!

3) Ana gaz vanasýný kapatýn!
4) Pencere ve kapýlarý açýn!
5) Binada oturanlara tehlikeyi haber verin ve 

binanýn boþaltýlmasýný saðlayýn!
6) Gaz daðtým firmasýna veya kalorifer 

tesisatçýsýna binanýn dýþýndan telefon edin!

DÝKKAT!

Kazan dairesinin havalanmasýna yarayan hava 
giriþ ve çýkýþ menfezlerinin küçültülmemesi veya 
kapatýlmamasý gerekir.

DÝKKAT!

Tutuþabilecek malzeme veya sývýlarýn cihazýn 
yakýnýnda bulundurulmasý veya kullanýlmasý 
yasaktýr.

UYARI

Kalorifer kazanýnýn zarar görmemesi için yanma 
havasýnýn halojen hidrokarbonlar (örneðin spray 
kutularýnda, çözelticilerde ve temizlik 
maddelerinde, boyalarda, yapýþtýrýcýlarda 
bulunur) ile kirlenmemesine ve fazla toz 
oluþmamasýna dikkat edilmelidir. Kazan 
dairesinin iyi havalandýrýlan ve donma 
tehlikesine karþý güvenli bir yer olmasý gerekir.

DÝKKAT!

Montaj, gaz besleme hattýnýn ve gaz geri gidiþ 
hattýnýn baðlanmasý, cihazýn ilk defa devreye 
alýnýþý, elektrik þebekesine baðlanmasý ve 
bakýmý yalnýzca yetkili servis tarafýndan 
yapýlmalýdýr. Gaz hatlarýyla ilgili iþlerin yetkili 
servis tarafýndan yapýlmasý zorunludur.

UYARI

Cihazýn bakým ve temizliðinin yýlda en az bir 
kere yapýlmasý gerekir. Bu baðlamda cihazýn 
hatasýz iþleyip iþlemediðinin kontrol edilmesi 
gereklidir. Eksikliklerin derhal giderilmesi 
zorunludur.
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6 Devreye alma
Lütfen kontrol paneli kullanma kýlavuzunu dikkatle 
okuyun !

6.1 Su basýncýnýn kontrol edilmesi

Tesisatýn o anki basýncýný kazanýn altýndaki basýnç 
manometresiyle kontrol edin. Dolu haldeki optimal 
basýnç 1,5 bar’dýr.

6.2 Kalorifer tesisatýnýn doldurulmasý ve 
havasýnýn alýnmasý

Tesisatýn yalnýzca berrak musluk suyuyla doldurulmasý 
gerekir.

Ýþletme þalterini "0" pozisyonuna getirerek cihazý 
durdurunuz (resim 1, poz. 1).

Kombi cihazlarda:

Su musluðuna bir hortum takarak hortumu içinde hava 
kalmayacak gibi su ile doldurunuz.

Su musluðunu kapatýnýz.

Hortumu cihazýn doldurma musluðuna baðlayýnýz 
(resim 2).

Su musluðunu sonuna kadar açýn ve doldurma 
musluðunu ancak kýsmen açýn. Böylece kalorifer sistemi 
doðru bir þekilde doldurulur.

Kalorifer sistemini yaklaþýk 1,5 bar basýnca ulaþýncaya 
kadar doldurun ve sonra doldurma musluðunu kapatýn.

Kalorifer sistemindeki bütün hava alma pürjörlerini 
aþaðýdakilerden baþlayýp yukarýdakilere doðru giderek 
açýp kapatýn ki, sistemin içinde kalan bütün hava dýþarý 
çýkabilsin.

DÝKKAT!

Bu anda kaloriferin çalýþtýrýlmamasý gerekir.

DÝKKAT!

Tesisat suyuna antifriz maddeleri katýlmasýna 
izin verilmemiþtir!

Resim 1 DBA - Ýþletme þalteri

1

Resim 2 Kombi cihazýn doldurulmasý

DÝKKAT!

Kalorifer sisteminin havasýnýn alýnmasý 
önemlidir. Eðer kalorifer sistemi yavaþ yavaþ 
doldurulursa kalorifer sisteminin içinde bulunan 
bütün hava en yüksek noktada toplanýr.
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Tesisattaki bütün hava çýktýktan sonra göstergede 
basýncý kontrol edin. Eðer basýnç 1,0 bar’dan düþük ise 
cihazýn tekrar yukarýda anlatýldýðý gibi doldurulmasý 
gerekir.

Su musluðunu kapatýnýz.

Cihazýn doldurma musluðunu kapatýnýz.

Hortumu çýkarýnýz.

Kombilerde:

Gidiþ ve geliþ baðlantýlarýndaki bakým musluklarýný açýnýz.

Ýrtibat kesicinin her iki vanasýný da açýnýz (resim 3) ve 
sistemi 1,0 – 1,5 bar basýnca kadar doldurunuz.

Ýrtibat kesicinin her iki vanasýný da kapatýnýz.

Kalorifer sistemindeki bütün hava alma pürjörlerini 
aþaðýdakilerden baþlayýp yukarýdakilere doðru giderek 
açýp kapatýn ki, sistemin içinde kalan bütün hava dýþarý 
çýkabilsin.

Kalorifer sistemindeki havanýn hepsi çýktýktan sonra 
basýncý analog basýnç manometresi ile kontrol ediniz. 
Eðer basýnç 1,0 bar’dan düþük ise cihazýn tekrar 
yukarýda anlatýldýðý gibi doldurulmasý gerekir.

6.3 Dijital panel DBA Ayarlarý

Cihaz bir DBA ile donatýlmýþ bulunmaktadýr. DBA ýsýtma 
cihazýnýn kumanda merkezidir. Bu merkez üzerinden cihaz 
idare edilebileceði gibi, örneðin su sýcaklýðýnýn ayarlanmasý 
gibi, bütün ayarlar da yapýlabilir.

DBA üzerinde þu elemanlar bulunmaktadýr:

Ýþletme þalteri

Ýþletme þalteri sayesinde (resim 4, poz. 1) cihaza giden 
elektrik enerjisi açýlýp kesilebilir.

Reset tuþu B
Eðer göstergede yanýp sönen bir iþaretle bir hata kodu 
gösteriliyorsa, reset tuþuna basarak (resim 4, poz. 3) cihaz 
yeniden çalýþtýrýlabilir.

Resim 3 Kombinin dolduruluþu (doldurma vanalarý)

UYARI

Ancak kalorifer sistemine sýk sýk su ilave 
edilmesi gerekiyorsa, sistemde bir su kaybý söz 
konusu olabilir. Yetkili servis firmanýza haber 
verin.

Resim 4 DBA

poz. 1: Ýþletme þalteri

poz. 2: Reset tuþu

poz. 3: Servis tuþu

poz. 4: Gösterge

poz. 5: Yukarý ok tuþu

poz. 6: Menü tuþu

poz. 7: Aþaðý ok tuþu

1

2

3

4

5

6

7

UYARI

Isýtma cihazýnýn reset tuþu ile yeniden 
çalýþtýrýlabilmesi için göstergede bir hata 
kodunun yanýp sönmesi þarttýr.
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Servis tuþu A
Servis tuþuna basýlýnca (resim 4, poz. 4) ýsýtma cihazý 
bacacý modunda çalýþmaya baþlar (resim 5).

Gösterge

Göstergede (resim 4, poz. 2) bütün ayarlar ve hata kodlarý 
gösterilir (resim 6).

Menü tuþu E
Kazanýn ayarlarý DBA da menü tuþu E, C-tuþu ve D-
tuþu (resim 4, poz. 5, 6 ve 7) ve gösterge yardýmýyla sýrayla 
gösterilebilir. Bakýnýz menü 2: "Ayarlar" sayfa 7.

6.3.1 Ayarlar

Kullanma suyu iþletmesi tercihinin girilmesi :
Menü tuþu "E" (resim 4, poz. 6) tercih edilen kullanma 
suyu iþletmesini cihaza giriniz (bakýnýz tablo 1 ve 
menü 2: "Ayarlar" sayfa 7).

Ýstenen kullanýma suyu sýcaklýðýnýn girilmesi :
Menü tuþu "E" (resim 4, poz. 6) istenen kullanma suyu 
sýcaklýðýný giriniz (bakýnýz tablo 2 ve menü 2: "Ayarlar" 
sayfa 7).

Kalorifer devresi iþletmesinin girilmesi :
Menü tuþu "E" (resim 4, poz. 6) istenen kalorifer 
devresi iþletmesini giriniz (bakýnýz tablo 3 ve menü 2: 
"Ayarlar" sayfa 7).

Ýstenen kalorifer suyu sýcaklýðýnýn girilmesi :
Menü tuþu "E" (resim 4, poz. 6) istenen kalorifer suyu 
sýcaklýðýný giriniz (bakýnýz tablo 4 ve menü 2: "Ayarlar" 
sayfa 7).

Resim 5 DBA (Servis anahtarý görünüyorsa bacacý 
fonksiyonunda)

Resim 6 DBA - Menü ayarlarý

Ayar Açýklama

H - ECO / Soðuk start Minimum konfor, minimum enerji 
tüketimi ve minimum kireçlenme 
tehlikesi.

Cihaz sadece kullanma suyu 
kullanýmý esnasýnda kullanma 
suyunu ýsýtýr.

I - Konfor / Sýcak start Sýcak kullaným suyu almak için 
kýsa bekleme süresi ile 
maksimum konfor.

Tablo 1 Kullanim suyu iþletmesi tercihinin girilmesi

Ayar Birim Açýklama

40 ... 60 °C Ýstenen kullanma suyu sýcaklýðý.

Tablo 2 Ýstenen kullanýma suyu sýcaklýðýnýn girilmesi

Ayar Açýklama

K Kalorifer ýsýtmasý devrede

L Isýtma devredisi (yaz konumu).

Cihaz sýcak kullanma suyu vermeye devam 
eder.

Tablo 3 Kalorifer devresi iþletmesinin girilmesi

Ayar Birim Açýklama

30 ... 90 °C Ýstenen kalorifer suyu sýcaklýðý.

Tablo 4 Ýstenen kalorifer suyu sýcaklýðýnýn girilmesi
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Menü Normal iþletme

1 [24] O anda ölçülen kalorifer gidiþ suyu sýcaklýðý °C olarak.

2 D-tuþunu basýlý tutunuz.

3 [00] O andaki sýcak su debisi litre/dakika olarak.

4 Normal iþletme menüsünde devam mý ? Evet → Adým 6

Hayýr → Adým 5

5 D-tuþunu býrakýnýz. → Adým 1

6 C-tuþunu basýlý tutunuz.

7 [0h] Ýþletme kodu. Tablo 5’e de bakýnýz. 
Bu halde: Cihaz iþletmeye hazýrdýr. Isýtma ihtiyacý yok.

→ Adým 4

Menü 1 Normal iþletme

Menü ayarlar

1 [24] O anda ölçülen kalorifer gidiþ suyu sýcaklýðý °C olarak.

2 Menü ayarlar açýlsýn mý ? Evet → Adým 3

Hayýr → Adým 1

3 E-tuþuna 1 kere basýnýz. → Adým 4

4  Kombine cihazlarda mý ? Evet → Adým 5

Hayýr → Adým 9

5 [pr# (H / I) Sýcak su kullaným ayarý. Ekranda [pr# göründüðü anda, güncel sýcak su kullaným 
þekli görülebilir ya da istenilen þekilde ayarlanabilir.

6 Kullanma ºeklini ayarlamak istiyor musunuz ? Evet → Adým 7

Hayýr → Adým 8

7 D ve C-tuþlarýna bir veya daha fazla basarak sýcak su iþletmesi açýk/kapalý olarak ayarlanabilir.

[pr# (H) : Kullanma suyu modunu "Ekonomik" seçili,

[pr` (I) : Kullanma suyu modunu "Sýcak start" seçili.

8 E-tuþuna 1 kere basýnýz.

9 [60> °C olarak ayarlanmýþ sýcak su sýcaklýðý. Göstergede [60> görülür görülmez o andaki sýcak su 
sýcaklýðý okunabilir veya eðer gerekliyse ayarlanabilir.

10 Sýcak su sýcaklýðý ayarlanacak mý ? Evet → Adým 11

Hayýr → Adým 12

11 Daha düþük: Sýcak su sýcaklýðýný D–tuþu ile daha düþük ayarlayýn.

Daha yüksek: Sýcak su sýcaklýðýný C–tuþu ile daha yüksek ayarlayýn.

12 E-tuþuna 1 kere basýnýz.

13 [pr' Ayarlanmýþ olan ýsýtma iþletmesi. Göstergede [pr' görülür görülmez þu anda geçerli ýsýtma 
iþletmesi okunabilir veya gerekiyorsa ayarlanabilir.

14 Ayarlanmýþ olan ýsýtma iþletmesi ayarlanacak mý ? Evet → Adým 15

Hayýr → Adým 16

15 D ve C–tuþlarýna bir veya bir kaç kere basarak ýsýtma iþletmesi çalýþtýrýlabilir veya durdurulabilir.

[pr. (K): Isýtma iþletmesi çalýþýyor, [pr; (L) : Isýtma iþletmesi çalýþmýyor.

16 E-tuþuna 1 kere basýnýz.

Menü 2 Ayarlar



8 Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB022-24/24K • 01/2005 yayýný

Teknik geliþmeler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr ! ISISAN Isitma ve Klima San. A.S. • http://www.isisian.com

Kullanma kýlavuzu

6.4 Ýþletmeye hazýr olma ve hata bildirimleri

C-tuþuyla iþletme vaziyeti ve hata bildirimleri görülebilinir.

Eðer gösterilen kod tablo 5’de yoksa, kalorifer tesisatý 
firmasýna danýþmak gerekir.

17 [80. °C olarak ayarlanmýþ kalorifer gidiþ suyu sýcaklýðý. Göstergede [80. görülür görülmez o andaki 
kalorifer gidiþ suyu sýcaklýðý okunabilir veya eðer gerekliyse ayarlanabilir.

18 Kalorifer sistemi gidiþ suyu sýcaklýðý ayarlanacak mý ? Evet → Adým 19

Hayýr → Adým 20

19 Daha düþük: Kalorifer sistemi gidiþ suyu sýcaklýðýný D–tuþu ile daha düþük ayarlayýn.

Daha yüksek: Kalorifer sistemi gidiþ suyu sýcaklýðýný C–tuþu ile daha yüksek ayarlayýn.

20 En az 10 saniye boyunca hiç bir tuþa basýlmadý mý veya þebeke enerjisi kesildi mi ? Evet → Adým 22

Hayýr → Adým 21

21 E-tuþuna 1 kere basýnýz.

22 Eðer ayarlarda deðiþiklik yapýldýysa bunlar þimdi onaylanmýþ bulunuyor. → Adým 1

Menü ayarlar

Menü 2 Ayarlar

C-tuþuna bastýktan 
sonra göstergede 
gözüken

Açýklama Önlem

0A, 0C, 0E, 0H, 0L, 
0U, 0Y

Cihaz iþletilmeye hazýr.

6A Brülör ateþlemýyor. Reset tuþuna B basýnýz (resim 4, poz. 3). Eðer brülör bir kaç kere 
resetledikten sonra da alev oluþmuyorsa, uzmana danýþýn.

-H Cihaz ýsýtma iþletmesinde. En uygun konfor 60 °C‘de

=H Cihaz sýcak su iþletmesinde.

Tablo 5 Ýþletme ve hata sinyalleri
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7 Cihazýn devre dýþý býrakýlmasý

7.1 Genel olarak devre dýþý býrakma

Þebeke þalterini “0” pozisyonuna getirin (resim 4, 
poz. 1).

Gaz vanasýný saat doðrultusunda kapatýn (resim 8, 
poz. 1).

7.2 Kalorifer tesisatýnýn boþaltýlmasý

Kombiyi paragraf 7.1’e uygun biçimde devre dýþý 
býrakma.

Kombi cihazlarda:

Hortumu cihazýn doldurma musluðuna baðlayýnýz 
(resim 9).

Doldurma boþaltma musluðunu tamamen açýnýz. 
Böylece kalorifer sistemi doðru bir þekilde boþaltýlýr.

Kalorifer sistemindeki bütün hava alma pürjörlerini 
yukarýdakilerden baþlayýp aþaðýdakilere doðru giderek 
açýp kapatýn ki, sistemin içinde kalan bütün su dýþarý 
akabilsin.

Kalorifer kazanýnýn doldurma/boþaltma musluðunu 
kapatýnýz.

Hortumu çýkarýnýz.

Doldurma / boþaltma musluðunun üzerine kapaðýný 
monte ediniz.

Resim 7 DBA – Ýþletme þalteri

1

Resim 8 Gaz vanasý

poz. 1: Gaz vanasý kapalý

poz. 2: Gaz vanasý açýk

1 2

Resim 9 Kombi cihazýn boþaltýlmasý
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Kombilerde:

Manometrenin altýndaki musluklarý (resim 10) açarak 
kalorifer tesisatýndaki bütün suyu boþaltýn.

Musluklarý tekrar kapatýn.

Kalorifer sistemindeki bütün hava alma pürjörlerini 
yukarýdakilerden baþlayýp aþaðýdakilere doðru giderek 
açýp kapatýn ki, sistemin içinde kalan bütün su dýþarý 
çýkabilsin.

7.3 Donma tehlikesi

Kalorifer cihazý için donma tehlikesi

Kalorifer cihazý otomatik olarak donmaya karþý korumalýdýr. 
Eðer su sýcaklýðý 7 ºC altýna düþecek olursa, cihaz otomatik 
olarak çalýþmaya baþlar.

Kalorifer tesisatý için donma tehlikesi

Oda kumandasýný 16 °C‘a ayarlayýn. Daha ayrýntýlý bilgi 
için oda kumandasýnýn kullaným kýlavuzuna bakýnýz.

Resim 10 Kombiyi boþaltýn

DÝKKAT!

Eðer kombi devrede deðilse, donma riski vardýr. 
Bu amaçla kalorifer devresindeki bütün suyu 
boþaltýn.

DÝKKAT!

Tesisat suyuna antifriz maddeleri katýlmasýna 
izin verilmemiþtir!
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ISISAN-BUDERUS DAÍMA YAKININIZDADIR.
Yüksek kaliteli ýsýtma teknolojisi profesyonel bir montaj ve bakým gerektirmektedir. Isýsan-Buderus tüm 
ürünlerini yetkili bayileri aracýlýðý ile Türk piyasasýna sunmaktadýr. Yetkili bayimizden Buderus hakkýnda bilgi 
edinebilirsiniz. Ayrýca Türkiye çapýnda daðýlmýþ bölge müdürlüklerimize de danýþabilirsiniz.

MERKEZ: Bestekar Þevki Bey Sokak, No.1 80700 Balmumcu  ÍSTANBUL
Tel. (0-212) 340 37 00 - 340 37 37  Fax. (0-212) 266 11 34

BALMUMCU SHOWROOM: Barbaros Bulvarý , No.38 80700 Balmumcu  ÍSTANBUL
Tel. (0-212) 267 31 85 - 267 31 86  Fax. (0-212) 266 87 72

KADIKÖY SHOWROOM: Ankara Asfaltý Üzeri, Onur Sokak No.16 34718 Koþuyolu  Kadýköy  ÍSTANBUL
Tel. (0-216) 544 11 00  Fax. (0-216) 340 40 17

SERVÝS MÜDÜRLÜ�Ü: Ankara Asfaltý Üzeri, Onur Sokak No.16 81020 Koþuyolu  Kadýköy  ÍSTANBUL
Tel. (0-216) 544 11 11  Fax. (0-216) 325 80 77

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ�Ü: Akay Caddesi, No.22 06640 Dedeman Oteli Karþýsý  ANKARA
VE SHOWROOM Tel: (0-312) 418 32 20  Fax: (0-312) 417 92 55

ANKARA SERVÝS MÜDÜRLÜ�Ü: Gersan Sanayi Sitesi 657, Sokak No.35 Ergazi, Batýkent  ANKARA
Tel. (0-312) 256 99 66  Fax. (0-312) 256 10 12

ÍZMÍR BÖLGE MÜDÜRLÜ�Ü: Akçay Caddesi, No.283  Emlak Bankasý Konutlarý Karþýsý 
VE SHOWROOM 35410 Gaziemir  ÍZMÍR

Tel. (0-232) 251 30 50  Fax. (0-232) 251 91 81

BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜ�Ü: Yalova Yolu, 9. km 16250 Ovaakça  BURSA
VE SHOWROOM Tel. (0-224) 267 04 85  Fax. (0-224) 267 00 69

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜ�Ü: Ali Çetinkaya Caddesi, No.152 07100 PTT karþýsý  ANTALYA
VE SHOWROOM Tel. (0-242) 322 04 44  Fax. (0-242) 322 27 25

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜ�Ü: Turgut Özal Bulvarý Sema Apt. No.129 Seyhan  ADANA
VE SHOWROOM Tel. (0-322) 232 70 20  Fax. (0-322) 232 70 25

http://www.isisan.com
e-mail: info@isisanservis.com

Yetkili Servis:
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