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Gaz Adaptif Sistemli 

Yoğuşmalı Kombi

UZUN ÖMÜRLÜ 
PASLANMAZ ÇELİK 

YOĞUŞMA EŞANJÖRÜ

GAZ DEĞERİNİ VE 
NİTELİĞİNİ BELİRLEYEN

 SELF-ADAPTİF SİSTEM İLE 
SÜREKLİ VERİMLİ YANMA

%10'A KADAR İNEBİLEN GÜÇ 
MODÜLASYONU İLE 

HER MEVSİM YÜKSEK 
VERİM

FREKANS KONVENTÖRLÜ 
POMPA İLE ÇOK DÜŞÜK 

ELEKTRİK TÜKETİMİ 
(Enerwa/EnerwaPlus)

HAZIR SICAK SU 
BULUNDURMA ÖZELLİĞİ İLE 

DAHA HIZLI SICAK SU

YÜKSEK SICAK SU 
KAPASİTESİ

24/31 kW = 14,8 lt./dk.
28/35 kW = 16,8 lt./dk.
33/40 kW = 19,0 lt./dk.

3 BOYUTLU GÖVDE 
İZOLASYONU

>10 mm KALINLIK<

KOMPAKT BOYUTLAR
725 x 420 x 288 mm

*(50/30 
°C İşletmede Kal

orifer Isı
 Gücü)

YENİ Priwa/PriwaPlus ve

Enerwa/EnerwaPlus Serisi

3 Farklı
 Güç, 4 Fa

rklı Model

Kalorife
r/Sıcak

 Su Gücü

*25/31 k
W • *30/35 kW

 • *35/4
0 kW



Teknik Özellikler
İşletim Basıncı  :  10 Bar
Test Basıncı  :  13 Bar Maksimum 

     Çalışma Sıcaklığı: 110 oC
Radyatör Tipleri  :  10 P, 11 PK, 21 PKP, 22 PKKP,
      33 DKEK.
Radyatör Yükseklikleri (mm)  :  300, 400, 500, 600,
      700, 900.
Radyatör Yüksekliği  (mm)  :  400, 500,  600, 700, 800,  

     900, 1000, 1100, 1200, 1300,  
     1400, 1500, 1600, 1800, 2000,  
     2200, 2400,2600, 2800, 3000 

Boya Rengi  :  Beyaz, Ral 9016
Garanti süresi  :  10 yıl

1. İnşaat sırasında ve boya badana, sıva işlemleri tamamen 
bitmeden radyatörlerin ambalajını çıkarmayınız. Gerektiğinde 
ambalajı açmadan monte edebilir, inşaat süresince 
radyatörünüzü koruyabilirsiniz.

2. Taşıma ve montaj esnasında ürünlerin yere düşürülmemesine 
dikkat edilmelidir. Radyatörler, ambalajları sökülmeden 
taşınmalı ve montaj yapılmalıdır. Ambalajı sökülmüş 
radyatörler yan kapaklarından tutularak taşınmamalıdır.

3. İstifleme rutubetsiz bir ortamda radyatör ambalajları hiç 
açılmadan yapılmalıdır.

4. Depolama esnasında Tip 22 radyatörlerden 17 adetten fazlası 
üst üste konulmamalıdır.

5. Radyatörlerin max. çalışma basıncı 10 bar’dır. 10bar’ın 
üzerindeki tesisatlarda basınç düşürücü mutlaka kullanılmalıdır.

6. Radyatörlerin ısı verimini yükseltmek ve konfor açısından, 
pencere altı duvarlarına yerleştirilmesi tavsiye edilir. Ayrıca 
duvara monte edilen radyatörlerin arkasına, duvar yüzeyine 
yalıtıcı bir levha konulması tavsiye edilir.

7. Radyatörler, ambalajı içindeki montaj için askı elemanları. 
Pürjörlü tapa, dübeller, vidalar, plastik pabuçlar ile montaj 
resim ve ölçülerine göre uygun olarak monte edilmelidir. Duvar 
bağlantıları, radyatör düzgün duracak ve içine dolan suyu 
güvenle taşıyacak şekilde duvara sağlam olarak yapılmalıdır.

 a) Warmhaus radyatörler Şekil.3’de görüldüğü gibi çift askı  
  sacı kullanılarak monte edilirler. 

 b) Askı saclarının konumu Şekil 2 ve Tablo 1’e göre   
  işaretlenmiştir. Radyatör ile zemin arasındaki minimum  
  mesafe radyatör derinliğinin %75’inden az olmamalıdır.

 c) Radyatörün üst tarafının 105 mm üzerinde bir mesafede  
  duvara delinip dübel takılmalı ve vidalanmalıdır. Duvar ve  
  vida kafası arası yaklaşık 5 mm’lik bir mesafede tutulmalıdır.

 d) Askı sacı vidalandıktan sonra vidalar sıkılır ve titreşim  
  önleyici plastik parçalar Şekil 1’de gösterildiği gibi monte  
  edildikten sonra radyatör askı sacı üzerine yerleştirilir. 

Isınma ve soğumadan kaynaklanan radyatör boyundaki uzama
ve kısalmanın oluşturacağı sürtünme sesinin önlenmesi 
için montaj malzemelerinin içinde bulunan plastik tırnaklar 
köşebentlere mutlaka takılmalıdır!
 e) Radyatör giriş ve çıkışına vana konulmalı ve radyatör  

  vana bağlantı dişleri arasında uygun sızdırmazlık elemanları  
  kullanılmalıdır.

 f) Radyatörün üst girişine hava alma purjörü takılmalıdır.
 g) Tesisatlarda basınç düşürücü kullanılsa dahi şebeke  

  tesisatına direk bağlı olarak test yapılmamalıdır. Mutlaka  
  kombi veya merkezi ısınma gibi kapalı sistem ısı kaynağına  
  bağlı olmalıdır. 

 h) Radyatörlerin sızdırmazlık su testi, bu işi yapmaya yetki ve  
  bilgiye sahip ustalara yaptırılmalıdır. 

 i) Radyatörler tesisata ilk bağlandıklarında kaçak ve diğer  
  hatalara karşı testleri uygun zamanda yapılmalı ve test  
  sırasında gözlenmelidir.

 j) Montaj esnasında su bağlantı elemanlarının aşırı sıkılması  
  elemanların hasar görmesine, dolayısıyla su kaçaklarına  
  sebep olur.  Bu nedenle bağlantı elemanları gereğinden  
  fazla sıkılmamalıdır.

8. Radyatörü kalifiye bir kişi tarafından doğru şekilde monte 
edilmesi gereklidir.

  a) Panel radyatörlerin üstleri tamamen açık olmalı, alt tarafa  
  kat betonu ile arasında minimum 12 cm, arka tarafta ise  
  duvardan minimum 40 mm boşluk olmalıdır.   
  Radyatörünüzün üzerini ahşap veya mermer gibi benzeri  
  herhangi birşeyle kapatmayınız.

 b) Radyatörün alt kısmı ile zemin arasındaki mesafe radyatör  
  derinliğinin% 75’inden az ise ısı transfer verimliliği düşer ve  
  radyatörün alt tarafı için temizlemeyi zorlaştırır. 

 c) Farklı radyatör markalarının askı sacları üzerine monte  
  edilmesi nedeniyle radyatörlerin duvara çok yakın olması  
  halinde ısı iletim sistemi bozulabilir ve radyatör üzerinde toz  
  birikimine neden olur.

 d) Radyatörün alt kısmı ile zemin arasındaki mesafenin  
  radyatör derinliğinin %150’sinden daha fazla olduğu  
  durumlarda, hava sıcaklığındaki farklılık, özellikle alt  
  bölümlerde mesafeye bağlı olarak artar.

 e) Radyatörün üst kenarı ile pencere kenarı arasındaki mesafe  
  çok az olduğunda radyatörlerin ısı verimi azalır (bkz.  
  Şekil.4) (uzunluğu 500 mm olan radyatörler   
  için derinliklerin% 90’ından az, uzunluğu 300 mm olan  
  radyatörlerin derinliklerinin% 75’inden az olmamalıdır).

 f) Radyatörünüzün içinden sizi rahatsız edici su sesi   
  gelmemesi için radyatöre giren su vanası, çıkan su vanası  
  eşit veya biraz daha fazla açık konumda olmalıdır.

 g) Radyatör ve tesisat bağlantılarında su kaçağı varsa  
  giderilmelidir. 

9. Radyatörlerin max. işletme sıcaklığı 110 oC’dir.
10. Radyatörler donma tehlikesi olan dış ortama açık alanlarda 

kullanılmamalıdır. Radyatörün bulunduğu ortam sıcaklığının 
0 oC (sıfır derecenin) altına düşmemesi gerekir. Donma 
ihtimaline karşı tesisat teçhizatı donmaya karşı otomasyonla 
yönetilebilir olmalı ve tesisattaki su boşaltılmalıdır.

11. Radyatörlerin homojen olarak ısınmasını sağlamak için 
gerektiğinde radyatör içinde sıkışan hava, pürjörlü tapanın 
vida başlıklı kısmının gevşetilerek su çıkıncaya kadar 
beklenmesi suretiyle alınmalıdır.

12. Radyatörlerin içindeki su boşaltılmamalıdır. Uzun süre 
kullanılmayacaklarsa içindeki suyun boşalmaması için giriş 
ve çıkış vanaları kapatılmalıdır. Aksi takdirde radyatör içinde 
korozyon oluşabilir ve radyatöre zarar verebilir. 

13. Radyatörler aşırı asidik, korozyon etkisi yüksek sularda 
kullanılmamalıdır. Radyatör içinde su dışında herhangi bir sıvı 
dolaştırmayınız.

14. Radyatör yüzeyi nemli bezle silinerek temizlenmeli, asit ya da 
aşındırıcı madde içeren temizleyiciler kullanılmamalıdır.

15. Radyatöre giriş suyunun, kombi veya kazanlarınızın kullanma 
talimatında belirtilen basıncın altında olması, sıcak su girişini 
yeterince beslemeyeceğinden, radyatörlerinizin ısı verimi; 
tamamında veya sonlardaki radyatörde düşük olacaktır. Bu 
durumda radyatörlerinizin gövdelerinde kısmen ısınmayan 
bölgeler olacaktır.

16. Su buharı ile doğrudan temas halinde olan yerlerde (banyo, 
hamam, sauna vb.) kullanım garanti kapsamı dışındadır.

 RADYATÖR GARANTİ BELGESİ
 GARANTİ ŞARTLAR!
1. Garanti süresi fatura tarihinden itibaren başlar ve Panel 

Radyatörler için 1O yıldır.
2. Garanti şartları radyatörler, kombi ya da merkezi ısıtma sistemi 

gibi kapalı devre bir tesisata bağlı olduğu sürece geçerlidir.
3. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın 

garanti kapsamındadır. 
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda 

tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 
en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis 
istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda 
malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya 
imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. 
Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi 
halinde, imalatçı veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya 
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını 
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  

5. Malın garanti süresi içerisinde, garanti kapsamı dışında kalan 
haller hariç, gerek malzeme gerekse işçilik hatalarından dolayı 
hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

6. Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

 a) Teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak  
  kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı- 
  üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi  
  içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızalarının  
  maldan yararlanamamayı sürekli kılması, 

 b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 c) Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde   

  sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı  
  veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın  
  tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi   
  durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel  
  iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

7. Malın montaj ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara 
aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır. 

8. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması 
Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

9. Şebeke suyundaki basınç yükselmelerine karşı, tesisatınızı 
kesinlikle şebeke suyuna doğrudan bağlamayınız. (Bu 
durumda radyatör garanti kapsamı dışında kalacaktır).  

10. Radyatörlerin içinde kullanılan ısıtma suyunda olması gereken 
özellikler;

 a) pH : min. 9,5 – maks. 11,5
 b) Toplam sertlik: max.30 ppm CaCo3

 c) Oksijen (sıfır) olmalıdır.  Çözüm için; oksijen giderici, 
  pH düzenleyici veya kısmi sertlik giderici   
  kimyasallar kullanılabilir.

11. Kalorifer devresinde kullanılacak suyun sertliği yukarıdaki 
değerden yüksek olmamalıdır. Şayet kullanılacak suyun sertliği 
yukarıdaki değerden yüksek ise mutlaka kalorifer sistemine su 
şartlandırma/yumuşatma düzeneği kurulmalıdır.

12. Sert ve uygun olmayan suların kullanılması sonucu 
oluşabilecek arızalarda cihaz garanti kapsamı dışında kalır.

 GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN ARIZALAR
• Malın montaj ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı 

kullanılmasından kaynaklanan arızalar. Hatalı montaj, hatalı 
boru bağlantılarından kaynaklanan hasar ve arızalar.

• Malın tesliminden sonra yükleme, taşıma, boşaltma, depolama 
ve montaj esnasında düşme, çarpma veya herhangi bir 
sebeple meydana gelen hasar ve arızalar.

• Harici darbeler, yangın ve yıldırım düşmesi, sel felaketi, doğal 
afetler ile meydana gelen hasar ve arızalar.

• Su basıncının 1O  bar’ın üzerinde olduğu tesisatlarda basınç 
düşürücü kullanılmamasından kaynaklanan hasar ve arızalar.

• Asit ya da aşındırıcı madde içeren temizleyicilerin kullanılması 
sonucu yüzeyde oluşabilecek bozulmalar.

• Garanti belgesi üzerinde satışı ve yetkili servis onaylarının 
bulunmaması halinde ve garanti belgesi üzerinde tahrifat 
yapılması halinde.

• Ürünün montaj ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara 
aykırı amaç dışı kullanımdan kaynaklanan hasarlar ve arızalar.

• Yetkili servisler dışında kişiler tarafından yapılan bakım ve 
onarımlardan kaynaklanan arızalar.

• Tesisatta, basınç düşürücünün kullanılmamış olması veya 
basınç düşürücünün görev yapmaması sebebiyle oluşan 
arızalar.

• Ürünün inşaat alanında uzun süre kalmasından ve depolama 
şartlarına uyulmamasından oluşan yüzey hataları ve diğer 
hasarlar.

• Borulama ve fittings tesisatından kaynaklanan problemlerin 
sebep olduğu arızalar.

• Ürünün; normal çalışma basıncı 0.5-10 bar arasında 
çalıştırılmaması sonucu oluşan arızalar.

• Ürünlerin şebeke su veya ortam sıcaklığı 5 oC ile 80 oC 
arasında kullanılmaması ve don olayı sonucu meydana 
gelecek arızalar.

• Yetersiz havalandırma ve ortamdaki korozif kimyasallara 
ait buhar ve benzeri olumsuzlukların ürünün kaplamasında 
meydana getireceği bozulmalar.

• Ürünlerin hatalı, sert veya amacı dışında kullanılması sonucu 
oluşan arızalar.

• Üründe tesisattan gelen taş partikülleri, çamur, çapak, kum vb. 
etkilerle veya kireçlenme nedeniyle oluşan arızalar.

• Sisteme standart dışı sıcak su verilmesinden, atmosferik 
olaylar sonucu veya ürünlerin dış ortamda kullanımı sonucu 
oluşabilecek buzlanma veya donmadan meydana gelen 
hasarlar.

• Orijinal Warmhaus yedek parçası kullanılmamasından doğan 
arızalar ile ürünlere Warmhaus bilgisi ve onayı dışında ilave 
veya uyarlama yapılması.

• Ürünün onaylı garanti belgesinin veya faturasının beyan 
edilememesi.

• Montaj ve kullanım kılavuzunda yer alan periyodik bakımlar ve 
temizlik şartlarının zamanında yapılmamasından kaynaklanan 
arızalar.

 
 Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında 

yapılır. Ürün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dâhil değildir.

Not: Ürünü teslim aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcısına onaylatınız. 
Garanti belgesi ile birlikte ürünün faturası veya kopyası saklanmalıdır.

Montaj ve Kullanım Kılavuzu
 Değerli Müşterilerimiz
 Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Warmhaus radyatörleri 

TSE ISO EN 9001-2008, TSE ISO EN 14001-2004, TSE EN 442, GOST-R, 
UKR-SERPO, DIN EN 442, NF Mark (NF-047) CE, PZH sertifikaları ve 
Kalite Güvence Sistemi’ne sahip tesislerde TS EN 442 standartlarında 
üretilmektedir. Montaj ve kullanım esnasında aşağıdaki tavsiyelere uyulduğu 
takdirde ürünlerimiz size uzun yıllar hizmet edecektir. İyi günlerde kullanınız. 

400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

L
(mm)

166,8
266,8
366,8
466,8
566,8
666,8
766,8
866,8
966,8
1066,8
1166,8
1266,8
1366,8

A
(mm)

116,6
116,6
116,6
116,6
116,6
116,6
116,6
116,6
116,6
116,6
116,6
116,6
116,6
116,6
116,6
116,6
116,6
116,6
116,6
116,6

B
(mm)

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

C
(mm)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6

Askı
Sayıları

783
883
983
1083
1183
1283
1383

A1
(mm)

Tablo 1: Radyatör boyutları

 

Şekil 1:
Köşe Askı Sacı (2 adet) 

Şekil 2: Askı sacının monte edileceği yeri işaretlemek için panel 
radyatör ölçüleri. 

Şekil 4: 
Radyatörün pencere altına 

montajı 

YANLIŞ

DOĞRU

Şekil 3:
Köşeli Askı Sacına radyatörün

montaj ölçüleri


