
KOMBİ BAKIMI NEDEN ÖNEMLİDİR? 

• Gaz ve hava karışım oranları kontrol edilir. Bu ayar birim gaz başına kaç birim hava ile yanma 

olacağını ayarlar. Kombinin yanma verimi buna bağlıdır. Bu ayar sayesinde aşırı gaz tüketim sorunları 

çözülür. 

• Fan hız ayarı kontrol edilir. Yanmış egzoz gazının atış hızı yanma verimini etkiler. Uygun ayarla 

kombinin ses yapma şikayetleri ve aşırı gaz tüketimi sorunları çözülür. Elektrik sarfiyatını etkiler, 

enerji tasarrufu sağlanır. 

• En en önemlisi CAN GÜVENLİĞİ için tüm emniyet sistemlerinin çalışırlığı ve sağlamlığı kontrol edilir. 

• İleride yaşanabilecek muhtemel arızalar bakım esnasında tespit edilerek  giderilebilir. Beklenmedik 

zamanda arıza riskini minimize eder. Daha sonradan daha pahalıya çıkacak bir arıza daha başlamadan 

tespit edilebilir. 

• Verimli yanma ve uygun değerlerde atmosfere salınan egzoz gazı ile Çevreye ve Topluma duyarlı 

olmak hepimizin duyarlılığıdır. 

• Kombinizin ilk günkü verimi ve güvenliği ile uzun yıllar çalışabilmesi, onarım ve işletme 

maliyetlerinin düşürülebilmesi için “periyodik bakımlar”  ihmal edilmemelidir. 

Bakımda Yapılacak İşlemler; 

• Besleme gerilimi ve akım değerleri kontrol edilecek 

• Gaz giriş basıncı kontrol edilecek 

• Ana eşanjör dış yüzey temizliği yapılacak 

• Brülör memeleri temizlenecek 

• Fan temizliği yapılacak (Hermetik kombilerde), 

• Küresel vana dahil gaz kaçak kontrolü yapılacak. 

• Kalorifer tesisatı ve su basıncı kontrol edilecek 

• Genleşme tankı ön basınç kontrolü yapılacak 

• Plakalı eşanjör kontrol edilecek 

• Üç yollu vana fonksiyon kontrolü yapılacak. 

• Sirkülasyon pompası sıkışma ve ses kontrolü yapılacak. 

• Ateşleme elektrodlar kontrol edilecek 

• Kontrol paneli veya uzaktan kumanda saat ve program ayarları yapılacak 

• Gerekli parametre ayarları yapılacak 

• Sıcaklık sensörlerinin kontrolü yapılacak. 

• Termostat ve termostatik vanaların kontrolü yapılacak 

• Atık gaz bacası bağlantıları ve egzoz gazı kaçağı kontrolu yapılacak.(Hermetik kombi) 

• Baca çekişinin kontrolü yapılacak. (Bacalı modellerde) 

• Baca sensörünün işlerlik kontrolü yapılacak (Bacalı modellerde) 

• Baca gazı analizi yapılacak. ( Yoğuşmalı kombilerde ) 

• Drenaj sifonu kontrol edilecek. (Yoğuşmalı kombilerde) 
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• Genel Fonksiyon kontrolü yapılacak 

• Enerji verimliliği ve kullanım ile ilgili pratik bilgi verilecek 

Bacalı modellerde,  baca temizliklerinin yetkili bir kuruma yaptırılması müşteriye ait olup güvenli bir 

işletme için yılda bir kez bacalarınızı kontrol ettirip temizletmenizi tavsiye ederiz. (Baca kontrol ve 

temizlikleri itfaiye tarafından yapılmaktadır) 

 


