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Tanımı ve Kullanımı: İMMERGAS 
Analog Oda termostatı, 
bulunduğu odanın sıcaklığını 
ayarladığınız değerde sabit 
tutacak şekilde kombinizi 
çalıştıran bir sıcaklık kontrol 
cihazıdır.  
Bu termostat, evler, oteller, 
okullar, bürolar, işyerleri ve 
benzeri yerlerde ısıtma sistemini 
otomatik olarak kontrol etmek için 
tasarlanmıştır.  Aynı zamanda 
ısıtma ve klima pek çok 
endüstriyel ve sivil uygulamalar 
için idealdir. 
 
Cihazınızı doğru ve tam bir şekilde 
kullanmak istiyorsanız aşağıdaki 
bilgileri dikkatlice okuyunuz. 
Servis ihtiyacınız durumda her 
zaman eğitimli ve orijinal yedek 
parça kullanan İmmergas Yetkili 
Servise haber veriniz. (0216) 444 
88 22 

 
MONTAJ YERİ:  

Termostatın mümkün olduğu kadar bütün ısıtma alanın ortalama 
sıcaklığını yansıtan bir yere konumlandırılması tavsiye edilir. 

Kapı, pencere, ısı kaynaklarına yakın yerlere ve havalandırmanın çok az 
olduğu yerlere monte etmekten kaçının. 

İmmergas analog oda termostatını kontrol edeceği odada tabandan 150 
cm  yükseğe ve odanın hava akımı olan bir noktasına monte ediniz. 
Monte edildiği odadaki radyatörde termostatik radyatör vanası 
olmamalıdır. 

MONTAJ:  

1) Termostat ankastre bir elektrik panosuna veya doğrudan duvara monte 
edilebilir; (merkezler arası mesafe 60 mm), 



2) Düğmeyi sökün ve çizimde gösterildiği gibi vidayı çıkardıktan sonra 
kapağı sökerek çıkarın; 

3) a) duvara sıkıca sabitleyin, 

b) toprak sembolü ile işaretlenmiş klemensi kullanarak termostatın toprak 
bağlantısını yapın, 

c) kapağın içindeki bağlantı şemasını izleyin; esnek kabloları vidalı 
klemenslere bağlayın, 

d) kapağı, vidaları ve düğmeyi yeniden takın. 

 
Bağlantı: Termostatın arkasındaki uçları ince bir kablo ile kombinin kontrol 
sistemindeki uygun yerlere bağlayınız.  

Not: İmmergas yetkili servislerince bağlanmalıdır.  

Kullanma: Termostatın tamburunu istediğiniz sıcaklığa getiriniz.  

Uyarı: Termostat 200 mA’den daha düşük akımla kullanılmamalıdır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Elektrik beslemesi olmayan tek kutuplu termostat. 

 Ayar aralığı : +5 / +30 °C, 
 Sıcaklık farkı: ∆T≤ 1 K, 
 Sıcaklık değişimi: 1K / 15 dak., 
 Duyarga elemanı: Gaz genleşmeli körük ciğer 
 Gümüş kontaklar 1000/1000 
 Kesme veya anahtar kontaklar, 
 Nominal titreşim voltu: 4kV 
 Kontakların kapasitesi: 10(1,5)A 250V ~ 
 Darbeye karşı koruma sınıfı:I 
 Koruma derecesi: IP20 
 Aksiyon tipi :1B 
 Cihazın kirlilik derecesi kirlilik 2 derecesinde 

 
Bakım ve kullanım ömrü: İmmergas oda termostatı suyla veya aşırı nemle 
temas etmemelidir. Dıştan bir hasar meydana gelmedikçe oda 
termostatınız herhangi bir bakım gerektirmez. Kullanım ömrü 10 yıldır. 



TERMOSTATTA BİR HASAR OLMASI HALİNDE EC 220/96 EC gereğince 
İMHA EDİLME TALİMATI:  

Termostat sınıflandırılmamış evsel atık 
olarak atılmamalıdır. 

Uygun atık toplama merkezine götürülmeli veya tercihen 
yenisi alınacaksa eskisi satın alınan bayie verilmelidir.  

Cihazın uygun şekilde atılması çevrenin korunmasına, 
insan sağlığına ve doğal kaynaklarımızın korunmasına 
katkı sağlayacaktır. 

Aşağıdaki çöp tenekesine atmayınız sembolü cihazın ayrı olarak imha 
edilmesi gerektiğini gösterir.  

 

 
İTHALATÇI FİRMA : 
Genel Müdürlük: 
İMMERGAS  Isıtma Sistemleri Tic. 
A.Ş. 
 
Adres:  Adil Mah. Enes Sokak No: 
6  
34935  Sultanbeyli – İstanbul 
 

Telefon: (0216) 444 88 22 
Pbx 
Faks    : (0216) 592 78 50 
Web :www.immergas.com.tr 

E-mail
 : info@immergas.com
.tr 

İMALATÇI FİRMA : 
 
IMMERGAS  S.p.A.  
 
Adres: VIA CISA LIGURE 95- 
42041 BRESELLO (RE) İTALYA 
Telefon : (0039) 0522 689011 Pbx   
Faks : (0039) 0522 689102 
Web: www.immergas.com  
E-mail : info@immergas.com

 
YETKİLİ SERVİS: 
İMMERGAS  ISITMA SİSTEMLERİ 
TİCARET A.Ş. 

 
Adres:  Adil Mah. Enes Sokak No: 
6  
 

34935  Sultanbeyli – İstanbul  
Telefon: (0216) 444 88 22 Pbx 
Faks      : (0216) 592 78 50 
Web : www.immergas.com.tr 
E-mail : info@immergas.com.tr 
 

 

 

 

http://www.immergas.com.tr/
mailto:info@immergas.com.tr
mailto:info@immergas.com.tr
http://www.immergas.com/
mailto:info@immergas.com
http://www.immergas.com.tr/
mailto:info@immergas.com.tr

