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ELEKTRİKLİ KOMBİ



• %99 verimli çalışma.

• Çok fonksiyonel grafik ekran.

• Kolay kullanım tuş takımı.

• Ekranda arıza tespiti ve kontroller.

• Gün içinde 5 farklı zaman saati 

programlama.

• Her program için farklı çalışma 

sıcaklığı belirleyebilme.

• 2 veya 3 adet özel tasarım krom 

rezistans.

• %25 ekonomi sağlayan mikro 

işlemcili, kademeli kapasite seçimi.

• %7 ekonomi sağlayan, ihtiyaca 

göre sirkülasyon pompası kontrol 

modülasyonu.

• %12 tasarruf sağlayan kullanma 

suyu ve radyatör sıcaklığı ayrı ayrı 

derecelendirme modülasyonu.

• %15 tasarruf sağlayan otomatik sıcak 

su kullanım algılama modülasyonu. 

• %6 tasarruf sağlayan özel tasarım 

krom rezistans.

• Yerden ısıtmaya uyarlı.

• Oda termostatı çıkışı.

• Özel geliştirilmiş mikser eşanjör ile 

yüksek verim.

• Aşırı ısınmaya karşı limit termostat.

• Pompa blokaj koruma.

• Donmaya karşı koruma.

• Otomatik hava purjörü.

• Cihazdan hızlı ve kolay hava 

alınabilmesi için manuel hava alma 

vanası.

• Susuz çalışmaya karşı emniyet sistemi.
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1. Rezistanslar
2. Kazan Gövdesi
3. Alçak Basınç Sensörü (Su Kiti)
4. 3 Bar Emniyet Ventili
5. Manometre
6. Kontrol Paneli
7. Güç Dağıtım Panosu 

Kullanım Alanları: Merkezi ısıtma sistemleri, otel, restaurant, sanayi alanları.
Termokım Galaxi Maxi elektrikli kombil şık tasarımı ile sınıfının öne çıkan ürünüdür. Elektrostatik toz boya 
gövdesi sayesinde rutubetli ortamlarda bile uzun yıllar yıpranmadan kullanılabilir. Fonksiyonel kontrol 
paneli ile kullanımı çok kolaydır. Tüm fonksiyonlar ekrandan kolayca kontrol edilebilir. Termoakım 
Smart Teknolojisi sayesinde cihaz bilgileri ve arıza tespitleri ekranda görüntülenir. Smart teknolojisi 
güvenliği en üst düzeye çıkarır. Sıcak su kullanım ihtiyacı yüksek olan işletmeler ve konutlar için istenilen 
kapasitede boyler takılabilir.

TASARIM

Galaxi Maxi elektrikli kombi Termoakım Smart teknolojisi sayesinde istenilen sıcaklığa çok hızlı ulaşır. 
Özel kapasite kontrol sistemi sayesinde; istenilen sıcaklığa ulaşırken cihaz gücünü kademeli olarak 
düşürerek enerji tasarrufu sağlar. Opsiyonel olarak eklenebilen termostat sayesinde sıcaklık kontrolü 
sağlanabilir. Uzaktan kontrol modülü ile internet üzerinden de cihazın kontrolü sağlanabilir.

EKONOMİK

Termoakım Galaxi Maxi elektrikli kombilerde standart olarak harici boyler bağlama özelliği mevcuttur. 
Harici boyler prob çıkışı sayesinde istenilen sıcaklıkta sıcak su temin edilebilir. Üç yollu vana kontrol çıkışı 
sayesinde tam otomatik olarak çalışır. Tek tuşla istenilen çalışma moduna kolayca alınabilir. Bu sayede 
yerden ısıtma sistemlerinde rahat ve tam uyumlu bir kullanım sunar.

SICAK SU

Termoakım Maxi elektrikli kombi bacasız yapıda oluşu sayesinde çevreye zararlı atık gaz oluşturmaz. 
Ürünün uzun ömürlü oluşu çevreye zararlı atık oluşumunu minimum düzeyde tutar. Bunun yanında 
üretiminde kullanılan materyaller geri dönüşüme uygundur.

ÇEVRECİ

Termoakım Maxi elektrikli kombi Avrupa Standartları yönetmeliğine uygun olarak üretilir. Tüm emniyet 
ekipmanları kullanılarak üretilmesi ile üst düzey güvenlik sağlar. Özel işlemcisi ile tüm arızalar kaydedilir 
ve sayımı yapılır. Cihaz tüm arızalarda sesli ve yazılı olarak ikaz bildirimleri vererek güvenli moda geçer. 

GÜVENLİK

ÖZELLİKLER MAXI-50 MAXI-60 MAXI-70 MAXI-80 MAXI-100

GÜÇ (kw) 50 60 70 80 100

KAPASİTE (kcal/h) 43.000 51.600 60.200 68.800 86.000

AMPER 76 90 106 121 151

ELEKTRİK BAĞLANTISI (V-50 Hz) 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

CİHAZ BAĞLANTI KABLOSU (mm2) 4x25 4x25 4x25 4x35 4x50

TOPRAKLAMA KABLOSU KESİTİ (mm2) 16 16 16 25 35

İŞLETME BASINCI (bar) 2 2 2 2 2

KAZAN SICAKLIK ARALIĞI (°C) 40-75 40-75 40-75 40-75 40-75

RADYATÖR GİDİŞ DÖNÜŞ ÇAPI (inç) 1 1 1 1 1
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