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UYARI! 
 
 

Lütfen cihaznz kullanmaya başlamadan önce bu klavuzu okuyunuz. 
Size bu kitapçkla beraber servis hizmeti alacağnz, servis istasyonlar ile ilgili 
bilgileri içeren Servis Teşkilat Kitapçğ verilmiştir.  

 
Cihaznzn ilk çalştrmasn mutlaka Baymak Yetkili Servisine yaptrnz. 

Aksi takdirde cihaznz garanti kapsam dşnda kalr. 
 

BAYMAK 
MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Orhanl Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No:7   
Tuzla / İSTANBUL 

Tel: (0216) 304 20 44-304 10 88 (pbx) 
Fax: (0216) 304 20 13 

http:// www.baymak.com.tr 
E-mail:yonetim@baymak.com.tr 
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El Kitabna İlişkin 

 
1.  El Kitabna ilişkin        
 
 Cihaz çalştrmadan bu klavuzu itina ile okuyunuz!  
  
 
1.1 El Kitab içeriği 

Bu klavuzun içeriği;  Yakut – Elmas / Yakut Plus / Elmas 
Plus serisi karş basçl kalorifer kazanlarnn stma ihtiyacna 
yönelik çalştrlmasdr. Bu kalorifer kazanna ait diğer belgelerin 
(dokümanlarn) özeti aşağda verilmiştir. Tüm belgeleri kazann 
kurulduğu yerde muhafaza ediniz! 

 
Dokümantasyon İçindekiler Kimler için 

öngörüldüğü 
Teknik bilgiler - Planlama belgeleri 

- Teknik veriler 
- Temel donanm ve aksesuar 
- Uygulama örnekleri 

Planlamaclar, 
Operatörler 

- Eksiksiz parametre tablosu 
- Kapsaml uygulama örnekleri ve 

bunlarn bağlant planlar 
- Elektriksel bağlant şemalar 
- Devre planlar 
- Fonksiyonlarn açklamas 
- Programlama 
- Hata ve arza tablolar 
- Kullanc ayarlar 

Elektrik tesisat 
uzmanlar 
 
 

Opsiyonel Pano Kitapçğ 
 

- Fonksiyonlarn açklamas 
- Programlama 
- Hata ve arza tablolar 
- Kullanc ayarlar 

Operatörler 

- Şartlara uygun kullanm 
- Teknik veriler 
- Talimatlar, Normlar, CE 
- Montaj yerine ilişkin uyarlar 
- Seçilmiş uygulama örnekleri 
- Çalştrma / Devreye alma 
- Montaj/Kurulum 
- Çalştrma 
- Temizlik/Bakm 

Kalorifer tesisat 
uzmanlar 
 

Montaj ve kullanma 
klavuzu 
 
 

- Çalştrma 
- Temizlik/Bakm  

Operatörler 
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El Kitabna İlişkin 
 
                                  
 
1.2 Kullanlan semboller 
 
 
 
 

Tehlike! Bu uyar dikkate alnmadğnda, bedeniniz ve 
yaşamnz için tehlike söz konusudur. 

 
 
 
 
 

Elektrik çarpmas tehlikesi! Bu uyar dikkate 
alnmadğnda, elektrik çarpmas nedeniyle bedeniniz ve 
yaşamnz için tehlike söz konusudur.  

 
 
 
 
 
 

Dikkat! Bu uyar dikkate alnmadğnda, çevre sağlğ ve 
cihaz için tehlike söz konusudur. 

 
 
 
 
 
 

Uyar / Bilgi : Burada özel bilgiler ve tavsiyeler 
bulabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 

Diğer belgelerde (dokümanlarda) ilave bilgilerin 
bulunduğuna yönelik uyar 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 El Kitab kime hitap ediyor? 
 
 
   Bu kullanma talimat, kalorifer tesisinin operatörüne (işletimcisine) 
ve kurulum yapan uzman tesisatçya yöneliktir. 
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Güvenlik 
  

 
2.  Güvenlik 

 
 
Tehlike! Lütfen aşağdaki güvenlik uyarlarn 

önemle dikkate aln! Aksi takdirde hem kendinizi hem de 
başkalarn tehlikeye atarsnz. 

 
 
 
2.1 Şartlara Uygun Kullanm 
 

Yakut – Elmas / Yakut Plus / Elmas Plus serisi 
BAYMAK kalorifer kazanlar DIN EN 12828’e göre scak 
sulu kalorifer tesisleri içinde yer alan kazanlar olarak 
öngörülmüşlerdir.  

Bunlar karş basnçl işletim için DIN EN 303 / 304, 
DIN 4702 Bölüm 7’ye tekabül etmektedirler.   

 
 
2.2 Genel Güvenlik Uyarlar 
 

Tehlike! Kazann üzerindeki uyarlar lütfen dikkate 
alnz. Kazann yanlş çalştrlmas önemli zararlara yol 
açabilir.  

Baymak kalorifer kazanlarnda ilk defa işletime alma, 
ayarlama, bakm ve temizlik işlemleri sadece yetkili servis  
tarafndan yaplmaldr! 

Kalorifer tesisinde arzalar meydana geldiğinde, 
tesis durdurulmaldr. Hasarl parçalar sadece yetkili servis  
tarafndan değiştirilmelidir. 

Kullanlan aksesuarlar, teknik kurallara tekabül 
etmeli ve söz konusu parçalar Baymak kalorifer kazan ile 
bağlantl olarak imalatçs tarafndan onaylanmş 
olmaldrlar. Sadece orijinal yedek parçalar kullanlmaldr.  

Cvata boyas ile mühürlenmiş bağlantlar kesinlikle 
uzman ve onayl servis olmayan bir kişi tarafndan 
açlmamal veya değiştirilmemelidirler! Bu mühürler 
kusursuz ve güvenli işletim için gerekli olan cvatalarn 
değiştirilmediğini kantlamaktadr. Mühürlere zarar 
verildiğinde cihazn garantisi sona erer!     
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                                                                                                               Güvenlik 

  
 

Kazanda yaplacak tadilat, gelişi güzel yapsal  
değişiklikler ve buna benzer tüm değişiklikler yasaktr. 
Çünkü bu gibi değişiklikler insanlar tehlikeye atabilmekte 
ve cihazda zararlara neden olabilmektedir. Bu hususlar 
dikkate alnmadğnda cihazn garantisi sona erer! 

Havalandrma ve hava tahliye deliklerinin 
kapatlmas ve önlerinin örtülmesi tehlikeli ve yasaktr. 

Cihazn hemen yaknnda patlayc veya kolay 
tutuşan maddeler (malzemeler) bulundurmaynz. 

 
Gaz kokusunda tehlike durumu! Gaz kokusu olduğu 

takdirde elektrikli şalterleri çalştrmaynz! Odalar derhal 
iyice havalandrn ve gaz kesme tertibatn / tertibatlarn 
kapatnz. Gaz kokusunun sebebi bulunamaz ise, Gaz 
Tedarik İşletmesi haberdar edilmelidir. 

 
Zehirlenme tehlikesi! Kalorifer tesisindeki suyu 

hiçbir zaman içme suyu olarak kullanmayn! Su, çökeltiler 
nedeniyle kirlidir. 

 
Dikkat! Emniyet ventili ve hava tahliye hatt, stma 

işlemi srasnda güvenlik açsndan suyun dşarya 
çkabilmesi için her zaman açk olmaldr. Emniyet ventilinin 
çalşmas zaman zaman kontrol edilmelidir. Emniyet ventili 
direkt olarak kazan üzerine taklmal, arada hiçbir kesici 
vana vb. ekipman bulunmamaldr. Emniyet açsndan ilave 
olarak tesisata bir adet emniyet ventili daha 
konumlandrlmaldr. Kullanlan tüm ekipmanlar TSE 
standartlarnda olmaldr. 

 
Elektrik çarpmas tehlikesi! Koruyucu başlk ve 

kaplama parçalar çkartlmadan önce kazann üzerindeki 
tüm elektrik kesilmelidir.  

Cihaz ile ilgili elektriksel çalşmalar sadece yetkili 
servis  tarafndan gerekli tüm önlemler alnarak yaplabilir! 

 
Lütfen cihaznz kullanmaya başlamadan önce bu 

klavuzu okuyunuz. Size bu kitapçkla beraber servis 
hizmeti alacağnz, servis istasyonlar ile ilgili bilgileri içeren 
Servis Teşkilat Kitapçğ verilmiştir.  

 
Cihaznzn ilk çalştrmasn mutlaka Baymak 

Yetkili Servisine yaptrnz. Aksi takdirde cihaznz 
garanti kapsam dşnda kalr. 
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Güvenlik 
 
2.3 Standart ve Normlar 

 
DIN 4109    Binalarda Ses Yaltm, 
DIN 4755    Istmada sv yakt kullanm, 
DIN 4756    Istmada gaz yakt kullanm, 
DIN EN 267    Üflemeli sv yakt brülörleri, 
DIN EN 676   Üflemeli gaz yakt brülörleri, 
EnEV   Enerji tasarruf düzenlemesi, 
DIN EN 12828  Binalarda stma sistemleri, 
DIN EN 12831  Binalarda stma sistemleri dizayn, 
DIN 1986  Yaplarda drenaj sistemleri, 
DIN 18160  Baca sistemleri  
DIN 4753   Kullanm suyu için stma sistemleri, 
DIN 4705  Baca sistemleri  
EN 50165 Elektrik Dş Cihazlarn Elektrik 

Donanm 
DVGW VP 113 Gaz yakan sistemlerin atk gaz 

bacalarnn sertifikasyonu 
Yerel güç ve gaz dağtm firmalarnn düzenlemeleri 

  
2.4      CE İşaretlemesi 
 
                             Yakut kazanlar, aşağdaki standartlarn gerekleri yerine       

getirlilerek CERTIGAZ tarafndan CE ile 
sertifikalandrlmştr. 

      
                                            GAD/90/396 CEE 
                             BED/92/42 CEE   
                              2006/95/EC Düşük Gerilim Direktifi 
                                            EMC 89/336 
 
            Kazanlar aşağdaki standartlara göre test edilmiştir. 

                             EN 303/1 
                             EN 303/2 
                             EN 303/3 
                             EN 304 & EN 304/A1 
                       
                                           Yakut kazanlarda BAYMAK tarafndan önerilen üflemeli   

sv veya gaz yaktl brülörler kullanlmaldr.Brülörler  
EN267 ve EN 676  standartlarna uygun olmaldr. 

                                Gaz yaktl brülörler EC olmaldr. 
                              
                              Baymak bu kullanm klavuzunda bahsedilen 

kazanlarn CE standartlarna ve GAD,BED talimatlarna 
uygunluğunu beyan eder. 
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                                                                                                               Güvenlik 

  
 

Kazanda yaplacak tadilat, gelişi güzel yapsal  
değişiklikler ve buna benzer tüm değişiklikler yasaktr. 
Çünkü bu gibi değişiklikler insanlar tehlikeye atabilmekte 
ve cihazda zararlara neden olabilmektedir. Bu hususlar 
dikkate alnmadğnda cihazn garantisi sona erer! 

Havalandrma ve hava tahliye deliklerinin 
kapatlmas ve önlerinin örtülmesi tehlikeli ve yasaktr. 

Cihazn hemen yaknnda patlayc veya kolay 
tutuşan maddeler (malzemeler) bulundurmaynz. 

 
Gaz kokusunda tehlike durumu! Gaz kokusu olduğu 

takdirde elektrikli şalterleri çalştrmaynz! Odalar derhal 
iyice havalandrn ve gaz kesme tertibatn / tertibatlarn 
kapatnz. Gaz kokusunun sebebi bulunamaz ise, Gaz 
Tedarik İşletmesi haberdar edilmelidir. 

 
Zehirlenme tehlikesi! Kalorifer tesisindeki suyu 

hiçbir zaman içme suyu olarak kullanmayn! Su, çökeltiler 
nedeniyle kirlidir. 

 
Dikkat! Emniyet ventili ve hava tahliye hatt, stma 

işlemi srasnda güvenlik açsndan suyun dşarya 
çkabilmesi için her zaman açk olmaldr. Emniyet ventilinin 
çalşmas zaman zaman kontrol edilmelidir. Emniyet ventili 
direkt olarak kazan üzerine taklmal, arada hiçbir kesici 
vana vb. ekipman bulunmamaldr. Emniyet açsndan ilave 
olarak tesisata bir adet emniyet ventili daha 
konumlandrlmaldr. Kullanlan tüm ekipmanlar TSE 
standartlarnda olmaldr. 

 
Elektrik çarpmas tehlikesi! Koruyucu başlk ve 

kaplama parçalar çkartlmadan önce kazann üzerindeki 
tüm elektrik kesilmelidir.  

Cihaz ile ilgili elektriksel çalşmalar sadece yetkili 
servis  tarafndan gerekli tüm önlemler alnarak yaplabilir! 

 
Lütfen cihaznz kullanmaya başlamadan önce bu 

klavuzu okuyunuz. Size bu kitapçkla beraber servis 
hizmeti alacağnz, servis istasyonlar ile ilgili bilgileri içeren 
Servis Teşkilat Kitapçğ verilmiştir.  

 
Cihaznzn ilk çalştrmasn mutlaka Baymak 

Yetkili Servisine yaptrnz. Aksi takdirde cihaznz 
garanti kapsam dşnda kalr. 
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                                                                                               Kurulum/Tesisat Öncesi 

 
3.  Kurulum / Tesisat Öncesi 
 
3.1 Teslimat Kapsam 
 

- 1 adet dş izolasyonu yaplmş, streç filmle 
ambalajlanmş kazan gövdesi,  

- Karton kutu içerisinde montaja hazr kaplama grubu, 
kaplamay kazana bağlamak için gerekli bağlant 
paketi, 

- Kazan ambalaj içerisinde dosyal Montaj ve 
kullanma klavuzu,   

- Kazan ambalaj içerisinde yetkili servis kitapçğ,  
- Kazana monteli kaynak yapmaya hazr 2 adet 

 bağlant flanş ( Kazana uygun. Yakut Plus serisi 
Yakut 6 - 8  modellerinde  bulunmaz. ) 

- Kazana monteli bağlant flanşlarna uygun, 2 adet 
klingrit conta ( Kazana uygun. Yakut Plus serisi 
Yakut 6 - 8  modellerinde  bulunmaz. ) 

- Kazana monteli bağlant flanşlarna uygun, 8 adet 
M16x70 Civata ( Kazana uygun. Yakut Plus serisi 
Yakut 6 - 8  modellerinde  bulunmaz. ) 

- Kazana monteli bağlant flanşlarna uygun, 8 adet 
M16 Pul ( Kazana uygun. Yakut Plus serisi Yakut 6 - 
8  modellerinde  bulunmaz. ) 

-  Kazan ambalaj içerisinde brülör çevresini izole 
etmek için gerekli seramik battaniye, 

- Kazana monteli Patlatma Kapağ, 
- Kazana monteli Brülör Bağlant Kör Flanş, 
 

Yukarda belirtilen malzemeler kazan ile birlikte 
teslim edilen ekipmanlardr.  
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 Kurulum / Tesisat Öncesi 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  1 adet dş izolasyonu yaplmş kazan gövdesi, 
( kazan izolasyonu yaplmş streç film ile sarlmş olarak teslim edilir ).                 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kazana monteli kaynak yapmaya hazr iki adet bağlant flanş ve flanşlara 

uygun 8 adet M 16x70 civata,somun ve pul( Kazana uygun. Yakut Plus serisi Yakut 6 
- 8  modellerinde  bulunmaz. ) 
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                                                                                             Kurulum / Tesisat Öncesi                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Kazana monteli bağlant flanşlarna uygun, 2 adet klingrit conta ( Kazana 

uygun. Yakut Plus serisi Yakut 6 - 8  modellerinde  bulunmaz. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Kazan ambalaj içerisinde brülörün çevresini izole etmek için gerekli seramik  
battaniye  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kazana monteli patlatma kapağ 
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                Kurulum / Tesisat Öncesi  
 
 
3.2 Yer Gereksinimi  Yakut – Elmas / Yakut Plus / Elmas Plus 
                                           
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazan arka yüzeyinin duvardan minimum uzaklğnn 0.8 mt. olmas gerekmektedir. 

 

 
Yan kaplamann montaj için, yan tarafta yaklaşk 

0,5 m’lik bir mesafe gerekmektedir.    
Ancak önce yan kaplama montaj edilir ve bu 

işlemden sonra kazan duracağ kesin konuma itilirse, bu 
mesafe azaltlabilir. 

Şayet brülörün duvara doğru açlmas isteniliyorsa, 
duvar mesafesi brülörün ölçülerine bağldr. Kazann rahat 
bir şekilde temizlenebilmesi ve Rotarderlerin çkarlabilmesi  
açsndan, brülörün kaps en az 900 açlabilir olmaldr. 
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ELMAS SERİSİ YAKUT PLUS 
SERİSİ 

 
YAKUT SERİSİ YAKUT PLUS 

SERİSİ 

KAZAN 
 TİPİ 10 12 15 18 20 22 25 28 30 35 40 50 55 60 70 80 100 125 160 200 250 

X mm 600 600 600 600 750 750 750 750 750 750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1400 1500

Y mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2200 2300 2300 2500 3000

130
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 Kurulum / TesisatÖncesi 
 
 
3.3 Montaj ve Montaj Yerine İlişkin Uyarlar 
 

Dikkat! Istma işletimi veya bir depo ile bağlantl 
olarak yaplacak montajlarda şunlara dikkat edilmelidir: 
özellikle depodaki su kaçaklar 

 nedeniyle meydana gelebilecek su zararlarn 
önlemek amacyla, montaj açsndan uygun olan tedbirler 
alnmaldr. Drenaj hatlar ve emniyet düzenekleri uygun 
olmal ilk devreye almada ve çalşma srasnda periyodik 
kontrolleri yaplmaldr. 

 
 
Cihazn kurulacağ mekân kuru olmal ve buz 

tutmamaldr (0 0C ile 45 0C  aras). 
 
 
Cihazn yanmas için gerekli havann sağlanmasna 

ve atk gazn tahliye edilmesine yönelik uygulamalar  
bölgeden sorumlu yerel gaz dağtm şirketleri ve TSE 
standartlarna uygun olmaldr.  

 
Cihaz tercihen mutfak, arka balkon, kiler, hol, kazan 

dairesi gibi bir yere yerleştiriniz. Cihaz balkonda ise, dş 
etkenlerden koruyunuz. Banyo ve çamaşrhaneye konduğu 
takdirde cihaznzn slanmamasna dikkat ediniz. 
 

Cihaznz yatak odasna koymaynz! 
 

Kazan beton kaide üzerine yerleştiriniz. ( BKZ. 
Sayfa 22 ). Kazann monte edildiği ortam tozlu, rutubetli 
ortam olmamaldr. 

 
Cihaz baca kanalna yakn yere koyunuz. Bacaya 

giden atk gaz borusu en ksa yoldan ve en az dirsek 
kullanlarak yaplmaldr. Boru üzerine damper takmaynz. 
Baca yüksekliği baca hidrolik çapnn 150 mislinden fazla 
olmamaldr.  

 
Baca çkş mahyadan 1 m. yukarda olmaldr. 

Yatay duman kanallar bacaya en az %5'lik yükselen 
eğimle bağlanmal ve uzunluğu hiç bir zaman baca 
yüksekliğinin 1/4'ünü geçmemelidir. . 

 
Baca bağlant borusunu bacaya doğru yükselen bir 

eğimle monte ediniz.  
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                Kurulum / Tesisat Öncesi 
 
 
Atk gazlarn yoğunlaşmas sonucu oluşabilecek 

suyun veya yağmurun cihaza akmamas için tedbir 
alnmasna dikkat ediniz.  

Bacalar ile ilgili gaz dağtm şirketlerinin ve TSE’nin 
istemiş olduğu standart ve prosedürlere uyulmaldr. 

 
          Dikkat!  Kazan scak su gidiş borusu üzerine en 
yüksek noktaya gelecek şekilde bir hava tahliye cihaz 
bağlaynz. Kazan dşnda tesisatta hava kalabilecek nokta 
veya noktalara tesisat yapan firma tarafndan tesisat 
güzergâhna uygun olarak hava tahliye cihaz konulmaldr. 

 
Taşma ve nakliye işlemini cihazn üzerindeki 

işaretlemeleri dikkate alarak cihazn orijinal ambalaj ile 
yapnz. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (Nem, su, 
darbe vs.) etkenlere karş cihaznz koruyunuz. 

 
Dikkat! Su terazisi ile kazan tesisat bağlantlarn 

eğimlerini kontrol ediniz. Eğimler tesisat içerisinde hava 
kalmayacak şekilde yaplmaldr. Kapal genleşme deposu 
ile kazan arasnda kesinlikle vana kullanmaynz. 
Genleşme deposunun içindeki hava basncn sistem 
basncna bağl olarak ayarlaynz. Ayarn bozulmas veya 
yaplmamas durumunda cihaz garanti kapsam dşnda 
kalr. 

 
Dikkat! Cihaz üzerine teknik veri tablosunda 

belirtilen bağlant noktasna TSE standartlarna uygun bir 
emniyet ventili direkt olarak taklmaldr. Emniyet ventili ile 
kazan arasnda hiçbir kesici vana ve armatür  
bulunmamal, çap daralmas, dirsek vs. olmamaldr. 
Emniyet ventilinin bağlanmamas ve/veya uygunsuz 
bağlanmas durumunda cihaz garanti kapsam dşnda 
kalr. Cihaz üzerindeki emniyet ventiline ek olarak en az bir 
adet yedek emniyet ventilide tesisat üzerine kazana yakn 
olarak konumlandrlmş olmaldr. 

 
         Dikkat!  Kazan çalşrken veya susuz çalşma 
durumunda kazana direkt olarak su baslmamaldr. Kazan 
suyu düşük scaklkta veya çalşmazken verilmelidir. Aksi 
taktirde sistem zarar görebilir. Scak kazana soğuk su 
baslmamaldr. Aksi takdirde cihaz garanti kapsam 
dşnda kalr ve maddi manevi hasarlardan üretici firma 
sorumlu tutulamaz. 
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          Cihazn montaj Türk Standartlarnn öngördüğü 
şekilde sürekli hava akm bulunan ortamlara yaplmal ve 
cihaz uygun bir bacaya bağlanmaldr. 
 
 
 

İlgili yasa gereği cihazn kullanm ömrü on (10) yldr. 
Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek 
parça bulundurma ve servis hizmeti verme süresini kapsar.  

Cihaznz TS EN 303-1, TS EN 303-2 ve TS EN 
303-3'e uygun üretilmiştir. 

 
 
 
3.4 Paslanmaya Karş Koruma 
 

Dikkat! Yanma havas, paslanmaya sebebiyet 
verebilecek elemanlar içermemelidir. Bunlar arasnda 
örneğin çözeltici ve temizlik maddelerinin su buharlar ve 
sprey kutularndaki gibi gazlar yer almaktadr.  

 
 
Tabandan stmal ve DIN 4726 gereğince oksijen 

izolasyonu olmayan plastik borulu kaloriferler sistemlerinin 
kazanlar monte edilirken, tesisatn ayrlmas için eşanjör  
kullanlmaldr.    

 
 
3.5 Kalorifer Suyuna İlişkin Talepler 
 

Kalorifer tesisatnda paslanmadan dolay meydana 
gelebilecek zararlarn önlenmesi amacyla içme suyu 
kalitesinde stma suyu kullanlmal Kimyasal katk 
maddeleri ve/veya paslanma açsndan agresif sular 
kullanlmamaldr. 

     Kalorifer devresinde kullanlacak suyun sertliği 
    20º F’den ( 1º F = 1 lt sudaki Kalsiyum Karbonat ) yüksek 
    olmamaldr. ( Sertliği Yüksek Su )  
     Şayet kullanlacak suyun sertliği  20º F’den yüksek 
    ise mutlaka kalorifer sistemine su şartlandrma/yumuşatma 
    düzeneği kurulmaldr. 
     Kireçlenme, sert ve uygun olmayan sularn  
    kullanlmas  sonucu oluşacak arzalarda, cihaz 
    garanti kapsam dşndadr. 
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3.6 Üflemeli Brülorler 

Dikkat! Kazanda Sadece  yap örnekleri test 
edilmiş, CE-İşareti ve TSE normlarna uygun olan sv yakt 
gaz  brülörleri kullanlmaldr. Brülörün ateşleme gücü 
kazan için gerekli olan nominal s verimine göre 
ayarlanmaldr. Brülörün montaj talimat dikkate alnmaldr.  

2 kademeli brülörlerde 1.kademenin gücü 
nominal kazan gücünün 2/3’ü altna düşmemelidir.Sv 
yaktl brülörde 45o’lik meme kullanlmaldr. 

Kullanlan tüm brülörler uzun namlulu olmaldr. 
Sradan bacalarda 160 oC derecenin altndaki atk 

gaz scaklklarna izin verilmez. Atk gaz ss, en azndan 
bacada kondansasyonun (yoğuşma) önleneceği 
yükseklikte ayarlanmaldr.  

Gerekli durumlarda kazan kapağ açlarak ön 
aynann alt borularndan baz rotarderler çkartlmaldr.      
( Not: Çkarlan rotarder says kazan boru saysnn 
1/4’ünü geçmemelidir.)  

Emiş snrlama kapağ ve/veya ek hava tertibat 
montaj tavsiye edilir. 2 kademeli brülör işletiminde, baca 
1’inci kademenin  atk gaz  işletimine uygun olmaldr. 

Cihazn Patlatma kapağnn ayarlar değiştirilmemeli 
ve patlatma kapağnn önüne kapağn açlmasn 
engelleyecek herhangi bir cisim konmamaldr.  

3.7 Kullanlan Yaktlara İlişkin Talepler 
 
Kullanlan yaktlar belirtilen normlara uygun 

olmaldr. Aksi takdirde cihaz garanti kapsam dşnda 
kalr ve maddi manevi hasarlardan üretici firma 
sorumlu tutulamaz. 

Gaz için; Doğal gaz, Hava gaz ve LPG ( EN 437 
veya yerel mevzuatlara uygun.) 

Sv yakt için; DIN 51603 ‘e uygun Motorin ve 
Fuel-oil. 
Dikkat; Kazanlarda standarda uygun olmayan ağr yağ 
türü yaktlar kullanlamaz. 
Sv yakt katk maddelerinin kullanm eğer;  
- Yaktn depolama dayankllğn iyileştiriyorsa, 
- Yaktn termik dayankllğn arttryorsa veya tank 
doldurulurken koku oluşumunu azaltyor ve tortusuz 
yanmasn sağlyorsa tavsiye edilir: 

Çöküntü / Tortu oluşumuna neden olan yakt 
iyileştiricilerinin kullanlmas yasaktr. 

Dikkat! Yakut/Elmas 6/8/10 serilerinde fuel-oil 
kullanlmaz, aksi takdirde cihaz garanti kapsam 
dşnda kalr ve maddi manevi hasarlardan üretici firma 
sorumlu tutulamaz. 
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3.8 Rotarderler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İşletime alnmadan önce tüm rotarderlerin ön 
aynada bulunan borularn içindeki konumunun doğru olup 
olmadğ kontrol edilmelidir.  

Rotarderlerin temas noktas, ön aynann duman 
borusu başlangç yüzeyidir. Rotarderlerin montaj ve 
demontaj servis ve operatör tarafndan yaplmaldr. 
Ayrntl montaj bilgisi aşağdaki resmi inceleyiniz. 
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3.9 İşletim / İlk çalştrma Öncesi 
 

- Kazann brülör bağlants, ön kapak ve arka kapak 
szdrmazlk kontrollerini önceden yapnz. 

 
- Brülör namlusu ile kapak refrakteri arasna teslimat 
kapsamnda kutu içerisinde verilen seramik battaniyeyi 
monte ediniz. 
 
- Kontrol panosuna bağlanacak duyar uç 
muhafazalarnn bağlandğ yuvaya tam olarak 
oturduğunun kontrolünü yapnz. 

 
- Brülör seçimine dikkat ediniz ve yanma ayarn 
kontrol ediniz. 

 
- Su ve elektrik tesisat bağlantlarn kontrol ediniz. 

 
- Gidiş / Dönüş hatt üzerinde bulunan vanalarn açk 
olduğundan emin olunuz. 

 
- Manometreden su basncnn kontrolunu yapnz, 
eğer su eksilmesi varsa sisteme su ekleyiniz. Sistemde 
kapal genleşme olduğundan tesisatn dolup dolmadğn 
kontrol ediniz. Kazan su ksmndan vuruntu geliyorsa 
tesisatn havasnn alnmas gerekmektedir. 

 
- İlk 24 saatlik çalştrmadan sonra, ön kapak 
fitillerinin sklğn kontrol ediniz Gevşeklik varsa 
skştrnz. 

 
- Sirkülasyon pompasn çalştrp pompann doğru 
yönde dönüp dönmediğini kontrol ediniz. Kazan suyunda 
ani ve fazla snma oluyorsa sirkülasyon pompasnn doğru 
yönde dönüp dönmediğine baknz (ters dönüyor olabilir). 
Sonuç alnmazsa brülörün elektrik şalterini kapatp yetkili 
servise müracaat ediniz. 

 
- Ateşlemeden önce kazan termostadn istediğiniz 
scaklğa göre ayarlaynz 

 
- Havalandrma kanallarnn daima açk olmasna 
dikkat ediniz. 

 
 
 
                           19 

63 9810.0137 - Rev.10 - 01/11/2017



63 9810.0137 – Rev.06 –23/05/2008 
 

Kurulum / Tesisat Öncesi 
 
 
 

Kazan ön kapağnda szdrma var ise kapakta 
bulunan menteşe somunlarn iyice skarak szdrmay 
gideriniz. 

 
Kazan dairesi içerisinde ateş yaklmamas ve sigara 

içilmemesi herkesin emniyeti açsndan önemlidir. Kazan 
dairesi işletmesi genel kurallarna uyulmaldr  

 
Cihaznzn randmanl ve düzenli çalşmas için 

Baymak Yetkili Servisle bakm sözleşmesi yaplmas 
tavsiye olunur. 

 
Kazann baca bağlantsn ilgili standartlara uygun 

olarak yapnz. Kazan baca bağlantsn yaptktan sonra 
baca bağlant noktalarnn szdrmazlğn alüminyum 
folyolu bant ve / veya benzer bir yanmaz bant ile sarnz. 
Baca kanalnn szdrmazlğndan emin olunuz 

 
 
 

Genleşme deposunu doldurma / boşaltma hatt 
bağlantsn yapnz. Bu bağlantda kapal genleşme 
deposu ile kazan genleşme deposu bağlant borusu 
arasnda hiçbir kesici vana bulunmamaldr, aksi bir 
tesisatn yaplmas halinde cihaz garanti kapsam 
dşnda kalacaktr. 

 
 
 
Kazann arka yüzeyinde 

bulunan patlatma kapağn elinizle 
birkaç defa çekip brakarak çalşr 
durumda olduğunun kontrolünü 
yapnz. Patlatma kapağ brülorün ilk 
hareketinde dşar doğru açlarak 
kazann ilk çalşmasn düzenler bu 
nedenle fabrika çkşnda kontrol edilir. 
Patlatma kapağnn çalşma kontrolünü 
brülörü çalştrmadan tekrarlaynz. 

Patlatma kapağ montaj için 
montaj bölümüne baknz. 
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3.10 Su Basnc Kontrolü 
 

Kalorifer tesisatn periyodik olarak her çalştrma 
öncesi, sonras ve/veya çalşma esansnda kontrol ediniz.                

Su basnc düşük olduğu takdirde, kalorifer tesisi 
doldurulmaldr (Azami değer uzman kalorifer tesisatçs 
tarafndan manometrenin üzerine işaretlenmelidir.). 

 
3.11 Scak Su Deposu Kontrolü 

 
Scak su amaçl boyler deposuna sahip tesisler, su 

ile doldurulmaldr, tesisat ve kontrolleri periyodik olarak 
yaplmal, tesisat yapm ehil kişilerce yaplmal, işleten 
operatör gerekli eğitimi almş olmaldr. Ayrca soğuk su 
girişi mevcut olmaldr. Boyler depolarna bağlantda kazan 
stma devresi üzerine kazan üzerindeki emniyet 
ventilinden  bağmsz ek olarak bir Emniyet Ventili daha 
konmaldr.  

Boyler scak su devresi üzerinde de ( Kullanm Suyu 
hatt ) bir adet emniyet ventili mutlak surette bulunmal, 
boyler kapasitesine uygun genleşme tank taklmas tavsiye 
edilir. Emniyet ventillerinin uygun montaj yaplmadğ 
ve/veya yanlş tesisat uygulamalarndan ötürü cihaza 
gelecek zararlar garanti kapsam dşndadr. 
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3.12 Beton Kaide Ölçüleri 

 
 
 
 
 
 

Kazan aşağda ölçüleri verilen bir   
beton kaide üzerine yerleştiriniz.! 
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 Model 
A 

Derinlik 
m 

B 
Genişlik 

m 

C 
Yükseklik 

m 
Yakut 6 1050 790
Yakut 8 1045 900
Yakut - Elmas 10  1190 920
Yakut - Elmas 12 1190 920
Yakut - Elmas 15 1230 940
Yakut - Elmas 18 1230 940
Yakut - Elmas 20 1410 1000
Yakut - Elmas 22 1410 1000
Yakut - Elmas 25 1410 1000
Yakut - Elmas 28 1660 1050
Yakut - Elmas 30  1660 1050
Yakut - Elmas 35 1660 1050
Yakut - Elmas 40 1687 1220
Yakut - Elmas 50 1687 1325
Yakut - Elmas 55 1687 1325
Yakut - Elmas 60  1687 1325
Yakut - Elmas 70  1925 1325
Yakut - Elmas 80 1925 1325
Yakut - Elmas Plus 100 2004 1650
Yakut - Elmas Plus 125 2530 1950
Yakut - Elmas Plus 160 2530 1950
Yakut - Elmas Plus 200 2600 2100
Yakut - Elmas Plus 250 2939 2600

0,10 
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4.  Montaj 
 
4.1  Kaplama Montaj Yakut – Elmas / Yakut Plus / Elmas Plus 
 
 

Yakut – Elmas / Yakut Plus / Elmas Plus kazan 
kaplamalarnn montaj için aşağdaki resim ve talimatlar 
dikkate alnz. 
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-Kazan gövdesi üzerine yan kaplamalar takarak montaja başlaynz. Yan kaplamalar 
kaset sistemi ile monte edilir. Yan kaplamalarn kanallarn tam oturduğuna emin 
olunuz. 
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-Yan kaplamalarn tam 
olarak kaset kanallarna 
oturduğunun kontrolünü yapnz.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Üst kaplamann 1. 

parças olarak resimde görülen  
üst ön kaplamann montajn 
yapnz. 
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- Üst kaplamann 1. 
parçasna,üst kaplamann 2. 
parçasn geçmeli şekilde monte 
ediniz. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                 - Üst kaplamann 1. 

parçasna üst kaplamann 3. parçasn 
monte ederek kaplama montajn 
tamamlaynz. Tüm kazan kaplamalar 
monte edildikten sonra kaplamalarn 
birbiriyle ve kazanla uyumunu kontrol 
ediniz.                                     
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4.2  Brülör Montaj  
  

 
 
Brülöre ilişkin montaj talimatn dikkate aln! 
 
 
 
 
Dikkat: Kazan için seçilmiş Brülör TSE belgeli bir 

brülör olmaldr. Kazan brülör uyumunun tam olmas 
gerekmektedir.  

 
Brülörün Üretici firma ve / veya yetkili bir tesisat 

mühendisi tarafndan seçilmiş olmas, brülörün kazan 
kapasite, karş basnç, yanma odas alev boyu uyumu, 
kazan brülör bağlant flanş çap, kapak kalnlğ  gibi 
kazan brülör uyumunu etkileyecek tüm parametrelerin 
hesaplanmş olmas gerekmektedir. 

 
 
 
Dikkat: Kazan ile uyumsuz, TSE ve/veya CE 

belgesiz bir brülorün kullanlmas durumunda cihaz garanti 
kapsam dşna çkar. 

    
 
 
Dikkat: Kazan brülör seçimi, ilk açlş mutlak 

surette yetkili servis tarafndan yaplmaldr. Aksi 
durumlarda hayati tehlikeler ve cihaz üzerinde maddi 
hasarlar meydana gelebilir. Bu tip durumlarda cihaz 
garanti kapsam dşnda kalr ve maddi manevi 
hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 

 
 

Cihaza brülör montajnda ileriki sayfalarda belirtilen 
montaj talimatlarn uygulaynz. Brülörün montajnda 
montaj talimatlarnda belirtilenlerin yaplmamas sonucu 
cihazda oluşabilecek hasarlarda cihaz garanti kapsam 
dşnda kalr. 

 
Gaz brülörünün ve sv yakt brülörünün montajnda 

kazan suyu scaklğ   55 0C’ye ayarlanmaldr.  
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- Brülorün montajnda 
namlu ile kapak izolasyon malzemesi 
aras; yandaki ve aşağdaki şekilde 
kazan içerisinden çkan sermik fitil ve 
seramik battaniye ile izole edilmelidir. 
Aksi takdirde cihaz garanti kapsam 
dşna çkar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- YANLIŞ UYGULAMA! 

Cihaz garanti kapsam 
dşna çkar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- DOĞRU UYGULAMA! 

Namlu ile kapak izolatörü 
aras tamamyla seramik fitil ve 
seramik battaniye ile yaltlmal 
s ve alevin geçişine müsaade 
edilmemelidir. 
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Brülörü monte etmeden önce,  kazan üzerinde 
bulunan kazan brülör bağlant flanşn kazana aşağdaki 
şekilde verildiği gibi bağlaynz. Bağlant flanşnn altna 
brülör izolatörü olduğundan emin olunuz!  
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4.3 Patlatma Kapağ Montaj 

 
Kazann arka yüzeyinde 

bulunan patlatma kapağn elinizle 
birkaç defa çekip brakarak çalşr 
durumda olduğunun kontrolünü 
yapnz. Patlatma kapağ Brülörün ilk 
hareketinde dşar doğru açlarak 
kazann ilk çalşmasn düzenler bu 
nedenle fabrika çkşnda kontrol edilir. 
Patlatma kapağnn çalşma kontrolünü 
brülörü çalştrmadan tekrarlaynz. 

 
 
 
4.4 Pano Montaj 
 

Elektriksel kontrol panelini; kontrol panel montaj 
ve kullanm klavuzuna uygun bir şekilde monte ediniz. 

 
 
Elektrik çarpmas tehlikesi! Koruyucu başlk ve 

kaplama parçalar çkartlmadan önce kazann üzerindeki 
tüm elektrik kesilmelidir. Elektrik  altnda yaplan çalşmalar 
sadece uzman elektrikçiler tarafndan gerekli tüm önlemler 
alnarak yaplabilir! 
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5.  Kurulum / Tesisat  
 
5.1  Istma Devresi Bağlants 
 
 

 Istma devresini kazan giriş ve çkşna bağlayn. 
 
 Doldurma ve boşaltma bağlantsn ve vanasn 
kazann arka tarafndaki ilgili bağlant yerine monte edin. 
 Kazan son olarak duracağ yere itin ve dengeleme 
cvatalarnn yardmyla dengeye getirin.  

 
 Emniyet tertibatlarnn bağlantsn yapn. 
Maksimum açma basnc kazan maksimum çalşma 
basncndan fazla olamaz. 

 
 Açk genleşmeli kalorifer tesisatlarnda gidiş 
emniyet, dönüş emniyet, haberci borularn ve emniyet 
ventilini tesisat ve kazana uygun şekilde bağlaynz.  
Genleşme deposunun suyla dolu olduğundan, su 
seviyesinin uygun olduğundan, tesisat güzergâhnn uygun 
olduğundan emin olunuz. Tüm borularn demir olmas 
gerekmektedir. Plastik vb. borularn kullanm yasaktr.  
   
 Kapal kalorifer tesisatlarnda kapal genleşme 
deposu   ve emniyet ventilini tesisat ve kazana uygun 
şekilde bağlaynz. Genleşme deposunun suyla dolu 
olduğundan su basncnn uygun olduğundan emin olunuz 
 

Dikkat: İlgili standart gereği emniyet vanas 
mutlak surette kazann üzerine direkt olarak monte 
edilmelidir. Kazan ile arasnda hiçbir kesici vana, çap 
daraltc armatür, pompa ve benzeri ekipmanlar 
bulunmamaldr. Emniyet ventili ayarlanamaz tip olmal, 
TSE standartlarna uygun olmal  bağlant çapna 
uygun olmaldr. Kazan üzerine taklan emniyet vanas 
dşnda bir adet emniyet ventili tesisat üzerinde kazana 
en yakn noktada bulunmaldr. Yukarda anlatlan 
açklamalara uyulmamas durumlarnda cihaz garanti 
kapsam dşnda kalr ve maddi manevi hasarlardan 
üretici firma sorumlu tutulamaz. 
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Emniyet ventili drenaj hatt emniyet ventili devreye 
girdiğinde basnç artş olmayacak şekilde düzenlenmelidir. 
Bu hat açk bir yere doğru döşenmemelidir; drenaj ucu 
açk ve izlenebilir olmaldr. Muhtemel durumlarda dşar 
çkan kalorifer suyu tehlikesiz bir şekilde tahliye 
edilebilmelidir (örneğin bir sifon vastasyla). 
  
Dikkat: Tesisat üzerinde sirkülasyon ve / veya ilk 
doldurma srasnda oluşabilecek, havay sistemden 
atmak için uygun noktalara hava tahliye cihazlar 
yerleştirilmelidir. 

Bu ekipmanlarn uygun noktalara 
yerleştirilmemesi ve/veya TSE ve/veya CE markasz 
ekipmanlarn kullanlmas durumlarnda cihaz garanti 
kapsam dşnda kalr ve maddi manevi hasarlardan 
üretici firma sorumlu tutulamaz. 

 
Dikkat: Cihaznn doğru şekilde, istenen verimde 
çalşmas için tesisat ve ekipmanlarn birbiri ile uyumlu 
olmas gerekmektedir. Tesisat üzerinde kazan 
çalşmasn doğrudan etkileyecek  tüm güvenlik 
ekipmanlarnn TSE standartlarna uygun olmas 
gerekmektedir. Bu ekipmanlarn uygun seçilmediği ve / 
veya doğru yerlere konulmadğ durumlarda cihaz 
garanti kapsam dşnda kalr ve maddi manevi 
hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 

 
Istma sistemlerinde ve scak su üreticilerinde 

kullanlan demir malzemenin korozyona dayankllğ stma 
suyunda oksijen bulunmamasna bağldr.İlk veya ilave 
dolumlarla su ile birlikte stma sistemine karşan oksijenin 
sistemdeki malzemelerle reaksiyona girmesi sonucu 
herhangi bir hasar oluşmamaktadr. Istma suyunun 
renginin belirli bir süre sonra siyahlaşmas, sistemde atk 
serbest oksijen bulunmadğn göstermektedir. Teknik 
kurallar, özellikle VDI-Yönetmeliği 2035-2, stma 
sistemlerinin stma suyuna daimi olarak oksijen girişi 
mümkün olmayacak şekilde projelendirilmesini ve 
işletilmesini önermektedir. 

Yerden stma sistemlerinde, oksijenin boru 
cidarlarndan geçişini önlemek için DIN 4726’ya uygun 
,difüzyon geçişsiz plastik borular kullanlmasn tavsiye 
edilir. Oksijene karş dayankl olmayan plastik boru (DIN 
4726) kullanlan yerden stma sistemlerinde bir eşanjör ile   
sistem ayrm yaplmaldr 
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5.2  Tesisatn Kontrolü ve Doldurulmas 
 

   Kazan üzerinde bulunan gidiş - dönüş ( scak su 
çkş - soğuk su giriş ) bağlantlarnn doğru yapldğndan 
emin olunuz   

  
Tesisatn szdrmazlğn kontrol ediniz.  
 
Bu işlem için ,tavsiye edilen su basnc kazan 

makisimum kullanma basnc olmaldr ( azami su basnc 
kazan test basncndan fazla olamaz ). Sistem 
szdrmazlğ kontrol edildikten sonra Emniyet Vana ve 
tertibatlarnn kontrolü için sistem basncnn geçici bir 
süreliğine kazan maksimum kullanma basncnn 0,5 bar n 
üzerine çkartnz. Bu basnç altnda Emniyet vanalarnn  
çalşma kontrolü yaplmaldr. Herhangi bir çalşmayan 
ve/veya basnca geç cevap veren bir ekipman yenisi ile 
değiştirilmeli ve testler tekrarlanmaldr.  

 
Test kesinlikle uzman bir tesisatç denetiminde 

yaplmaldr. Aksi takdirde cihaznn garanti kapsam 
dşnda kalr ve oluşan zararlardan üretici firma sorumlu 
tutulamaz. 

 
Kazan genleşme deposu bağlant hattn kontrol 

ediniz, kazan ile genleşme deposu arasnda hiç bir kesici 
vana bulunmadğndan emin olunuz. 

 
Kalorifer tesisatna su basnz. Su verme işleminde 

bu işlemin olabildiğince yavaş bir şekilde yaplmas tavsiye 
edilir.  Bu sayede tesisat içerisinde bulunan hava düzenli 
bir şekilde hava tahliye cihazlarndan dşarya atlr. 

 
Dikkat: Doldurma  hatt üzerinde mutlak surette 

standartlara uygun TSE damgal bir su filtresi bulunmaldr. 
Aksi takdirde sisteme dahil olacak tortu ve partiküller 
sisteme direkt  veya dolayl yollardan cihaza zarar verebilir.  
Bu tip durumlarda cihaz garanti kapsam dşnda kalr. 

 
Boşaltma hatt ve Emniyet ventilinin drenaj mutlak 

surette uygun bir drenaj hattna bağl, görülebilir ve fark 
edilebilir olmaldr. 
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Doldurma işlemi uygun su 

basncnn tesisatta sağlanmas 
ile bitirilmelidir. ( uygun su 
basnc değeri için yetkili servis 
ve Kurulumu yapan firma 
yetkilisinden bilgi alnmaldr. ).  

 
 
Su basnc hiç bir şartta 

kazan Maksimum  kullanma 
basncnn üzerine çkamaz. 
Doldurma işlemi Uzman bir 
tesisatç tarafndan yaplmal, 
tesisatta kalan havann 
tesisattan atlmas doğru bir 
şekilde yaplmaldr.  

 
 
 
 
Tesisat tam anlamyla 

doldurulduktan sonra gerekli 
hava alma işlemleri yaplmal, 
pompalar geçici süreler ile 
devreye alnarak pompa 
üzerindeki hava atlmaldr. 

Pompa üzerinde bulunan 
havann atlmas için yandaki 
gibi slak rotor rakoru açlarak 
hem pompa dönüş istikameti ve 
çalşmas kontrol edilir hem de 
pompa üzerinde kalmas olas 
olan hava atlmş olur. 

       
 

Elektrik çarpmas tehlikesi! Koruyucu başlk 
çkartlmadan çalşma yaplmal, elektrik bağlants su ile 
temas halinde olmamaldr. Elektrik  altnda yaplan 
çalşmalar sadece uzman elektrikçiler tarafndan gerekli 
tüm önlemler alnarak yaplabilir! 
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Tesisat doldurma işlemi ve hava alma işlemleri 
tamamlandktan sonra tesisattaki pompalarn 1 saat kadar 
sistemdeki suyu sirküle etmeleri tavsiye edilir. Bu tesisatta 
kalmş son hava zerreciklerinin atlmas ve sistemin sağlkl 
bir şekilde devreye alnmas konusunda gereklidir. Deneme 
sirkülasyonu srasnda sadece sirkülasyon pompa ve/veya 
pompalar devrede olmaldr.  

 
Dikkat: Kazan sistemdeki su basnc tam 

olmadan ve tesisatta kalmş hava atlmadan  kesinlikle 
devreye alnmamaldr.      

 
Kazan devreye alma işleminden sonra kazan bir 

süre takip edilmeli kazan su seviyesi sürekli olarak 
tesisatta uygun ve izlenebilir bir noktaya konulmuş 
olan manometre araclğ ile kontrol ve takip 
edilmelidir.          

Scak su hazrlanmas için ayr bir tesisat 
pompasnn kazana bağlanmas durumunda sirkülasyon 
hatlar dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli 4 yollu vana 
kullanm durumunda yanlş sirkülasyon olmamas için su 
stma devresi gerektiğinde bir eşanjör üzerinden 
yaplmaldr.   
 

Kondanse suyun tahliyesi, 
 
Dikkat! Istma işlemi srasnda meydana gelen 
kondanse su uygun bir nötrleştirme tesisat 
(aksesuar) üzerinden aktarlmaldr. pH-değeri gaz 
yaktlar için 3 ile 4 arasnda sv yaktlar için  2 ila 3 
arasndadr,  bu yüzden uygun bir nötrleştirme cihaz 
kullanlmaldr. 

 
Kondanse su hatt meyilli bir şekilde 

döşenmelidir. Kanal bağlantsna giden hat açk bir 
şekilde görülebilir olmaldr. Taban drenaj hatt, 
davlumbaz seviyesinin altnda olmaldr. 

  Kükürt oran düşük olan sv yakt için 
nötrleştirme tesisat gerekmemektedir (ATV Not 
Sayfas A251 gereğince).  Genel olarak Anma s 
gücü 200 kW’a kadar olan kazanlarda nötrleştirme 
tesisatna ihtiyaç duyulmaz.  

  Ancak kazan çkş suyunun nötralizasyonu 
için yerel atk su şartnameleri ve/veya yerel 
şartnameler dikkate alnmaldr.  
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5.3  Baca Bağlants 
 

Dikkat! Atk gaz yolu mümkün olduğunca ksa 
tutulmaldr. Atk gaz borular bacaya doğru eğimli 
döşenmeli ve bağlantlar szdrmazlk tam olacak şekilde 
yaplmaldr.  

Baca DIN 4705 gereğince ve teknik veriler dikkate 
alnarak boyutlandrlmal ve DIN18160’a göre 
yaplandrlmaldr.  Çat çkşlar aşağdaki resimlerde 
tanmlandğ gibi olmaldr.  

Baca hesaplarnda kazan karş basnçlar ve kazan 
basnçlarda göz önünde bulundurulmaldr. 

Eğer sürekli işletimde atk gaz ss 160 0C’nin 
altnda kalyorsa, sradan bir bacann kullanlmas yasaktr.  

 
Uyar! Brülör gücünün değiştirilmesiyle, atk gaz 

scaklğ da  değişebilir.  Yüksek oranl bir baca çekişinde   
(> 3 mm WS) bir emiş snrlaycsnn taklmas tavsiye 
edilir. 
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Baca sistemlerinin iç çaplar , yükseklikleri ve 
gerektiğinde s geçirgenlik dirençleri ve iç yüzeyleri , baca 
gazlarnn amacna uygun her türlü işletme şartlarnda 
dşar atlabileceği boyutlarda olmal ve mekanlara göre 
tehlikeli seviyede yüksek basnç oluşmamaldr. 

 
Binalarda bulunan baca gaz hatlar ile pencereler 

arasnda minimum 20 cm mesafe bulunmaldr. 
 
Baca temizleme ile ilgili yetkili kuruluşa danşlmas 

tavsiye edilir. 
 
Yön değiştirme, giriş, şekil ve hz değişimleri için 

toplam direnç değeri ∑ζ = 2,2’ye (Schiedel diyagramlar) 
veya 2,5’e (Plewa diyagramlar) eşit. 

∑ζ=2,2’lik bir toplam direnç değeri; bacaya 10º 
eğimle giren ve 90º’lik iki dirseği olan ve muhtemel kazann 
baca gaz çkş ağznn büyük olmasndan dolay içinde bir 
hz artşnn olduğu baca gaz kanalnn kayplarna karşlk 
gelmektedir. 

Baca gazlarnn baca sistemine 45º eğimle girmesi 
tavsiye edilir. 

 
Baca hesaplamalarnda kazan kaş basnc ve 

kazan çekiş ihtiyac Pw değerleri dikkate alnmaldr. 
Bu değerlere uygun baca hesaplamalar yaplmamş, 
dar ve/veya uygunsuz malzeme seçilmiş bacalarn 
kullanlmas durumlarnda, brülör ayarlarnn doğru 
şekilde yaplmadğ durumlarda, aşr yüklemeden / 
scaklktan meydana gelebilecek kazan içi ve kapak 
izolasyonu zararlar garanti kapsam dşndadr. 
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5.4  Şönt Pompa Tesisat 
 
 

Dönüş suyu scaklklarnn 
tesisat gereği 55 oC’nin altna 
düşmesi halinde dönüş suyu 
scaklğnn 55 oC ‘de olmas için 
şönt pompa kullanlmaldr. 

Şönt pompa kullanlmas 
durumunda kazan suyu 
scaklklar 6.2 bölümünde 
anlatlan “ Kalorifer Suyu 
Scaklklar” ksmnda 
belirtilmiştir. 

 
 

  Dikkat: Dönüş suyu scaklklarnn tesisat gereği   
55oC’nin altna düşmesi halinde dönüş suyu scaklğnn 
55oC’de sabit kalmas için mutlak surette uygun debi ve 
basma yüksekliği hesaplanmş bir şönt pompa kullanlmas 
gerekmektedir.  

  Bu pompann kullanlmamas ve/veya uygun 
olmayan bir pompann kullanlmas, pompann yanlş 
konumlandrlmas, kontrol düzeneği ve bağlantlarnn 
uygun yaplmamas kazana uzun veya ksa vadede zarar 
verebilir. Bu tip durumlarda cihaz garanti kapsam dşna 
çkar.  

   
  Dikkat: Cihazn yerden stma vb. Tesis kazan 

olarak kullanlmas durumunda cihazn bağlanacağ tesisat 
standartlara uygun bir şekilde projelendirilmesi ve 
uygulama yaplmas gereklidir. Mühendislik hesaplamalar 
TSE tesisat projelendirme standartlarna uygun olmaldr 

   
  Dikkat: Cihazn şönt pompa ile kullanmnda gerekli 

elektriksel pano ve mekanik tesisat bağlantlarnn uzman 
kişilerce yaplmas, ilk devreye alma işleminin kesinlikle 
yetkili teknik servis tarafndan yaplmas gereklidir aksi 
durumlarda cihaz garanti kapsam dşna çkar.  

 
Elektrik çarpmas tehlikesi! Koruyucu başlk ve 

kaplama parçalar çkartlmadan önce kazann üzerindeki  
tüm elektrik kesilmelidir. Elektrik  altnda yaplan 

çalşmalar sadece uzman elektrikçiler tarafndan gerekli 
tüm önlemler alnarak yaplabilir! 
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6.  Çalştrma / Devreye alma 
 
6.1  Çalştrma / Devreye alma 
 
 

Tehlike! İlk çalştrma sadece yetkili servis 
tarafndan yaplmaldr. Tüm bu işlemlerden önce tesisat 
yapan ve kontrol eden kalorifer tesisat uzman veya 
tesisatç hatlarn szdrmazszlğ, ayarlama, kumanda ve 
emniyet tertibatlarnn gereğini uygun işlevselliğini kontrol 
eder tesisat devreye alnmaya uygun olduğunu yetkili 
servise beyan eder. Yetkili servis yukarda anlatlanlarn 
tümünü ve kazann doğru çalşmas için gerekli 
parametreleri kontrol eder, Brülorün yanma değerlerini 
ölçer ve kazan devreye alr. 

Gereğine aykr uygulamalarda insanlara, çevreye 
ve nesnelere önemli ölçüde zarar verme tehlikesi söz 
konusudur! Yetkili servis tarafndan devreye alnmamş 
cihazlar garanti kapsam dşnda kalr ve oluşabilecek tüm 
zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 

 
Dikkat! Örneğin faaliyetteki inşaat işlerindeki gibi 

yoğun toz oluşumu durumunda Baymak kalorifer 
kazanlarnn çalştrlmas yasaktr. Cihazda arzalar 
meydana gelebilir! 

 
 

Scak sudan yanma tehlikesi! Cihaz devreye 
alndğnda, emniyet vanasnn ve/veya hava tahliye drenaj 
hatlarndan ksa bir süre için kaynar su çkabilir.  
- Kalorifer  şalterini devreye aln. 
- Sv yakt/gaz kilitleme tertibatn açn.  
- Kazan devre şalterini açn ve kazann işletme 
panosundaki çalştrma şalterinin elektriğini açn. .  
- Ayarlama-çalştrma ünitesinde arzu edilen ortam 
ssn için döner düğme ile gerekli ayarlamay yapnz.   
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6.2  Kalorifer Suyu Scaklklar 

 
Dikkat; Bu bölüm cihaznzn tam ve uygun olarak 
çalşmas için gerekli kazan suyu scaklklarnn belirtildiği 
bölümdür. Bu scaklklar uyulmas mutlak surette önem arz 
etmektedir. Belirtilen scaklklara uyulmamas sonucu 
oluşabilecek olas yoğuşma, baca, korozyon vb. problemler 
garanti kapsam dşndadr. Oluşabilecek problemlerden 
üretici firma sorumlu tutulamaz.   

 
 
     ÖNEMLİ UYARI !  GAZ YAKITLAR İÇİN; 
  

Dikkat; Minimum kazan dönüş suyu scaklğ 
GAZ yaktlar için; 55 oC, Kazan çkş suyu scaklğ ise 
max. 85 oC olarak snrlandrlmştr. Kazanlar belirtilen 
gidiş - dönüş suyu scaklk aralklarnn dşnda 
çalştrlamaz. Belirtilen dönüş suyu scaklklar şönt 
pompa kullanlmas halinde geçerlidir. 

 
 
 ÖNEMLİ UYARI !  SIVI YAKITLAR İÇİN; 
 

Dikkat; Minimum kazan dönüş suyu scaklğ SIVI 
yaktlar için; 55 oC, Kazan çkş suyu scaklğ ise 
max.85 oC olarak snrlandrlmştr. Kazanlar belirtilen 
gidiş - dönüş suyu scaklk aralklarnn dşnda 
çalştrlamaz. Belirtilen dönüş suyu scaklklar şönt 
pompa kullanlmas halinde geçerlidir. 

 

  
SIVI Yakt 
Kullanm 

Durumunda 

GAZ Yakt 
Kullanm 

Durumunda 

Min. Kazan Dönüş 
Suyu Scaklğ oC 55 oC 55 oC 

  
Max. Kazan Çkş 
Suyu Scaklğ oC 85 oC 85 oC 

 
Dikkat: Kazan dönüş suyu scaklğ 55 oC’nin altna 
düşürülmemelidir. (Bkz. Bölüm 5.4.) Aksi taktirde 
kazana garanti kapsam dşnda kalr.  
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6.3  Acil Durum Operasyonu 
 
 

Su basncnn 0,5 Bar’n altna düştüğü veya 
Emniyet ventili açma snrnn 1,5 katnn üzerine çktğ 
( Kazan test basnc üzerine )  durumlarda acil durum 
operasyonu uygulanarak derhal kazan kapatlmal, 
Brülorün durduğundan emin olunmal ve kazan kendi 
halinde soğumaya braklmaldr.  

 
Kazana kesinlikle su baslmamal, kazan dairesi 

kaps açlarak kazandan uzaklaşlmal ve Derhal yetkili 
servis aranmaldr. 

 
     ÖNEMLİ UYARI ! 
    

Hiçbir şart ve durumda scak kazana soğuk su 
verilmemelidir. Bu ciddi zarar ve hayati tehlikelere 
neden olabilir.  

 
Elektrik çarpmas tehlikesi! Koruyucu başlk ve 

kaplama parçalar çkartlmadan önce kazann üzerindeki 
tüm elektrik kesilmelidir.  

Cihaz ile ilgili elektriksel çalşmalar sadece yetkili 
servis  tarafndan gerekli tüm önlemler alnarak yaplabilir! 

 
 
 

Kazann çalşma durumunda scaklk ve/veya basnç 
limitlerinin dşna çkmas, aşr çalşmas, buhara kalkmas 
vb. durumlarda kazan termostad ile kazan durdurulmal, 
pompa kesinlikle sirkülasyona devam etmeli, tüm gaz ve 
yakt vanalar kapatlmal, kazan kendi halinde soğumaya 
braklmal, yetkili servis çağrlmaldr. Kazana kesinlikle 
ehliyetsiz ve bilgisiz kişilerce müdahalede 
bulunulmamaldr. Aksi durumlar ciddi mal ve can 
kayplarna neden olabilir. Bu tip durumlarda cihaz garanti 
kapsam dşnda kalr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
42               www.baymak.com.tr  

63 9810.0137 - Rev.10 - 01/11/2017



63 9810.0137 – Rev.06 –23/05/2008 
 

                Çalştrma / Devreye alma 
 
 
6.4  Operatörün Eğitilmesi 
 
     Eğitim; 
 

Kalorifer tesisini operatörlük yapacak kişi, tesisin 
çalştrlmas ve emniyet tertibatlarnn çalşma şekli 
hakknda etraflca eğitilmeli ve özellikle de  
 
- Hava giriş ağznn kapatlmamas veya önünün 
örtülmemesi; 
 
- Doğru bir yanma için gerekli olan patlatma 
kapağnn işlevselliğinin kontrolü ( Bkz, Patlatma kapağ ); 
 
- Tutuşabilir maddelerin ve svlarn kazann 
yaknnda depolanmamas;  
 
- Operatörün almas gereken kontrol tedbirleri  

 
- Manometrede su basnç kontrolünün yaplmas; 

 
- Emniyet vanas drenaj hattnn kontrol edilmesi; 

   
    - Tesisatn havasnn tahliyesi;  
 

- Düzenli aralklarla yaplan bakm ve temizleme 
işleminin sadece işin ehli kalorifer tesisatçlar tarafndan 
yaplmas; 
 
Gerektiği hakknda bilgilendirilmelidir. 

 
     Belgeler; 
 

- İşletime yönelik ksa talimat kazan panosuna yakn 
bir yerde  muhafaza edilmelidir. 
- Kalorifer tesisi ile ilgili belgeler teslim edilirken, bu 
belgelerin kalorifer kazannn kurulduğu odada muhafaza 
edilmesi gerektiğine dair uyarda bulunulmaldr (DIN 
4756). 
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7.  Temizlik ve Bakm 
 
7.1  Temizlik 
 

Elektrik çarpmas tehlikesi! Koruyucu başlk ve 
kaplama parçalar çkartlmadan önce kazann üzerindeki 
tüm elektrik kesilmelidir. Cihaz ile ilgili elektriksel çalşmalar 
sadece yetkili servis  tarafndan gerekli tüm önlemler 
alnarak yaplabilir! 

 
Temizlik  işleri arasnda aşağdaki noktalar yer almaktadr; 
- Kazann dştan temizlenmesi. 
-  Kazann yanma odas ve boru temizliği, 

( çalşmaya bağl olarak değişebilir. ) 
 
Kalorifer Kazan bakmnn ve temizliğinin ylda 

bir kez  yetkili servisler tarafndan yaplmas tavsiye 
edilmektedir.  

 
Dikkat: Kazan ön kapak izolasyonu temizlik 

gerektirmeyen bir malzemeden yaplmştr. Bu sebeple 
hiçbir şekilde kesici ve aşndrc bir alet ile temizlik 
yapaynz, kuvvet  ve/veya basnçl hava 
uygulamaynz, su vb. svlar ile temizlemeyiniz. Kapak 
izolasyonuna zarar verilmesi durumunda cihaz garanti 
kapsam dşnda kalr. 

Kazan dairesindeki yanma odasnn temizliği için 
kazann kapağ açlmal ve rotarderler stma yüzeylerinden 
çekilerek çkartlmaldr. Rotarderler çkarldktan sonra 
kazan borular frça ve frça tutucu kullanlarak 
temizlenmeli, davlumbaz tarafna biriken kir ve isler 
temizleme kapağ sökülerek temizlenmeli ardndan tüm 
yaplan işler tekrarlanarak temizleme kapağ, rotarder 
montaj yaplmal, kazan kapağ kapatlarak cvatalar atk 
gaz gelmeyecek şekilde sklmaldr. 

Rotarderlerin sökülme – taklma işlemleri için  
rotarder montaj resmine baknz 

Brülör, kirlilikler açsndan kontrol edilmeli ve 
gerektiğinde temizlenmeli ve bakm yaplmaldr. 

Gerekli hallerde Baymak kalorifer kazanlarn dştan 
temizleyin. Temizlik için sadece kaplamann yüzeyine zarar 
vermeyecek nitelikte yumuşak temizlik maddeleri kullann. 
Cihazn içinde snan yüzeylerin ve brülörün temizliği 
sadece Yetkili servis  tarafndan yaplmaldr. 
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Rotarderlerin Montaj : 
 
 

 
 
 
 

Tüm rotarderler ilgili temizlik işlem yapldktan sonra 
aşağdaki gibi boru içinde konumlandrlmaldr. 
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7.2 Bakm 
 
Bakm işleri arasnda aşağdaki noktalar yer almaktadr; 
 
- İçinden su geçen bağlant ve izolasyon yerlerinin 
kontrol edilmesi ve temizliği, 
- Emniyet vanalarnn gereğine uygun bir şekilde 
çalşp  çalşmadğnn kontrol edilmesi ve dşardan 
temizliği, 
- İşletim basncnn kontrol edilmesi ve gerekirse 
suyun takviyesi. 
- Kalorifer tesisindeki havann alnmas ve yer çekimi 
blokesinin tekrar işletim pozisyonuna getirilmesi 

 
Elektrik çarpma tehlikesi! Temas halinde elektrik 

çarpmasn önlemek amacyla, kalorifer kazannda 
vidalanmas gereken tüm parçalar, özellikle de kaplama 
parçalar, iş tamamlandktan sonra tekrar gereğine uygun 
bir şekilde vidalanmaldr. 

 
 

Tehlike! Bakm işleri sadece yetkili bir uzman 
kalorifer tesisatçs tarafndan yaplmaldr. Bakm işlerini 
kendiniz yapmaya çalşmayn. Kendiniz ve başkalarn 
tehlikeye sokarsnz. 

 
 

Bakm Sözleşmesi 
 

Enerji Tasarruf Nizamnamesi’nin 10. paragraf 
gereğince kalorifer tesisinin bakm düzenli olarak 
yaplmaldr. Kalorifer tesisine en az ylda bir kere bakm 
yaplmasn tavsiye ediyoruz. Bunun için bir  Yetkili servis 
ile bakm sözleşmesi yapn. Böylelikle Baymak kalorifer 
kazannzn ömrü uzar ve kalorifer tesisinizin enerji 
tasarruflu ve güvenli çalşmas sağlanmş olur. 
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8.  Enerji Tasarrufuna Yönelik Tavsiyeler 
 

BAYMAK kazanlar kendilerini tasarruflu tüketim ve 
düzenli bakmda mükemmel ve enerji tasarruflu çalşma 
özellikleri ile kantlamşlardr.  

Enerji tasarrufu faktöründe siz de etkili olabilirsiniz. 
Bunun için size nasl daha fazla tasarruf 
sağlayabileceğinize yönelik baz faydal bilgiler vermek 
istiyoruz. 

 
 
8.1  Doğru Istma 
 

Oda scaklğ 
 
• Oda (ortam) scaklğn gereğinden yüksek 

ayarlamayn! Her bir art derece enerji tüketimini % 6 
orannda artrr.  

 
• Oda scaklğnn kullanm şekline uyum sağlamasna 

dikkat edin. Radyatörlerdeki termostat vanalar 
vastasyla odalardaki münferit radyatörleri birbirine 
bağmsz bir şekilde  ayarlayabilirsiniz. 

 
Oda scaklklar ile ilgili tavsiyeler söyledir: 

Banyo………………………………………..22 0C – 24 0C 
Oturma odalar……………………………... ……… 20 0C 
Yatak odalar ……………………………….16 0C -  18 0C 
Mutfak ………………………………….….. 18 0C -  20 0C 
Koridor / yan odalar ………………………. 16 0C -  18 0C 

 
• Oda scaklğn geceleri ve evde olmadğnz zamanlar 4 ila 

5 0C kadar düşürün. 
 
• Ayrca: Yemek pişirildiği zaman mutfak neredeyse 

kendiliğinden snmaktadr. Enerjiden tasarruf etmek için, 
frn ve bulaşk makinasndan arta kalan sdan faydalann.  

 
• Termostat tekrar tekrar yeniden ayarlamayn! Eğer bir 

oday skça kullanmadğnz için stmadğnz takdirde, bu 
oda yine de duvarlar vastasyla yan odalardan, tavandan 
ve kaplardan enerji (s) çekmektedir. Diğer odalardaki 
radyatörler böyle bir yükü kaldramadğndan, ekonomik 
çalşmazlar. 
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• Radyatörler önlerinin perdeler, dolaplar veya benzeri 
nesneler ile örtülü olmamasna dikkat edin. Aksi takdirde 
odaya s aktarm olumsuz açdan etkilenmektedir. 

 
 
Hava şartlarna uygun kalorifer ayar 
 

Dşardaki scaklğ alglayan bir sensör ile kombineli  
bir pano ile çalşma halinde kalorifer tesisiniz dşardaki hava 
şartlarna göre ayarlanr. Bu sayede cihaz  sadece arzu edilen 
oda scaklğna ulaşlncaya kadar s üretir 

 
Havalandrma 

 
Rahat bir ortam ikliminin sağlanmas ve duvarlarda 

mantar oluşumunun önlenmesi amacyla stlan odalarn 
düzenli olarak havalandrlmas önem taşmaktadr. Ancak, 
gereksiz enerji kaybn ve böylelikle parasal kayb önlemek için 
doğru havalandrma da önemlidir. 

  
• Pencereyi tamamen açnz ama 10 dakikadan fazla açk 

tutmaynz. Böylelikle, oday soğutmadan yeterli 
havalandrma sağlamş olursunuz. 

 
• Düz havalandrma: günde birkaç kere 4 ila 10 dakika 

arasnda pencereyi açnz. 
 
• Hava cereyan:  günde birkaç kez tüm odalardaki pencere 

ve kaplar 2 ila 4 dakika açnz 
  
 

Bakm 
 
Baymak kalorifer kazanlarnza kş dönemi başlamadan 

önce bakm yaptrn! Cihaz Sonbahar’da temizlenir ve bakm 
yaplrsa, stma dönemi için optimal durumdadr. 
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9.  Önemli Uyarlar 
 
9.1  Önemli Uyarlar 

Ürün Garanti Şartlar ile İlgili Tüketicinin Dikkat 
Etmesi Gereken Hususlar: 

 
Baymak A.Ş. tarafndan verilen ürün garantisi 

normal kullanm şartlarnda kullanlmamasndan doğacak 
arza ve hasarlar kapsamaz. 
Buna bağl olarak aşağdaki noktalar dikkatinize 

sunulmuştur: 
1. Ürününüzü aldğnzda ürününüze ait garanti 

belgesini yetkili satcnza onaylattrnz. 
 
2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas gereken satc 

ve yetkili servis onaylarnn bulunmamas halinde , 
garanti belgesi üzerinde silinti,kaznt yaplarak 
tahrifat ürün üzerindeki orjinal seri numarasnn 
silinmesi –tahrif edilmesi halinde garanti kapsam 
dşndadr. 

 
3.  Cihaznz montaj ve kullanma klavuzunda tarif 

edildiği şekli ile kullannz. Kullanm hatalarndan 
meydana gelebilecek arza ve hasarlar durumunda 
garanti kapsamdşndadr. 

 
4.  Ürünün müşteriye teslim tarihinden sonra nakliye 

srasnda oluşabilecek hasarlar halinde garanti 
kapsam dşndadr. 
 

5. Kş sezonunda antifiriz miktarnn yeterli   
konulmamasndan doğan arzalar halinde garanti 
kapsam dşndadr. (Don vb.)            

                                           
6.  Yetkili servis elemanlar dşnda şahslar tarafndan 

bakm ,onarm veya başka bir nedenle müdahale 
edilmemiş olmaldr. 

 
7. Kullancnn periyodik olarak yaplmas icap eden  

bakm ve kontrolleri yapmamasndan doğacak 
hatalar halinde garanti kapsam dşndadr. 

 
8.  Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden , mal satn 

aldğ satc , bayi, acenta ya da temsilcilik 
sorumludur. 

 
                       49 

63 9810.0137 - Rev.10 - 01/11/2017



63 9810.0137 - Rev.10 - 01/11/2017



63 9810.0137 - Rev.10 - 01/11/2017



63 9810.0137 - Rev.10 - 01/11/2017



63 9810.0137 - Rev.10 - 01/11/2017



63 9810.0137 - Rev.10 - 01/11/2017






