


















3.3 Baca Bağlantısı

3.3.1 Sınıflandırma

Baca bağlantısı için gerekli parçalar cihazla birlikte 
sunulmuştur. Cihaz yatay eş eksenli (iç içe geçmiş iki boru ile) 
baca çıkışına bağlanabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Montaj sırasında kombi baca seti ve aksesuarları, 
dışardan gelebilecek etki ve darbeler de göz önüne 
alınarak sızdırmazlığını koruyacak şekilde 

sabitlenmelidir. Aksi durumda baca bağlantılarından 
sızacak CO ( arbonmonoksit) gazı zehirlenmelere neden
olarak hayati risk oluşturacaktır.

Yalnızca üretici firma tarafından sağlanan 
aksesuarlar kullanılmalıdır; aksi halde ürününüz 
garanti kapsamı dışında kalacaktır.

B23
Yanma ürünlerinin kurulu olduğu odanın dışına tahliyesi
için bir bacaya bağlantı için öngörülmüş cihaz. Temiz 
hava doğrudan odadan alınır.

C53
Cihaz, ayrı baca boruları vasıtasıyla, temiz havayı almak
ve yanma ürünlerini boşaltmak için iki ayrı terminale
bağlanmıştır. Bu borular farklı basınç altındaki alanlarda
sonlanabilir, ancak binanın farklı duvarlarında sonlanamaz.

B23P
B23  tipi cihaz pozitif basınçla çalışmak üzere
tasarlanmış bir
tahliye tesisine bağlantı için öngörülmüştür.

C63
Temiz hava emişi ve yanma ürünlerinin tahliyesi için
onaylanmış ve ayrı olarak pazarlanan bir tahliye sistemine
bağlantı için öngörülmüş cihaz. Boruların maksimum yük
kaybı 100 Pa’yı geçmemelidir. Borular, özel kullanım ve
100°C’nin üzerindeki bir sıcaklık için onaylanmış olmalıdır.
Kullanılan baca terminali, EN 1856-1 Standardına göre
sertifikalandırılmış olmalıdır.

C13
Aynı zamanda yatay terminali aracılığıyla brülöre
temiz hava verilen ve yanma ürünlerinin benzer
rüzgar koşullarına maruz kalacak şekilde eşmerkezli
veya yeterince yakın delikler vasıtasıyla dışarıya
boşaltıldığı, boruları aracılığıyla yatay terminaline
bağlıanmak için tasarlanmış cihaz. İkiye ayrık tahliye 
terminalleri bir kenarı 50 cm’lik bir kare içinde
bulunmalıdır.

C83
Tahliye borusu vasıtasıyla, ortak veya bireysel borulu bir
tesise bağlanmış cihaz. Bu tesis tek bir doğal çekişli
kanaldan oluşmaktadır. Cihaz, ikinci bir boru aracılığıyla,
binanın dışındaki temiz havanın emilmesi için bir terminale 
bağlanmıştır.

C33
Aynı zamanda brülöre temiz hava veren ve yanma
ürünlerini benzer rüzgar koşullarına maruz kalacak
şekilde eşmerkezli veya yeterince yakın delikler
vasıtasıyla dışarıya boşaltan, boruları aracılığıyla dikey
bir terminale bağlanmak için tasarlanmış cihaz. İkiye
ayrık tahliye terminalleri bir kenarı 50 cm’lik bir kare
içinde bulunmalıdır.

C93
Tahliye borusu aracılığıyla dikey bir terminale ve temiz
havası emme borusu aracılığıyla mevcut bir bacaya
bağlanmış cihaz. Terminal brülöre temiz hava verir ve
yanma ürünlerini, benzer rüzgar koşullarına maruz kalacak
şekilde eşmerkezli veya yeterince yakın delikler vasıtasıyla 
dışarıya boşaltır.

C43
Donatılmış olduğu eş merkezli iki boru aracılığıyla,
birden fazla cihaz için ortak borulu bir tesise bağlantı
için öngörülen cihaz. Ortak borulu bu tesis, aynı
zamanda brülöre temiz havanın girdiği ve yanma
ürünlerinin benzer rüzgar koşullarına maruz kalacak
şekilde eşmerkezli veya yeterince yakın delikler
vasıtasıyla dışarıya boşaltıldığı bir terminale bağlı iki 
borudan oluşur.





3.3.3 Yatay baca bağlantısı

Atık gaz bina dışına çıkarıldığında, baca duvarda en az 18mm dışarı çıkarılmalı ve su sızmasının 
engellenmesi için etrafı sızdırmaz şekilde kapatılmalıdır. Bacanın bina dışına çıkarıldığı tahliye deliği, kapı,pencere 
ve/veya havalandırma menfezlerinden en az 0,7 metre uzağında olmalıdır.

Cihazdan dışarıya doğru, her bir metrelik boru uzunluğu için, 1 cm.lik yukarı eğim verildiğinden emin olunuz. 
Baca uzunluğu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Maksimum baca uzunluğunu her 90°lik dirsek için 

1m, her 45°lik dirsek için 0,5m kısaltmaktadır. 

3.3.4 Dikey baca bağlantısı

3.3.5 İkiz baca bağlantısı

Temiz hava baca bağlantısı 15m.’den uzun olmamalıdır.


































