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El Kitab na li kin 

 
1.  El Kitab na ili kin        
 
 Cihaz  çal t rmadan bu k lavuzu itina ile okuyunuz!  
  
 
1.1 El Kitab  içeri i 

Bu k lavuzun içeri i;  Yakut – Elmas / Yakut Plus / Elmas 
Plus serisi kar  bas çl  kalorifer kazanlar n n s tma ihtiyac na 
yönelik çal t r lmas d r. Bu kalorifer kazan na ait di er belgelerin 
(dokümanlar n) özeti a a da verilmi tir. Tüm belgeleri kazan n 
kuruldu u yerde muhafaza ediniz! 

 
Dokümantasyon çindekiler Kimler için 

öngörüldü ü 
Teknik bilgiler  Planlama belgeleri 

 Teknik veriler 
 Temel donan m ve aksesuar 
 Uygulama örnekleri 

Planlamac lar, 
Operatörler 

 Eksiksiz parametre tablosu 
 Kapsaml  uygulama örnekleri ve 

bunlar n ba lant  planlar  
 Elektriksel ba lant  emalar  
 Devre planlar  
 Fonksiyonlar n aç klamas  
 Programlama 
 Hata ve ar za tablolar  
 Kullan c  ayarlar  

Elektrik tesisat  
uzmanlar  
 
 

Opsiyonel Pano Kitapç  
 

 Fonksiyonlar n aç klamas  
 Programlama 
 Hata ve ar za tablolar  
 Kullan c  ayarlar  

Operatörler 

 artlara uygun kullan m 
 Teknik veriler 
 Talimatlar, Normlar, CE 
 Montaj yerine ili kin uyar lar 
 Seçilmi  uygulama örnekleri 
 Çal t rma / Devreye alma 
 Montaj/Kurulum 
 Çal t rma 
 Temizlik/Bak m 

Kalorifer tesisat  
uzmanlar  
 

Montaj ve kullanma 
k lavuzu 
 
 

 Çal t rma 
 Temizlik/Bak m  

Operatörler 
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El Kitab na li kin 
 
                                  
 
1.2 Kullan lan semboller 
 
 
 
 

Tehlike! Bu uyar  dikkate al nmad nda, bedeniniz ve 
ya am n z için tehlike söz konusudur. 

 
 
 
 
 

Elektrik çarpmas  tehlikesi! Bu uyar  dikkate 
al nmad nda, elektrik çarpmas  nedeniyle bedeniniz ve 
ya am n z için tehlike söz konusudur.  

 
 
 
 
 
 

Dikkat! Bu uyar  dikkate al nmad nda, çevre sa l  ve 
cihaz için tehlike söz konusudur. 

 
 
 
 
 
 

Uyar  / Bilgi : Burada özel bilgiler ve tavsiyeler 
bulabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 

Di er belgelerde (dokümanlarda) ilave bilgilerin 
bulundu una yönelik uyar  

 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 El Kitab  kime hitap ediyor? 
 
 
   Bu kullanma talimat , kalorifer tesisinin operatörüne (i letimcisine) 
ve kurulum yapan uzman tesisatç ya yöneliktir. 
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Güvenlik 
  

 
2.  Güvenlik 

 
 
Tehlike! Lütfen a a daki güvenlik uyar lar n  

önemle dikkate al n! Aksi takdirde hem kendinizi hem de 
ba kalar n  tehlikeye atars n z. 

 
 
 
2.1 artlara Uygun Kullan m 
 

Yakut – Elmas / Yakut Plus / Elmas Plus serisi 
BAYMAK kalorifer kazanlar  DIN EN 12828’e göre s cak 
sulu kalorifer tesisleri içinde yer alan kazanlar olarak 
öngörülmü lerdir.  

Bunlar kar  bas nçl  i letim için DIN EN 303 / 304, 
DIN 4702 Bölüm 7’ye tekabül etmektedirler.   

 
 
2.2 Genel Güvenlik Uyar lar  
 

Tehlike! Kazan n üzerindeki uyar lar  lütfen dikkate 
al n z. Kazan n yanl  çal t r lmas  önemli zararlara yol 
açabilir.  

Baymak kalorifer kazanlar nda ilk defa i letime alma, 
ayarlama, bak m ve temizlik i lemleri sadece yetkili servis  
taraf ndan yap lmal d r! 

Kalorifer tesisinde ar zalar meydana geldi inde, 
tesis durdurulmal d r. Hasarl  parçalar sadece yetkili servis  
taraf ndan de i tirilmelidir. 

Kullan lan aksesuarlar, teknik kurallara tekabül 
etmeli ve söz konusu parçalar Baymak kalorifer kazan  ile 
ba lant l  olarak imalatç s  taraf ndan onaylanm  
olmal d rlar. Sadece orijinal yedek parçalar kullan lmal d r.  

C vata boyas  ile mühürlenmi  ba lant lar kesinlikle 
uzman ve onayl  servis olmayan bir ki i taraf ndan 
aç lmamal  veya de i tirilmemelidirler! Bu mühürler 
kusursuz ve güvenli i letim için gerekli olan c vatalar n 
de i tirilmedi ini kan tlamaktad r. Mühürlere zarar 
verildi inde cihaz n garantisi sona erer!     
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                                                                                                               Güvenlik 

  
 

Kazanda yap lacak tadilat, geli i güzel yap sal  
de i iklikler ve buna benzer tüm de i iklikler yasakt r. 
Çünkü bu gibi de i iklikler insanlar  tehlikeye atabilmekte 
ve cihazda zararlara neden olabilmektedir. Bu hususlar 
dikkate al nmad nda cihaz n garantisi sona erer! 

Havaland rma ve hava tahliye deliklerinin 
kapat lmas  ve önlerinin örtülmesi tehlikeli ve yasakt r. 

Cihaz n hemen yak n nda patlay c  veya kolay 
tutu an maddeler (malzemeler) bulundurmay n z. 

 
Gaz kokusunda tehlike durumu! Gaz kokusu oldu u 

takdirde elektrikli alterleri çal t rmay n z! Odalar  derhal 
iyice havaland r n ve gaz kesme tertibat n  / tertibatlar n  
kapat n z. Gaz kokusunun sebebi bulunamaz ise, Gaz 
Tedarik letmesi haberdar edilmelidir. 

 
Zehirlenme tehlikesi! Kalorifer tesisindeki suyu 

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

 
Dikkat! Emniyet ventili ve hava tahliye hatt , s tma 

i lemi s ras nda güvenlik aç s ndan suyun d ar ya 
ç kabilmesi için her zaman aç k olmal d r. Emniyet ventilinin 
çal mas  zaman zaman kontrol edilmelidir. Emniyet ventili 
direkt olarak kazan üzerine tak lmal , arada hiçbir kesici 
vana vb. ekipman bulunmamal d r. Emniyet aç s ndan ilave 
olarak tesisata bir adet emniyet ventili daha 
konumland r lmal d r. Kullan lan tüm ekipmanlar TSE 
standartlar nda olmal d r. 

 
Elektrik çarpmas  tehlikesi! Koruyucu ba l k ve 

kaplama parçalar  ç kart lmadan önce kazan n üzerindeki 
tüm elektrik kesilmelidir.  

Cihaz ile ilgili elektriksel çal malar sadece yetkili 
servis  taraf ndan gerekli tüm önlemler al narak yap labilir! 

 
Lütfen cihaz n z  kullanmaya ba lamadan önce bu 

k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis 
hizmeti alaca n z, servis istasyonlar  ile ilgili bilgileri içeren 
Servis Te kilat  Kitapç  verilmi tir.  

 
Cihaz n z n ilk çal t rmas n  mutlaka Baymak 

Yetkili Servisine yapt r n z. Aksi takdirde cihaz n z 
garanti kapsam  d nda kal r. 

 
       7 

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



63 9810.0137 – Rev.06 –23/05/2008 
 

Güvenlik 
 
2.3 Standart ve Normlar 

 
DIN 4109    Binalarda Ses Yal t m , 
DIN 4755    Is tmada s v  yak t kullan m , 
DIN 4756    Is tmada gaz yak t kullan m , 
DIN EN 267    Üflemeli s v  yak t brülörleri, 
DIN EN 676   Üflemeli gaz yak t brülörleri, 
EnEV   Enerji tasarruf düzenlemesi, 
DIN EN 12828  Binalarda s tma sistemleri, 
DIN EN 12831  Binalarda s tma sistemleri dizayn, 
DIN 1986  Yap larda drenaj sistemleri, 
DIN 18160  Baca sistemleri  
DIN 4753   Kullan m suyu için s tma sistemleri, 
DIN 4705  Baca sistemleri  
EN 50165 Elektrik D  Cihazlar n Elektrik 

Donan m  
DVGW VP 113 Gaz yakan sistemlerin at k gaz 

bacalar n n sertifikasyonu 
Yerel güç ve gaz da t m firmalar n n düzenlemeleri 

  
2.4      CE aretlemesi 
 
                             Yakut kazanlar, a a daki standartlar n gerekleri yerine       

getirlilerek CERTIGAZ taraf ndan CE ile 
sertifikaland r lm t r. 

      
                                            GAD/90/396 CEE 
                             BED/92/42 CEE   
                              2006/95/EC Dü ük Gerilim Direktifi 
                                            EMC 89/336 
 
            Kazanlar a a daki standartlara göre test edilmi tir. 

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

s v  veya gaz yak tl  brülörler kullan lmal d r.Brülörler  
EN267 ve EN 676  standartlar na uygun olmal d r. 

                                Gaz yak tl  brülörler EC olmal d r. 
                              
                              Baymak bu kullan m k lavuzunda bahsedilen 

kazanlar n CE standartlar na ve GAD,BED talimatlar na 
uygunlu unu beyan eder. 
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                                                                                                               Güvenlik 

  
 

Kazanda yap lacak tadilat, geli i güzel yap sal  
de i iklikler ve buna benzer tüm de i iklikler yasakt r. 
Çünkü bu gibi de i iklikler insanlar  tehlikeye atabilmekte 
ve cihazda zararlara neden olabilmektedir. Bu hususlar 
dikkate al nmad nda cihaz n garantisi sona erer! 

Havaland rma ve hava tahliye deliklerinin 
kapat lmas  ve önlerinin örtülmesi tehlikeli ve yasakt r. 

Cihaz n hemen yak n nda patlay c  veya kolay 
tutu an maddeler (malzemeler) bulundurmay n z. 

 
Gaz kokusunda tehlike durumu! Gaz kokusu oldu u 

takdirde elektrikli alterleri çal t rmay n z! Odalar  derhal 
iyice havaland r n ve gaz kesme tertibat n  / tertibatlar n  
kapat n z. Gaz kokusunun sebebi bulunamaz ise, Gaz 
Tedarik letmesi haberdar edilmelidir. 

 
Zehirlenme tehlikesi! Kalorifer tesisindeki suyu 

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

 
Dikkat! Emniyet ventili ve hava tahliye hatt , s tma 

i lemi s ras nda güvenlik aç s ndan suyun d ar ya 
ç kabilmesi için her zaman aç k olmal d r. Emniyet ventilinin 
çal mas  zaman zaman kontrol edilmelidir. Emniyet ventili 
direkt olarak kazan üzerine tak lmal , arada hiçbir kesici 
vana vb. ekipman bulunmamal d r. Emniyet aç s ndan ilave 
olarak tesisata bir adet emniyet ventili daha 
konumland r lmal d r. Kullan lan tüm ekipmanlar TSE 
standartlar nda olmal d r. 

 
Elektrik çarpmas  tehlikesi! Koruyucu ba l k ve 

kaplama parçalar  ç kart lmadan önce kazan n üzerindeki 
tüm elektrik kesilmelidir.  

Cihaz ile ilgili elektriksel çal malar sadece yetkili 
servis  taraf ndan gerekli tüm önlemler al narak yap labilir! 

 
Lütfen cihaz n z  kullanmaya ba lamadan önce bu 

k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis 
hizmeti alaca n z, servis istasyonlar  ile ilgili bilgileri içeren 
Servis Te kilat  Kitapç  verilmi tir.  

 
Cihaz n z n ilk çal t rmas n  mutlaka Baymak 

Yetkili Servisine yapt r n z. Aksi takdirde cihaz n z 
garanti kapsam  d nda kal r. 
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3.  Kurulum / Tesisat Öncesi 
 
3.1 Teslimat Kapsam  
 

- 1 adet d  izolasyonu yap lm , streç filmle 
ambalajlanm  kazan gövdesi,  

- Karton kutu içerisinde montaja haz r kaplama grubu, 
kaplamay  kazana ba lamak için gerekli ba lant  
paketi, 

- Kazan ambalaj  içerisinde dosyal  Montaj ve 
kullanma k lavuzu,   

- Kazan ambalaj  içerisinde yetkili servis kitapç ,  
- Kazana monteli kaynak yapmaya haz r 2 adet 

 ba lant  flan  ( Kazana uygun. Yakut Plus serisi 
Yakut 6 - 8  modellerinde  bulunmaz. ) 

- Kazana monteli ba lant  flan lar na uygun, 2 adet 
klingrit conta ( Kazana uygun. Yakut Plus serisi 
Yakut 6 - 8  modellerinde  bulunmaz. ) 

- Kazana monteli ba lant  flan lar na uygun, 8 adet 
M16x70 Civata ( Kazana uygun. Yakut Plus serisi 
Yakut 6 - 8  modellerinde  bulunmaz. ) 

- Kazana monteli ba lant  flan lar na 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 Kapa , 
- Kazana monteli Brülör Ba lant  Kör Flan , 
 

Yukar da belirtilen malzemeler kazan ile birlikte 
teslim edilen ekipmanlard r.  
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 -  1 adet d  izolasyonu yap lm  kazan gövdesi, 
( kazan izolasyonu yap lm  streç film ile sar lm  olarak teslim edilir ).                 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kazana monteli kaynak yapmaya haz r iki adet ba lant  flan  ve flan lara 

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 ba lant  flan lar na 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 kapa  
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                Kurulum / Tesisat Öncesi  
 
 
3.2 Yer Gereksinimi  Yakut – Elmas / Yakut Plus / Elmas Plus 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazan arka yüzeyinin duvardan minimum uzakl n n 0.8 mt. olmas  gerekmektedir. 

 

 
Yan kaplaman n montaj  için, yan tarafta yakla k 

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

i lemden sonra kazan duraca  kesin konuma itilirse, bu 
mesafe azalt labilir. 

ayet brülörün duvara do ru aç lmas  isteniliyorsa, 
duvar mesafesi brülörün ölçülerine ba l d r. Kazan n rahat 
bir ekilde temizlenebilmesi ve Rotarderlerin ç kar labilmesi  
aç s ndan, brülörün kap s  en az 900 aç labilir olmal d r. 
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ELMAS SER S  YAKUT PLUS 
SER S  

 
YAKUT SER S  YAKUT PLUS 

SER S  

KAZAN 
 T P  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 li kin Uyar lar 
 

Dikkat! Is tma i letimi veya bir depo ile ba lant l  
olarak yap lacak montajlarda unlara dikkat edilmelidir: 
özellikle depodaki su kaçaklar  

 nedeniyle meydana gelebilecek su zararlar n  
önlemek amac yla, montaj aç s ndan uygun olan tedbirler 
al nmal d r. Drenaj hatlar  ve emniyet düzenekleri uygun 
olmal  ilk devreye almada ve çal ma s ras nda periyodik 
kontrolleri yap lmal d r. 

 
 
Cihaz n kurulaca  mekân kuru olmal  ve buz 

tutmamal d r (0 0C ile 45 0C  aras ). 
 
 
Cihaz n yanmas  için gerekli havan n sa lanmas na 

ve at k gaz n tahliye edilmesine yönelik uygulamalar  
bölgeden sorumlu yerel gaz da t m irketleri ve TSE 
standartlar na uygun olmal d r.  

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

dairesi gibi bir yere yerle tiriniz. Cihaz balkonda ise, d  
etkenlerden koruyunuz. Banyo ve çama rhaneye kondu u 
takdirde cihaz n z n slanmamas na dikkat ediniz. 
 

Cihaz n z  yatak odas na koymay n z! 
 

Kazan  beton kaide üzerine yerle tiriniz. ( BKZ. 
Sayfa 22 ). Kazan n monte edildi i ortam tozlu, rutubetli 
ortam olmamal d r. 

 
Cihaz  baca kanal na yak n yere koyunuz. Bacaya 

giden at k gaz borusu en k sa yoldan ve en az dirsek 
kullan larak yap lmal d r. Boru üzerine damper takmay n z. 
Baca yüksekli i baca hidrolik çap n n 150 mislinden fazla 
olmamal d r.  

 
Baca ç k  mahyadan 1 m. yukar da olmal d r. 

Yatay duman kanallar  bacaya en az %5'lik yükselen 
e imle ba lanmal  ve uzunlu u hiç bir zaman baca 
yüksekli inin 1/4'ünü geçmemelidir. . 

 
Baca ba lant  borusunu bacaya do ru yükselen bir 

e imle monte ediniz.  
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                Kurulum / Tesisat Öncesi 
 
 
At k gazlar n yo unla mas  sonucu olu abilecek 

suyun veya ya murun cihaza akmamas  için tedbir 
al nmas na dikkat ediniz.  

Bacalar ile ilgili gaz da t m irketlerinin ve TSE’nin 
istemi  oldu u standart ve prosedürlere uyulmal d r. 

 
          Dikkat!  Kazan s cak su gidi  borusu üzerine en 
yüksek noktaya gelecek ekilde bir hava tahliye cihaz  
ba lay n z. Kazan d nda tesisatta hava kalabilecek nokta 
veya noktalara tesisat  yapan firma taraf ndan tesisat 
güzergâh na uygun olarak hava tahliye cihaz  konulmal d r. 

 
Ta ma ve nakliye i lemini cihaz n üzerindeki 

i aretlemeleri dikkate alarak cihaz n orijinal ambalaj  ile 
yap n z. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (Nem, su, 
darbe vs.) etkenlere kar  cihaz n z  koruyunuz. 

 
Dikkat! Su terazisi ile kazan tesisat ba lant lar n 

e imlerini kontrol ediniz. E imler tesisat içerisinde hava 
kalmayacak ekilde yap lmal d r. Kapal  genle me deposu 
ile kazan aras nda kesinlikle vana kullanmay n z. 
Genle me deposunun içindeki hava bas nc n  sistem 
bas nc na ba l  olarak ayarlay n z. Ayar n bozulmas  veya 
yap lmamas  durumunda cihaz garanti kapsam  d nda 
kal r. 

 
Dikkat! Cihaz üzerine teknik veri tablosunda 

belirtilen ba lant  noktas na TSE standartlar na uygun bir 
emniyet ventili direkt olarak tak lmal d r. Emniyet ventili ile 
kazan aras nda hiçbir kesici vana ve armatür  
bulunmamal , çap daralmas , dirsek vs. olmamal d r. 
Emniyet ventilinin ba lanmamas  ve/veya uygunsuz 
ba lanmas  durumunda cihaz garanti kapsam  d nda 
kal r. Cihaz üzerindeki emniyet ventiline ek olarak en az bir 
adet yedek emniyet ventilide tesisat üzerine kazana yak n 
olarak konumland r lm  olmal d r. 

 
         Dikkat!  Kazan çal rken veya susuz çal ma 
durumunda kazana direkt olarak su bas lmamal d r. Kazan 
suyu dü ük s cakl kta veya çal mazken verilmelidir. Aksi 
taktirde sistem zarar görebilir. S cak kazana so uk su 
bas lmamal d r. Aksi takdirde cihaz garanti kapsam  
d nda kal r ve maddi manevi hasarlardan üretici firma 
sorumlu tutulamaz. 
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          Cihaz n montaj  Türk Standartlar n n öngördü ü 
ekilde sürekli hava ak m  bulunan ortamlara yap lmal  ve 

cihaz uygun bir bacaya ba lanmal d r. 
 
 
 

lgili yasa gere i cihaz n kullan m ömrü on (10) y ld r. 
Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek 
parça bulundurma ve servis hizmeti verme süresini kapsar.

Cihaz n z TS EN 303-1, TS EN 303-2 ve TS EN 
303-3'e uygun üretilmi tir. 

 
 
 
3.4 Paslanmaya Kar  Koruma 
 

Dikkat! Yanma havas , paslanmaya sebebiyet 
verebilecek elemanlar içermemelidir. Bunlar aras nda 
örne in çözeltici ve temizlik maddelerinin su buharlar  ve 
sprey kutular ndaki gibi gazlar yer almaktad r.  

 
 
Tabandan s tmal  ve DIN 4726 gere ince oksijen 

izolasyonu olmayan plastik borulu kaloriferler sistemlerinin 
kazanlar  monte edilirken, tesisat n ayr lmas  için e anjör  
kullan lmal d r.    

 
 
3.5 Kalorifer Suyuna li kin Talepler 
 

Kalorifer tesisat nda paslanmadan dolay  meydana 
gelebilecek zararlar n önlenmesi amac yla içme suyu 
kalitesinde s tma suyu kullan lmal  Kimyasal katk  
maddeleri ve/veya paslanma aç s ndan agresif sular 
kullan lmamal d r. 

     Kalorifer devresinde kullan lacak suyun sertli i 
    20º F’den ( 1º F = 1 lt sudaki Kalsiyum Karbonat ) yüksek 
    olmamal d r. ( Sertli i Yüksek Su )  
     ayet kullan lacak suyun sertli i  20º F’den yüksek 
    ise mutlaka kalorifer sistemine su artland rma/yumu atma 
    düzene i kurulmal d r. 
     Kireçlenme, sert ve uygun olmayan sular n  
    kullan lmas   sonucu olu acak ar zalarda, cihaz 
    garanti kapsam  d ndad r. 
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3.6 Üflemeli Brülorler 

Dikkat! Kazanda Sadece  yap  örnekleri test 
edilmi , CE- areti ve TSE normlar na uygun olan s v  yak t 
gaz  brülörleri kullan lmal d r. Brülörün ate leme gücü 
kazan için gerekli olan nominal s  verimine göre 
ayarlanmal d r. Brülörün montaj talimat  dikkate al nmal d r.  

2 kademeli brülörlerde 1.kademenin gücü 
nominal kazan gücünün 2/3’ü alt na dü memelidir.S v  
yak tl  brülörde 45o’lik meme kullan lmal d r. 

Kullan lan tüm brülörler uzun namlulu olmal d r. 
S radan bacalarda 160 oC derecenin alt ndaki at k 

gaz s cakl klar na izin verilmez. At k gaz s s , en az ndan 
bacada kondansasyonun (yo u ma) önlenece i 
yükseklikte ayarlanmal d r.  

Gerekli durumlarda kazan kapa  aç larak ön 
aynan n alt borular ndan baz  rotarderler ç kart lmal d r.      
( Not: Ç kar lan rotarder say s  kazan boru say s n n 
1/4’ünü geçmemelidir.)  

Emi  s n rlama kapa  ve/veya ek hava tertibat  
montaj  tavsiye edilir. 2 kademeli brülör i letiminde, baca 
1’inci kademenin  at k gaz  i letimine uygun olmal d r. 

Cihaz n Patlatma kapa n n ayarlar  de i tirilmemeli 
ve patlatma kapa n n önüne kapa n aç lmas n  
engelleyecek herhangi bir cisim konmamal d r.  

3.7 Kullan lan Yak tlara li kin Talepler 
 
Kullan lan yak tlar belirtilen normlara uygun 

olmal d r. Aksi takdirde cihaz garanti kapsam  d nda 
kal r ve maddi manevi hasarlardan üretici firma 
sorumlu tutulamaz. 

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

S v  yak t için; DIN 51603 ‘e uygun Motorin ve 
Fuel-oil. 
Dikkat; Kazanlarda standarda uygun olmayan a r ya  
türü yak tlar kullan lamaz. 
S v  yak t katk  maddelerinin kullan m  e er;  
- Yak t n depolama dayan kl l n  iyile tiriyorsa, 
- Yak t n termik dayan kl l n  artt r yorsa veya tank 
doldurulurken koku olu umunu azalt yor ve tortusuz 
yanmas n  sa l yorsa tavsiye edilir: 

Çöküntü / Tortu olu umuna neden olan yak t 
iyile tiricilerinin kullan lmas  yasakt r. 

Dikkat! Yakut/Elmas 6/8/10 serilerinde fuel-oil 
kullan lmaz, aksi takdirde cihaz garanti kapsam  
d nda kal r ve maddi manevi hasarlardan üretici firma 
sorumlu tutulamaz. 
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3.8 Rotarderler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

letime al nmadan önce tüm rotarderlerin ön 
aynada bulunan borular n içindeki konumunun do ru olup 
olmad  kontrol edilmelidir.  

Rotarderlerin temas noktas , ön aynan n duman 
borusu ba lang ç yüzeyidir. Rotarderlerin montaj  ve 
demontaj  servis ve operatör taraf ndan yap lmal d r. 
Ayr nt l  montaj bilgisi a a daki resmi inceleyiniz. 
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3.9 letim / lk çal t rma Öncesi 
 

- Kazan n brülör ba lant s , ön kapak ve arka kapak 
s zd rmazl k kontrollerini önceden yap n z. 

 
- Brülör namlusu ile kapak refrakteri aras na teslimat 
kapsam nda kutu içerisinde verilen seramik battaniyeyi 
monte ediniz. 
 
- Kontrol panosuna ba lanacak duyar uç 
muhafazalar n n ba land  yuvaya tam olarak 
oturdu unun kontrolünü yap n z. 

 
- Brülör seçimine dikkat ediniz ve yanma ayar n  
kontrol ediniz. 

 
- Su ve elektrik tesisat  ba lant lar n  kontrol ediniz. 

 
- Gidi  / Dönü  hatt  üzerinde bulunan vanalar n aç k 
oldu undan emin olunuz. 

 
- Manometreden su bas nc n n kontrolunu yap n z, 
e er su eksilmesi varsa sisteme su ekleyiniz. Sistemde 
kapal  genle me oldu undan tesisat n dolup dolmad n  
kontrol ediniz. Kazan su k sm ndan vuruntu geliyorsa 
tesisat n havas n n al nmas  gerekmektedir. 

 
- lk 24 saatlik çal t rmadan sonra, ön kapak 
fitillerinin s k l n  kontrol ediniz Gev eklik varsa 
s k t r n z. 

 
- Sirkülasyon pompas n  çal t r p pompan n do ru 
yönde dönüp dönmedi ini kontrol ediniz. Kazan suyunda 
ani ve fazla s nma oluyorsa sirkülasyon pompas n n do ru 
yönde dönüp dönmedi ine bak n z (ters dönüyor olabilir). 
Sonuç al nmazsa brülörün elektrik alterini kapat p yetkili 
servise müracaat ediniz. 

 
- Ate lemeden önce kazan termostad n  istedi iniz 
s cakl a göre ayarlay n z 

 
- Havaland rma kanallar n n daima aç k olmas na 
dikkat ediniz. 
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Kazan ön kapa nda s zd rma var ise kapakta 
bulunan mente e somunlar n  iyice s karak s zd rmay  
gideriniz. 

 
Kazan dairesi içerisinde ate  yak lmamas  ve sigara 

içilmemesi herkesin emniyeti aç s ndan önemlidir. Kazan 
dairesi i letmesi genel kurallar na uyulmal d r  

 
Cihaz n z n rand manl  ve düzenli çal mas  için 

Baymak Yetkili Servisle bak m sözle mesi yap lmas  
tavsiye olunur. 

 
Kazan n baca ba lant s n  ilgili standartlara uygun 

olarak yap n z. Kazan baca ba lant s n  yapt ktan sonra 
baca ba lant  noktalar n n s zd rmazl n  alüminyum 
folyolu bant ve / veya benzer bir yanmaz bant ile sar n z. 
Baca kanal n n s zd rmazl ndan emin olunuz 

 
 
 

Genle me deposunu doldurma / bo altma hatt  
ba lant s n  yap n z. Bu ba lant da kapal  genle me 
deposu ile kazan genle me deposu ba lant  borusu 
aras nda hiçbir kesici vana bulunmamal d r, aksi bir 
tesisat n yap lmas  halinde cihaz garanti kapsam  
d nda kalacakt r. 

 
 
 
Kazan n arka yüzeyinde 

bulunan patlatma kapa n  elinizle 
birkaç defa çekip b rakarak çal r 
durumda oldu unun kontrolünü 
yap n z. Patlatma kapa  brülorün ilk 
hareketinde d ar  do ru aç larak 
kazan n ilk çal mas n  düzenler bu 
nedenle fabrika ç k nda kontrol edilir. 
Patlatma kapa n n çal ma kontrolünü 
brülörü çal t rmadan tekrarlay n z. 

Patlatma kapa  montaj  için 
montaj bölümüne bak n z. 
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3.10 Su Bas nc  Kontrolü 
 

Kalorifer tesisat n  periyodik olarak her çal t rma 
öncesi, sonras  ve/veya çal ma esans nda kontrol ediniz.                

Su bas nc  dü ük oldu u takdirde, kalorifer tesisi 
doldurulmal d r (Azami de er uzman kalorifer tesisatç s  
taraf ndan manometrenin üzerine i aretlenmelidir.). 

 
3.11 S cak Su Deposu Kontrolü 

 
S cak su amaçl  boyler deposuna sahip tesisler, su 

ile doldurulmal d r, tesisat ve kontrolleri periyodik olarak 
yap lmal , tesisat yap m  ehil ki ilerce yap lmal , i leten 
operatör gerekli e itimi alm  olmal d r. Ayr ca so uk su 
giri i mevcut olmal d r. Boyler depolar na ba lant da kazan 
s tma devresi üzerine kazan üzerindeki emniyet 

ventilinden  ba ms z ek olarak bir Emniyet Ventili daha 
konmal d r.  

Boyler s cak su devresi üzerinde de ( Kullan m Suyu 
hatt  ) bir adet emniyet ventili mutlak surette bulunmal , 
boyler kapasitesine uygun genle me tank  tak lmas  tavsiye 
edilir. Emniyet ventillerinin uygun montaj yap lmad  
ve/veya yanl  tesisat uygulamalar ndan ötürü cihaza 
gelecek zararlar garanti kapsam  d ndad r. 
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3.12 Beton Kaide Ölçüleri 

 
 
 
 
 
 

Kazan  a a da ölçüleri verilen bir   
beton kaide üzerine yerle tiriniz.! 
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 Model 
A 

Derinlik 
m 

B 
Geni lik 

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 
kaplamalar n n montaj  için a a daki resim ve talimatlar  
dikkate al n z. 
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-Kazan gövdesi üzerine yan kaplamalar  takarak montaja ba lay n z. Yan kaplamalar 
kaset sistemi ile monte edilir. Yan kaplamalar n kanallar n tam oturdu una emin 
olunuz. 
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-Yan kaplamalar n tam 
olarak kaset kanallar na 
oturdu unun kontrolünü yap n z.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Üst kaplaman n 1. 

parças  olarak resimde görülen  
üst ön kaplaman n montaj n  
yap n z. 
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- Üst kaplaman n 1. 
parças na,üst kaplaman n 2. 
parças n  geçmeli ekilde monte 
ediniz. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                 - Üst kaplaman n 1. 

parças na üst kaplaman n 3. parças n  
monte ederek kaplama montaj n  
tamamlay n z. Tüm kazan kaplamalar  
monte edildikten sonra kaplamalar n 
birbiriyle ve kazanla uyumunu kontrol 
ediniz.                                     
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4.2  Brülör Montaj   
  

 
 
Brülöre ili kin montaj talimat n  dikkate al n! 
 
 
 
 
Dikkat: Kazan için seçilmi  Brülör TSE belgeli bir 

brülör olmal d r. Kazan brülör uyumunun tam olmas  
gerekmektedir.  

 
Brülörün Üretici firma ve / veya yetkili bir tesisat 

mühendisi taraf ndan seçilmi  olmas , brülörün kazan 
kapasite, kar  bas nç, yanma odas  alev boyu uyumu, 
kazan brülör ba lant  flan  çap , kapak kal nl   gibi 
kazan brülör uyumunu etkileyecek tüm parametrelerin 
hesaplanm  olmas  gerekmektedir. 

 
 
 
Dikkat: Kazan ile uyumsuz, TSE ve/veya CE 

belgesiz bir brülorün kullan lmas  durumunda cihaz garanti 
kapsam  d na ç kar. 

    
 
 
Dikkat: Kazan brülör seçimi, ilk aç l  mutlak 

surette yetkili servis taraf ndan yap lmal d r. Aksi 
durumlarda hayati tehlikeler ve cihaz üzerinde maddi 
hasarlar meydana gelebilir. Bu tip durumlarda cihaz 
garanti kapsam  d nda kal r ve maddi manevi 
hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 

 
 

Cihaza brülör montaj nda ileriki sayfalarda belirtilen 
montaj talimatlar n  uygulay n z. Brülörün montaj nda 
montaj talimatlar nda belirtilenlerin yap lmamas  sonucu 
cihazda olu abilecek hasarlarda cihaz garanti kapsam  
d nda kal r. 

 
Gaz brülörünün ve s v  yak t brülörünün montaj nda 

kazan suyu s cakl    55 0C’ye ayarlanmal d r.  
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- Brülorün montaj nda 
namlu ile kapak izolasyon malzemesi 
aras ; yandaki ve a a daki ekilde 
kazan içerisinden ç kan sermik fitil ve 
seramik battaniye ile izole edilmelidir. 
Aksi takdirde cihaz garanti kapsam  
d na ç kar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- YANLI  UYGULAMA! 

Cihaz garanti kapsam  
d na ç kar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- DO RU UYGULAMA! 

Namlu ile kapak izolatörü 
aras  tamam yla seramik fitil ve 
seramik battaniye ile yal t lmal  
s  ve alevin geçi ine müsaade 

edilmemelidir. 
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Brülörü monte etmeden önce,  kazan üzerinde 
bulunan kazan brülör ba lant  flan n  kazana a a daki 
ekilde verildi i gibi ba lay n z. Ba lant  flan n n alt na 

brülör izolatörü oldu undan emin olunuz!  
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4.3 Patlatma Kapa  Montaj  

 
Kazan n arka yüzeyinde 

bulunan patlatma kapa n  elinizle 
birkaç defa çekip b rakarak çal r 
durumda oldu unun kontrolünü 
yap n z. Patlatma kapa  Brülörün ilk 
hareketinde d ar  do ru aç larak 
kazan n ilk çal mas n  düzenler bu 
nedenle fabrika ç k nda kontrol edilir. 
Patlatma kapa n n çal ma kontrolünü 
brülörü çal t rmadan tekrarlay n z. 

 
 
 
4.4 Pano Montaj  
 

Elektriksel kontrol panelini; kontrol panel montaj 
ve kullan m klavuzuna uygun bir ekilde monte ediniz. 

 
 
Elektrik çarpmas  tehlikesi! Koruyucu ba l k ve 

kaplama parçalar  ç kart lmadan önce kazan n üzerindeki 
tüm elektrik kesilmelidir. Elektrik  alt nda yap lan çal malar 
sadece uzman elektrikçiler taraf ndan gerekli tüm önlemler 
al narak yap labilir! 
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5.  Kurulum / Tesisat  
 
5.1  Is tma Devresi Ba lant s  
 
 

 Is tma devresini kazan giri  ve ç k na ba lay n. 
 
 Doldurma ve bo altma ba lant s n  ve vanas n  
kazan n arka taraf ndaki ilgili ba lant  yerine monte edin. 
 Kazan  son olarak duraca  yere itin ve dengeleme 
c vatalar n n yard m yla dengeye getirin.  

 
 Emniyet tertibatlar n n ba lant s n  yap n. 
Maksimum açma bas nc  kazan maksimum çal ma 
bas nc ndan fazla olamaz. 

 
 Aç k genle meli kalorifer tesisatlar nda gidi  
emniyet, dönü  emniyet, haberci borular n  ve emniyet 
ventilini tesisat ve kazana uygun ekilde ba lay n z.  
Genle me deposunun suyla dolu oldu undan, su 
seviyesinin uygun oldu undan, tesisat güzergâh n n uygun 
oldu undan emin olunuz. Tüm borular n demir olmas  
gerekmektedir. Plastik vb. borular n kullan m  yasakt r.  
   
 Kapal  kalorifer tesisatlar nda kapal  genle me 
deposu   ve emniyet ventilini tesisat ve kazana uygun 
ekilde ba lay n z. Genle me deposunun suyla dolu 

oldu undan su bas nc n n uygun oldu undan emin olunuz 
 

Dikkat: lgili standart gere i emniyet vanas  
mutlak surette kazan n üzerine direkt olarak monte 
edilmelidir. Kazan ile aras nda hiçbir kesici vana, çap 
daralt c  armatür, pompa ve benzeri ekipmanlar 
bulunmamal d r. Emniyet ventili ayarlanamaz tip olmal , 
TSE standartlar na uygun olmal   ba lant  çap na 
uygun olmal d r. Kazan üzerine tak lan emniyet vanas  
d nda bir adet emniyet ventili tesisat üzerinde kazana 
en yak n noktada bulunmal d r. Yukar da anlat lan 
aç klamalara uyulmamas  durumlar nda cihaz garanti 
kapsam  d nda kal r ve maddi manevi hasarlardan 
üretici firma sorumlu tutulamaz. 
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Emniyet ventili drenaj hatt  emniyet ventili devreye 
girdi inde bas nç art  olmayacak ekilde düzenlenmelidir. 
Bu hat aç k bir yere do ru dö enmemelidir; drenaj  ucu 
aç k ve izlenebilir olmal d r. Muhtemel durumlarda d ar  
ç kan kalorifer suyu tehlikesiz bir ekilde tahliye 
edilebilmelidir (örne in bir sifon vas tas yla). 
  
Dikkat: Tesisat üzerinde sirkülasyon ve / veya ilk 
doldurma s ras nda olu abilecek, havay  sistemden 
atmak için uygun noktalara hava tahliye cihazlar  
yerle tirilmelidir. 

Bu ekipmanlar n uygun noktalara 
yerle tirilmemesi ve/veya TSE ve/veya CE markas z 
ekipmanlar n kullan lmas  durumlar nda cihaz garanti 
kapsam  d nda kal r ve maddi manevi hasarlardan 
üretici firma sorumlu tutulamaz. 

 
Dikkat: Cihaz n n do ru ekilde, istenen verimde 
çal mas  için tesisat ve ekipmanlar n birbiri ile uyumlu 
olmas  gerekmektedir. Tesisat üzerinde kazan 
çal mas n  do rudan etkileyecek  tüm güvenlik 
ekipmanlar n n TSE standartlar na uygun olmas  
gerekmektedir. Bu ekipmanlar n uygun seçilmedi i ve / 
veya do ru yerlere konulmad  durumlarda cihaz 
garanti kapsam  d nda kal r ve maddi manevi 
hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 

 
Is tma sistemlerinde ve s cak su üreticilerinde 

kullan lan demir malzemenin korozyona dayan kl l  s tma 
suyunda oksijen bulunmamas na ba l d r. lk veya ilave 
dolumlarla su ile birlikte s tma sistemine kar an oksijenin 
sistemdeki malzemelerle reaksiyona girmesi sonucu 
herhangi bir hasar olu mamaktad r. Is tma suyunun 
renginin belirli bir süre sonra siyahla mas , sistemde at k 
serbest oksijen bulunmad n  göstermektedir. Teknik 
kurallar, özellikle VDI-Yönetmeli i 2035-2, s tma 
sistemlerinin s tma suyuna daimi olarak oksijen giri i 
mümkün olmayacak ekilde projelendirilmesini ve 
i letilmesini önermektedir. 

Yerden s tma sistemlerinde, oksijenin boru 
cidarlar ndan geçi ini önlemek için DIN 4726’ya uygun 
,difüzyon geçi siz plastik borular kullan lmas n  tavsiye 
edilir. Oksijene kar  dayan kl  olmayan plastik boru (DIN 
4726) kullan lan yerden s tma sistemlerinde bir e anjör ile   
sistem ay r m  yap lmal d r 
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5.2  Tesisat n Kontrolü ve Doldurulmas  
 

   Kazan üzerinde bulunan gidi  - dönü  ( s cak su 
ç k  - so uk su giri  ) ba lant lar n n do ru yap ld ndan 
emin olunuz   

  
Tesisat n s zd rmazl n  kontrol ediniz.  
 
Bu i lem için ,tavsiye edilen su bas nc  kazan 

makisimum kullanma bas nc  olmal d r ( azami su bas nc  
kazan test bas nc ndan fazla olamaz ). Sistem 
s zd rmazl  kontrol edildikten sonra Emniyet Vana ve 
tertibatlar n n kontrolü için sistem bas nc n n geçici bir 
süreli ine kazan maksimum kullanma bas nc n n 0,5 bar n 
üzerine ç kart n z. Bu bas nç alt nda Emniyet vanalar n n  
çal ma kontrolü yap lmal d r. Herhangi bir çal mayan 
ve/veya bas nca geç cevap veren bir ekipman yenisi ile 
de i tirilmeli ve testler tekrarlanmal d r.  

 
Test kesinlikle uzman bir tesisatç  denetiminde 

yap lmal d r. Aksi takdirde cihaz n n garanti kapsam  
d nda kal r ve olu an zararlardan üretici firma sorumlu 
tutulamaz. 

 
Kazan genle me deposu ba lant  hatt n  kontrol 

ediniz, kazan ile genle me deposu aras nda hiç bir kesici 
vana bulunmad ndan emin olunuz. 

 
Kalorifer tesisat na su bas n z. Su verme i leminde 

bu i lemin olabildi ince yava  bir ekilde yap lmas  tavsiye 
edilir.  Bu sayede tesisat içerisinde bulunan hava düzenli 
bir ekilde hava tahliye cihazlar ndan d ar ya at l r. 

 
Dikkat: Doldurma  hatt  üzerinde mutlak surette 

standartlara uygun TSE damgal  bir su filtresi bulunmal d r. 
Aksi takdirde sisteme dahil olacak tortu ve partiküller 
sisteme direkt  veya dolayl  yollardan cihaza zarar verebilir.  
Bu tip durumlarda cihaz garanti kapsam  d nda kal r. 

 
Bo altma hatt  ve Emniyet ventilinin drenaj  mutlak 

surette uygun bir drenaj hatt na ba l , görülebilir ve fark 
edilebilir olmal d r. 
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Doldurma i lemi uygun su 

bas nc n n tesisatta sa lanmas  
ile bitirilmelidir. ( uygun su 
bas nc  de eri için yetkili servis 
ve Kurulumu yapan firma 
yetkilisinden bilgi al nmal d r. ).  

 
 
Su bas nc  hiç bir artta 

kazan Maksimum  kullanma 
bas nc n n üzerine ç kamaz. 
Doldurma i lemi Uzman bir 
tesisatç  taraf ndan yap lmal , 
tesisatta kalan havan n 
tesisattan at lmas  do ru bir 
ekilde yap lmal d r.  

 
 
 
 
Tesisat tam anlam yla 

doldurulduktan sonra gerekli 
hava alma i lemleri yap lmal , 
pompalar geçici süreler ile 
devreye al narak pompa 
üzerindeki hava at lmal d r. 

Pompa üzerinde bulunan 
havan n at lmas  için yandaki 
gibi slak rotor rakoru aç larak 
hem pompa dönü  istikameti ve 
çal mas  kontrol edilir hem de 
pompa üzerinde kalmas  olas  
olan hava at lm  olur. 

       
 

Elektrik çarpmas  tehlikesi! Koruyucu ba l k 
ç kart lmadan çal ma yap lmal , elektrik ba lant s  su ile 
temas halinde olmamal d r. Elektrik  alt nda yap lan 
çal malar sadece uzman elektrikçiler taraf ndan gerekli 
tüm önlemler al narak yap labilir! 
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Tesisat doldurma i lemi ve hava alma i lemleri 
tamamland ktan sonra tesisattaki pompalar n 1 saat kadar 
sistemdeki suyu sirküle etmeleri tavsiye edilir. Bu tesisatta 
kalm  son hava zerreciklerinin at lmas  ve sistemin sa l kl  
bir ekilde devreye al nmas  konusunda gereklidir. Deneme 
sirkülasyonu s ras nda sadece sirkülasyon pompa ve/veya 
pompalar  devrede olmal d r.  

 
Dikkat: Kazan sistemdeki su bas nc  tam 

olmadan ve tesisatta kalm  hava at lmadan  kesinlikle 
devreye al nmamal d r.      

 
Kazan devreye alma i leminden sonra kazan bir 

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

S cak su haz rlanmas  için ayr  bir tesisat 
pompas n n kazana ba lanmas  durumunda sirkülasyon 
hatlar  dikkatli bir ekilde kontrol edilmeli 4 yollu vana 
kullan m  durumunda yanl  sirkülasyon olmamas  için su 
s tma devresi gerekti inde bir e anjör üzerinden 

yap lmal d r.   
 

Kondanse suyun tahliyesi, 
 
Dikkat! Is tma i lemi s ras nda meydana gelen 
kondanse su uygun bir nötrle tirme tesisat  
(aksesuar) üzerinden aktar lmal d r. pH-de eri gaz 
yak tlar için 3 ile 4 aras nda s v  yak tlar için  2 ila 3 
aras ndad r,  bu yüzden uygun bir nötrle tirme cihaz  
kullan lmal d r. 

 
Kondanse su hatt  meyilli bir ekilde 

dö enmelidir. Kanal ba lant s na giden hat aç k bir 
ekilde görülebilir olmal d r. Taban drenaj hatt , 

davlumbaz seviyesinin alt nda olmal d r. 
  Kükürt oran  dü ük olan s v  yak t için 

nötrle tirme tesisat  gerekmemektedir (ATV Not 
Sayfas  A251 gere ince).  Genel olarak Anma s  
gücü 200 kW’a kadar olan kazanlarda nötrle tirme 
tesisat na ihtiyaç duyulmaz.  

  Ancak kazan ç k  suyunun nötralizasyonu 
için yerel at k su artnameleri ve/veya yerel 
artnameler dikkate al nmal d r.  
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5.3  Baca Ba lant s  
 

Dikkat! At k gaz yolu mümkün oldu unca k sa 
tutulmal d r. At k gaz borular  bacaya do ru e imli 
dö enmeli ve ba lant lar  s zd rmazl k tam olacak ekilde 
yap lmal d r.  

Baca DIN 4705 gere ince ve teknik veriler dikkate 
al narak boyutland r lmal  ve DIN18160’a göre 
yap land r lmal d r.  Çat  ç k lar  a a daki resimlerde 
tan mland  gibi olmal d r.  

Baca hesaplar nda kazan kar  bas nçlar  ve kazan 
bas nçlar da göz önünde bulundurulmal d r. 

E er sürekli i letimde at k gaz s s  160 0C’nin 
alt nda kal yorsa, s radan bir bacan n kullan lmas  yasakt r.  

 
Uyar ! Brülör gücünün de i tirilmesiyle, at k gaz 

s cakl  da  de i ebilir.  Yüksek oranl  bir baca çeki inde   
(> 3 mm WS) bir emi  s n rlay c s n n tak lmas  tavsiye 
edilir. 
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Baca sistemlerinin iç çaplar  , yükseklikleri ve 
gerekti inde s  geçirgenlik dirençleri ve iç yüzeyleri , baca 
gazlar n n amac na uygun her türlü i letme artlar nda 
d ar  at labilece i boyutlarda olmal  ve mekanlara göre 
tehlikeli seviyede yüksek bas nç olu mamal d r. 

 
Binalarda bulunan baca gaz  hatlar  ile pencereler 

aras nda minimum 20 cm mesafe bulunmal d r. 
 
Baca temizleme ile ilgili yetkili kurulu a dan lmas  

tavsiye edilir. 
 
Yön de i tirme, giri , ekil ve h z de i imleri için 

toplam direnç de eri  = 2,2’ye (Schiedel diyagramlar ) 
veya 2,5’e (Plewa diyagramlar ) e it. 

=2,2’lik bir toplam direnç de eri; bacaya 10º 
e imle giren ve 90º’lik iki dirse i olan ve muhtemel kazan n 
baca gaz  ç k  a z n n büyük olmas ndan dolay  içinde bir 
h z art n n oldu u baca gaz  kanal n n kay plar na kar l k 
gelmektedir. 

Baca gazlar n n baca sistemine 45º e imle girmesi 
tavsiye edilir. 

 
Baca hesaplamalar nda kazan ka  bas nc  ve 

kazan çeki  ihtiyac  Pw de erleri dikkate al nmal d r. 
Bu de erlere uygun baca hesaplamalar  yap lmam , 
dar ve/veya uygunsuz malzeme seçilmi  bacalar n 
kullan lmas  durumlar nda, brülör ayarlar n n do ru 
ekilde yap lmad  durumlarda, a r  yüklemeden / 

s cakl ktan meydana gelebilecek kazan içi ve kapak 
izolasyonu zararlar  garanti kapsam  d ndad r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38               www.baymak.com.tr 

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



63 9810.0137 – Rev.06 –23/05/2008 
 

           Kurulum / Tesisat 
 
 
5.4  önt Pompa Tesisat  
 
 

Dönü  suyu s cakl klar n n 
tesisat gere i 55 oC’nin alt na 
dü mesi halinde dönü  suyu 
s cakl n n 55 oC ‘de olmas  için 
önt pompa kullan lmal d r. 

önt pompa kullan lmas  
durumunda kazan suyu 
s cakl klar  6.2 bölümünde 
anlat lan “ Kalorifer Suyu 
S cakl klar ” k sm nda 
belirtilmi tir. 

 
 

  Dikkat: Dönü  suyu s cakl klar n n tesisat gere i   
55oC’nin alt na dü mesi halinde dönü  suyu s cakl n n 
55oC’de sabit kalmas  için mutlak surette uygun debi ve 
basma yüksekli i hesaplanm  bir önt pompa kullan lmas  
gerekmektedir.  

  Bu pompan n kullan lmamas  ve/veya uygun 
olmayan bir pompan n kullan lmas , pompan n yanl  
konumland r lmas , kontrol düzene i ve ba lant lar n n 
uygun yap lmamas  kazana uzun veya k sa vadede zarar 
verebilir. Bu tip durumlarda cihaz garanti kapsam  d na 
ç kar.  

   
  Dikkat: Cihaz n yerden s tma vb. Tesis kazan  

olarak kullan lmas  durumunda cihaz n ba lanaca  tesisat 
standartlara uygun bir ekilde projelendirilmesi ve 
uygulama yap lmas  gereklidir. Mühendislik hesaplamalar  
TSE tesisat projelendirme standartlar na uygun olmal d r 

   
  Dikkat: Cihaz n önt pompa ile kullan m nda gerekli 

elektriksel pano ve mekanik tesisat ba lant lar n n uzman 
ki ilerce yap lmas , ilk devreye alma i leminin kesinlikle 
yetkili teknik servis taraf ndan yap lmas  gereklidir aksi 
durumlarda cihaz garanti kapsam  d na ç kar.  

 
Elektrik çarpmas  tehlikesi! Koruyucu ba l k ve 

kaplama parçalar  ç kart lmadan önce kazan n üzerindeki  
tüm elektrik kesilmelidir. Elektrik  alt nda yap lan 

çal malar sadece uzman elektrikçiler taraf ndan gerekli 
tüm önlemler al narak yap labilir! 
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6.  Çal t rma / Devreye alma 
 
6.1  Çal t rma / Devreye alma 
 
 

Tehlike! lk çal t rma sadece yetkili servis 
taraf ndan yap lmal d r. Tüm bu i lemlerden önce tesisat  
yapan ve kontrol eden kalorifer tesisat uzman  veya 
tesisatç  hatlar n s zd rmazs zl , ayarlama, kumanda ve 
emniyet tertibatlar n n gere ini uygun i levselli ini kontrol 
eder tesisat  devreye al nmaya uygun oldu unu yetkili 
servise beyan eder. Yetkili servis yukar da anlat lanlar n 
tümünü ve kazan n do ru çal mas  için gerekli 
parametreleri kontrol eder, Brülorün yanma de erlerini 
ölçer ve kazan  devreye al r. 

Gere ine ayk r  uygulamalarda insanlara, çevreye 
ve nesnelere önemli ölçüde zarar verme tehlikesi söz 
konusudur! Yetkili servis taraf ndan devreye al nmam  
cihazlar garanti kapsam  d nda kal r ve olu abilecek tüm 
zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 

 
Dikkat! Örne in faaliyetteki in aat i lerindeki gibi 

yo un toz olu umu durumunda Baymak kalorifer 
kazanlar n n çal t r lmas  yasakt r. Cihazda ar zalar 
meydana gelebilir! 

 
 

S cak sudan yanma tehlikesi! Cihaz devreye 
al nd nda, emniyet vanas n n ve/veya hava tahliye drenaj 
hatlar ndan k sa bir süre için kaynar su ç kabilir.  
- Kalorifer  alterini devreye al n. 
- S v  yak t/gaz kilitleme tertibat n  aç n.  
- Kazan devre alterini aç n ve kazan n i letme 
panosundaki çal t rma alterinin elektri ini aç n. .  
- Ayarlama-çal t rma ünitesinde arzu edilen ortam 
s s n  için döner dü me ile gerekli ayarlamay  yap n z.   
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6.2  Kalorifer Suyu S cakl klar  

 
Dikkat; Bu bölüm cihaz n z n tam ve uygun olarak 
çal mas  için gerekli kazan suyu s cakl klar n n belirtildi i 
bölümdür. Bu s cakl klar uyulmas  mutlak surette önem arz 
etmektedir. Belirtilen s cakl klara uyulmamas  sonucu 
olu abilecek olas  yo u ma, baca, korozyon vb. problemler 
garanti kapsam  d ndad r. Olu abilecek problemlerden 
üretici firma sorumlu tutulamaz.   

 
 
     ÖNEML  UYARI !  GAZ YAKITLAR Ç N; 
  

Dikkat; Minimum kazan dönü  suyu s cakl  
GAZ yak tlar için; 55 oC, Kazan ç k  suyu s cakl  ise 
max. 85 oC olarak s n rland r lm t r. Kazanlar belirtilen 
gidi  - dönü  suyu s cakl k aral klar n n d nda 
çal t r lamaz. Belirtilen dönü  suyu s cakl klar  önt 
pompa kullan lmas  halinde geçerlidir. 

 
 
 ÖNEML  UYARI !  SIVI YAKITLAR Ç N; 
 

Dikkat; Minimum kazan dönü  suyu s cakl  SIVI 
yak tlar için; 55 oC, Kazan ç k  suyu s cakl  ise 
max.85 oC olarak s n rland r lm t r. Kazanlar belirtilen 
gidi  - dönü  suyu s cakl k aral klar n n d nda 
çal t r lamaz. Belirtilen dönü  suyu s cakl klar  önt 
pompa kullan lmas  halinde geçerlidir. 

 

  
SIVI Yak t 
Kullan m  

Durumunda 

GAZ Yak t 
Kullan m  

Durumunda 

Min. Kazan Dönü  
Suyu S cakl  oC 55 oC 55 oC 

  
Max. Kazan Ç k  
Suyu S cakl  oC 85 oC 85 oC 

 
Dikkat: Kazan dönü  suyu s cakl  55 oC’nin alt na 
dü ürülmemelidir. (Bkz. Bölüm 5.4.) Aksi taktirde 
kazana garanti kapsam  d nda kal r.  
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6.3  Acil Durum Operasyonu 
 
 

Su bas nc n n 0,5 Bar’ n alt na dü tü ü veya 
Emniyet ventili açma s n r n n 1,5 kat n n üzerine ç kt  
( Kazan test bas nc  üzerine )  durumlarda acil durum 
operasyonu uygulanarak derhal kazan kapat lmal , 
Brülorün durdu undan emin olunmal  ve kazan kendi 
halinde so umaya b rak lmal d r.  

 
Kazana kesinlikle su bas lmamal , kazan dairesi 

kap s  aç larak kazandan uzakla lmal  ve Derhal yetkili 
servis aranmal d r. 

 
     ÖNEML  UYARI ! 
    

Hiçbir art ve durumda s cak kazana so uk su 
verilmemelidir. Bu ciddi zarar ve hayati tehlikelere 
neden olabilir.  

 
Elektrik çarpmas  tehlikesi! Koruyucu ba l k ve 

kaplama parçalar  ç kart lmadan önce kazan n üzerindeki 
tüm elektrik kesilmelidir.  

Cihaz ile ilgili elektriksel çal malar sadece yetkili 
servis  taraf ndan gerekli tüm önlemler al narak yap labilir! 

 
 
 

Kazan n çal ma durumunda s cakl k ve/veya bas nç 
limitlerinin d na ç kmas , a r  çal mas , buhara kalkmas  
vb. durumlarda kazan termostad  ile kazan durdurulmal , 
pompa kesinlikle sirkülasyona devam etmeli, tüm gaz ve 
yak t vanalar  kapat lmal , kazan kendi halinde so umaya 
b rak lmal , yetkili servis ça r lmal d r. Kazana kesinlikle 
ehliyetsiz ve bilgisiz ki ilerce müdahalede 
bulunulmamal d r. Aksi durumlar ciddi mal ve can 
kay plar na neden olabilir. Bu tip durumlarda cihaz garanti 
kapsam  d nda kal r. 
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6.4  Operatörün E itilmesi 
 
     E itim; 
 

Kalorifer tesisini operatörlük yapacak ki i, tesisin 
çal t r lmas  ve emniyet tertibatlar n n çal ma ekli 
hakk nda etrafl ca e itilmeli ve özellikle de  
 
- Hava giri  a z n n kapat lmamas  veya önünün 
örtülmemesi; 
 
- Do ru bir yanma için gerekli olan patlatma 
kapa n n i levselli inin kontrolü ( Bkz, Patlatma kapa  ); 
 
- Tutu abilir maddelerin ve s v lar n kazan n 
yak n nda depolanmamas ;  
 
- Operatörün almas  gereken kontrol tedbirleri  

 
- Manometrede su bas nç kontrolünün yap lmas ; 

 
- Emniyet vanas  drenaj hatt n n kontrol edilmesi; 

   
    - Tesisat n havas n n tahliyesi;  
 

- Düzenli aral klarla yap lan bak m ve temizleme 
i leminin sadece i in ehli kalorifer tesisatç lar  taraf ndan 
yap lmas ; 
 
Gerekti i hakk nda bilgilendirilmelidir. 

 
     Belgeler; 
 

- letime yönelik k sa talimat kazan panosuna yak n 
bir yerde  muhafaza edilmelidir. 
- Kalorifer tesisi ile ilgili belgeler teslim edilirken, bu 
belgelerin kalorifer kazan n n kuruldu u odada muhafaza 
edilmesi gerekti ine dair uyar da bulunulmal d r (DIN 
4756). 
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7.  Temizlik ve Bak m 
 
7.1  Temizlik 
 

Elektrik çarpmas  tehlikesi! Koruyucu ba l k ve 
kaplama parçalar  ç kart lmadan önce kazan n üzerindeki 
tüm elektrik kesilmelidir. Cihaz ile ilgili elektriksel çal malar 
sadece yetkili servis  taraf ndan gerekli tüm önlemler 
al narak yap labilir! 

 
Temizlik  i leri aras nda a a daki noktalar yer almaktad r; 
- Kazan n d tan temizlenmesi. 
-  Kazan n yanma odas  ve boru temizli i, 

( çal maya ba l  olarak de i ebilir. ) 
 
Kalorifer Kazan  bak m n n ve temizli inin y lda 

bir kez  yetkili servisler taraf ndan yap lmas  tavsiye 
edilmektedir.  

 
Dikkat: Kazan ön kapak izolasyonu temizlik 

gerektirmeyen bir malzemeden yap lm t r. Bu sebeple 
hiçbir ekilde kesici ve a nd r c  bir alet ile temizlik 
yapay n z, kuvvet  ve/veya bas nçl  hava 
uygulamay n z, su vb. s v lar ile temizlemeyiniz. Kapak 
izolasyonuna zarar verilmesi durumunda cihaz garanti 
kapsam  d nda kal r. 

Kazan dairesindeki yanma odas n n temizli i için 
kazan n kapa  aç lmal  ve rotarderler s tma yüzeylerinden 
çekilerek ç kart lmal d r. Rotarderler ç kar ld ktan sonra 
kazan borular  f rça ve f rça tutucu kullan larak 
temizlenmeli, davlumbaz taraf na biriken kir ve isler 
temizleme kapa  sökülerek temizlenmeli ard ndan tüm 
yap lan i ler tekrarlanarak temizleme kapa , rotarder 
montaj  yap lmal , kazan kapa  kapat larak c vatalar at k 
gaz gelmeyecek ekilde s k lmal d r. 

Rotarderlerin sökülme – tak lma i lemleri için  
rotarder montaj resmine bak n z 

Brülör, kirlilikler aç s ndan kontrol edilmeli ve 
gerekti inde temizlenmeli ve bak m  yap lmal d r. 

Gerekli hallerde Baymak kalorifer kazanlar n  d tan 
temizleyin. Temizlik için sadece kaplaman n yüzeyine zarar 
vermeyecek nitelikte yumu ak temizlik maddeleri kullan n. 
Cihaz n içinde s nan yüzeylerin ve brülörün temizli i 
sadece Yetkili servis  taraf ndan yap lmal d r. 
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Temizlik ve Bak m 
 
Rotarderlerin Montaj  : 
 
 

 
 
 
 

Tüm rotarderler ilgili temizlik i lem yap ld ktan sonra 
a a daki gibi boru içinde konumland r lmal d r. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                 45  

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



63 9810.0137 – Rev.06 –23/05/2008 
 

Temizlik ve bak m 
 
 

7.2 Bak m 
 
Bak m i leri aras nda a a daki noktalar yer almaktad r; 
 
- çinden su geçen ba lant  ve izolasyon yerlerinin 
kontrol edilmesi ve temizli i, 
- Emniyet vanalar n n gere ine uygun bir ekilde 
çal p  çal mad n n kontrol edilmesi ve d ar dan 
temizli i, 
- letim bas nc n n kontrol edilmesi ve gerekirse 
suyun takviyesi. 
- Kalorifer tesisindeki havan n al nmas  ve yer çekimi 
blokesinin tekrar i letim pozisyonuna getirilmesi 

 
Elektrik çarpma tehlikesi! Temas halinde elektrik 

çarpmas n  önlemek amac yla, kalorifer kazan nda 
vidalanmas  gereken tüm parçalar, özellikle de kaplama 
parçalar , i  tamamland ktan sonra tekrar gere ine uygun 
bir ekilde vidalanmal d r. 

 
 

Tehlike! Bak m i leri sadece yetkili bir uzman 
kalorifer tesisatç s  taraf ndan yap lmal d r. Bak m i lerini 
kendiniz yapmaya çal may n. Kendiniz ve ba kalar n  
tehlikeye sokars n z. 

 
 

Bak m Sözle mesi 
 

Enerji Tasarruf Nizamnamesi’nin 10. paragraf  
gere ince kalorifer tesisinin bak m  düzenli olarak 
yap lmal d r. Kalorifer tesisine en az y lda bir kere bak m 
yap lmas n  tavsiye ediyoruz. Bunun için bir  Yetkili servis 
ile bak m sözle mesi yap n. Böylelikle Baymak kalorifer 
kazan n z n ömrü uzar ve kalorifer tesisinizin enerji 
tasarruflu ve güvenli çal mas  sa lanm  olur. 
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Enerji Tasarrufuna Yönelik Tavsiyeler 
 
8.  Enerji Tasarrufuna Yönelik Tavsiyeler 
 

BAYMAK kazanlar kendilerini tasarruflu tüketim ve 
düzenli bak mda mükemmel ve enerji tasarruflu çal ma 
özellikleri ile kan tlam lard r.  

Enerji tasarrufu faktöründe siz de etkili olabilirsiniz. 
Bunun için size nas l daha fazla tasarruf 
sa layabilece inize yönelik baz  faydal  bilgiler vermek 
istiyoruz. 

 
 
8.1  Do ru Is tma 
 

Oda s cakl  
 
 Oda (ortam) s cakl n  gere inden yüksek 

ayarlamay n! Her bir art  derece enerji tüketimini % 6 
oran nda art r r.  

 
 Oda s cakl n n kullan m ekline uyum sa lamas na 

dikkat edin. Radyatörlerdeki termostat vanalar  
vas tas yla odalardaki münferit radyatörleri birbirine 
ba ms z bir ekilde  ayarlayabilirsiniz. 

 
Oda s cakl klar  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 s cakl n  geceleri ve evde olmad n z zamanlar 4 ila 

5 0C kadar dü ürün. 
 
 Ayr ca: Yemek pi irildi i zaman mutfak neredeyse 

kendili inden s nmaktad r. Enerjiden tasarruf etmek için, 
f r n ve bula k makinas ndan arta kalan s dan faydalan n.  

 
 Termostat  tekrar tekrar yeniden ayarlamay n! E er bir 

oday  s kça kullanmad n z için s tmad n z takdirde, bu 
oda yine de duvarlar vas tas yla yan odalardan, tavandan 
ve kap lardan enerji ( s ) çekmektedir. Di er odalardaki 
radyatörler böyle bir yükü kald ramad ndan, ekonomik 
çal mazlar. 

 
 
                       47 

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



63 9810.0137 – Rev.06 –23/05/2008 
 

Enerji Tasarrufuna Yönelik Tavsiyeler 
 
 

 Radyatörler önlerinin perdeler, dolaplar veya benzeri 
nesneler ile örtülü olmamas na dikkat edin. Aksi takdirde 
odaya s  aktar m  olumsuz aç dan etkilenmektedir. 

 
 
Hava artlar na uygun kalorifer ayar  
 

D ar daki s cakl  alg layan bir sensör ile kombineli  
bir pano ile çal ma halinde kalorifer tesisiniz d ar daki hava 
artlar na göre ayarlan r. Bu sayede cihaz  sadece arzu edilen 

oda s cakl na ula l ncaya kadar s  üretir 
 

Havaland rma 
 

Rahat bir ortam ikliminin sa lanmas  ve duvarlarda 
mantar olu umunun önlenmesi amac yla s t lan odalar n 
düzenli olarak havaland r lmas  önem ta maktad r. Ancak, 
gereksiz enerji kayb n  ve böylelikle parasal kayb  önlemek için 
do ru havaland rma da önemlidir. 

  
 Pencereyi tamamen aç n z ama 10 dakikadan fazla aç k 

tutmay n z. Böylelikle, oday  so utmadan yeterli 
havaland rma sa lam  olursunuz. 

 
 Düz havaland rma: günde birkaç kere 4 ila 10 dakika 

aras nda pencereyi aç n z. 
 
 Hava cereyan :  günde birkaç kez tüm odalardaki pencere 

ve kap lar  2 ila 4 dakika aç n z 
  
 

Bak m 
 
Baymak kalorifer kazanlar n za k  dönemi ba lamadan 

önce bak m yapt r n! Cihaz Sonbahar’da temizlenir ve bak m  
yap l rsa, s tma dönemi için optimal durumdad r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48               www.baymak.com.tr  

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



63 9810.0137 – Rev.06 –23/05/2008 
 

                                                     Önemli Uyar lar 
 
9.  Önemli Uyar lar 
 
9.1  Önemli Uyar lar 

Ürün Garanti artlar  ile lgili Tüketicinin Dikkat 
Etmesi Gereken Hususlar: 

 
Baymak A. . taraf ndan verilen ürün garantisi 

normal kullan m artlar nda kullan lmamas ndan do acak 
ar za ve hasarlar  kapsamaz. 
Buna ba l  olarak a a daki noktalar dikkatinize 

sunulmu tur: 
1. Ürününüzü ald n zda ürününüze ait garanti 

belgesini yetkili sat c n za onaylatt r n z. 
 
2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas  gereken sat c  

ve yetkili servis onaylar n n bulunmamas  halinde , 
garanti belgesi üzerinde silinti,kaz nt  yap larak 
tahrifat ürün üzerindeki orjinal seri numaras n n 
silinmesi –tahrif edilmesi halinde garanti kapsam  
d ndad r. 

 
3.  Cihaz n z  montaj ve kullanma k lavuzunda tarif 

edildi i ekli ile kullan n z. Kullan m hatalar ndan 
meydana gelebilecek ar za ve hasarlar durumunda 
garanti kapsam d ndad r. 

 
4.  Ürünün mü teriye teslim tarihinden sonra nakliye 

s ras nda olu abilecek hasarlar halinde garanti 
kapsam  d ndad r. 
 

5. K  sezonunda antifiriz miktar n n yeterli   
konulmamas ndan do an ar zalar halinde garanti 
kapsam  d ndad r. (Don vb.)            

                                           
6.  Yetkili servis elemanlar  d nda ah slar taraf ndan 

bak m ,onar m veya ba ka bir nedenle müdahale 
edilmemi  olmal d r. 

 
7. Kullan c n n periyodik olarak yap lmas  icap eden  

bak m ve kontrolleri yapmamas ndan do acak 
hatalar halinde garanti kapsam  d ndad r. 

 
8.  Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden , mal  sat n 

ald  sat c  , bayi, acenta ya da temsilcilik 
sorumludur. 
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