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El KitabÕna øliúkin

1.

El KitabÕna iliúkin
CihazÕ çalÕútÕrmadan bu kÕlavuzu itina ile okuyunuz!

1.1

El KitabÕ içeri÷i

Bu kÕlavuzun içeri÷i; Yakut – Elmas / Yakut Plus / Elmas
Plus serisi karúÕ basÕçlÕ kalorifer kazanlarÕnÕn ÕsÕtma ihtiyacÕna
yönelik çalÕútÕrÕlmasÕdÕr. Bu kalorifer kazanÕna ait di÷er belgelerin
(dokümanlarÕn) özeti aúa÷Õda verilmiútir. Tüm belgeleri kazanÕn
kuruldu÷u yerde muhafaza ediniz!

Dokümantasyon

øçindekiler

Teknik bilgiler








Opsiyonel Pano KitapçÕ÷Õ

Montaj
kÕlavuzu

ve











kullanma 
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Planlama belgeleri
Teknik veriler
Temel donanÕm ve aksesuar
Uygulama örnekleri
Eksiksiz parametre tablosu
KapsamlÕ uygulama örnekleri ve
bunlarÕn ba÷lantÕ planlarÕ
Elektriksel ba÷lantÕ úemalarÕ
Devre planlarÕ
FonksiyonlarÕn açÕklamasÕ
Programlama
Hata ve arÕza tablolarÕ
KullanÕcÕ ayarlarÕ
FonksiyonlarÕn açÕklamasÕ
Programlama
Hata ve arÕza tablolarÕ
KullanÕcÕ ayarlarÕ
ùartlara uygun kullanÕm
Teknik veriler
Talimatlar, Normlar, CE
Montaj yerine iliúkin uyarÕlar
Seçilmiú uygulama örnekleri
ÇalÕútÕrma / Devreye alma
Montaj/Kurulum
ÇalÕútÕrma
Temizlik/BakÕm
ÇalÕútÕrma
Temizlik/BakÕm

Kimler için
öngörüldü÷ü
PlanlamacÕlar,
Operatörler
Elektrik
tesisatÕ
uzmanlarÕ

Operatörler

Kalorifer tesisatÕ
uzmanlarÕ

Operatörler

www.baymak.com.tr

El KitabÕna øliúkin

1.2

KullanÕlan semboller
Tehlike! Bu uyarÕ dikkate alÕnmadÕ÷Õnda, bedeniniz ve
yaúamÕnÕz için tehlike söz konusudur.

Elektrik çarpmasÕ tehlikesi! Bu uyarÕ dikkate
alÕnmadÕ÷Õnda, elektrik çarpmasÕ nedeniyle bedeniniz ve
yaúamÕnÕz için tehlike söz konusudur.

Dikkat! Bu uyarÕ dikkate alÕnmadÕ÷Õnda, çevre sa÷lÕ÷Õ ve
cihaz için tehlike söz konusudur.

UyarÕ / Bilgi : Burada özel bilgiler ve tavsiyeler
bulabilirsiniz.

Di÷er
belgelerde
(dokümanlarda)
bulundu÷una yönelik uyarÕ

1.3

ilave

bilgilerin

El KitabÕ kime hitap ediyor?

Bu kullanma talimatÕ, kalorifer tesisinin operatörüne (iúletimcisine)
ve kurulum yapan uzman tesisatçÕya yöneliktir.
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Güvenlik

2.

Güvenlik
Tehlike! Lütfen aúa÷Õdaki güvenlik uyarÕlarÕnÕ
önemle dikkate alÕn! Aksi takdirde hem kendinizi hem de
baúkalarÕnÕ tehlikeye atarsÕnÕz.

2.1

ùartlara Uygun KullanÕm
Yakut – Elmas / Yakut Plus / Elmas Plus serisi
BAYMAK kalorifer kazanlarÕ DIN EN 12828’e göre sÕcak
sulu kalorifer tesisleri içinde yer alan kazanlar olarak
öngörülmüúlerdir.
Bunlar karúÕ basÕnçlÕ iúletim için DIN EN 303 / 304,
DIN 4702 Bölüm 7’ye tekabül etmektedirler.

2.2

Genel Güvenlik UyarÕlarÕ
Tehlike! KazanÕn üzerindeki uyarÕlarÕ lütfen dikkate
alÕnÕz. KazanÕn yanlÕú çalÕútÕrÕlmasÕ önemli zararlara yol
açabilir.
Baymak kalorifer kazanlarÕnda ilk defa iúletime alma,
ayarlama, bakÕm ve temizlik iúlemleri sadece yetkili servis
tarafÕndan yapÕlmalÕdÕr!
Kalorifer tesisinde arÕzalar meydana geldi÷inde,
tesis durdurulmalÕdÕr. HasarlÕ parçalar sadece yetkili servis
tarafÕndan de÷iútirilmelidir.
KullanÕlan aksesuarlar, teknik kurallara tekabül
etmeli ve söz konusu parçalar Baymak kalorifer kazanÕ ile
ba÷lantÕlÕ olarak imalatçÕsÕ tarafÕndan onaylanmÕú
olmalÕdÕrlar. Sadece orijinal yedek parçalar kullanÕlmalÕdÕr.
CÕvata boyasÕ ile mühürlenmiú ba÷lantÕlar kesinlikle
uzman ve onaylÕ servis olmayan bir kiúi tarafÕndan
açÕlmamalÕ veya de÷iútirilmemelidirler! Bu mühürler
kusursuz ve güvenli iúletim için gerekli olan cÕvatalarÕn
de÷iútirilmedi÷ini
kanÕtlamaktadÕr.
Mühürlere
zarar
verildi÷inde cihazÕn garantisi sona erer!
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Güvenlik
Kazanda yapÕlacak tadilat, geliúi güzel yapÕsal
de÷iúiklikler ve buna benzer tüm de÷iúiklikler yasaktÕr.
Çünkü bu gibi de÷iúiklikler insanlarÕ tehlikeye atabilmekte
ve cihazda zararlara neden olabilmektedir. Bu hususlar
dikkate alÕnmadÕ÷Õnda cihazÕn garantisi sona erer!
HavalandÕrma
ve
hava
tahliye
deliklerinin
kapatÕlmasÕ ve önlerinin örtülmesi tehlikeli ve yasaktÕr.
CihazÕn hemen yakÕnÕnda patlayÕcÕ veya kolay
tutuúan maddeler (malzemeler) bulundurmayÕnÕz.
Gaz kokusunda tehlike durumu! Gaz kokusu oldu÷u
takdirde elektrikli úalterleri çalÕútÕrmayÕnÕz! OdalarÕ derhal
iyice havalandÕrÕn ve gaz kesme tertibatÕnÕ / tertibatlarÕnÕ
kapatÕnÕz. Gaz kokusunun sebebi bulunamaz ise, Gaz
Tedarik øúletmesi haberdar edilmelidir.
Zehirlenme tehlikesi! Kalorifer tesisindeki suyu
hiçbir zaman içme suyu olarak kullanmayÕn! Su, çökeltiler
nedeniyle kirlidir.
Dikkat! Emniyet ventili ve hava tahliye hattÕ, ÕsÕtma
iúlemi sÕrasÕnda güvenlik açÕsÕndan suyun dÕúarÕya
çÕkabilmesi için her zaman açÕk olmalÕdÕr. Emniyet ventilinin
çalÕúmasÕ zaman zaman kontrol edilmelidir. Emniyet ventili
direkt olarak kazan üzerine takÕlmalÕ, arada hiçbir kesici
vana vb. ekipman bulunmamalÕdÕr. Emniyet açÕsÕndan ilave
olarak tesisata bir adet emniyet ventili daha
konumlandÕrÕlmalÕdÕr. KullanÕlan tüm ekipmanlar TSE
standartlarÕnda olmalÕdÕr.
Elektrik çarpmasÕ tehlikesi! Koruyucu baúlÕk ve
kaplama parçalarÕ çÕkartÕlmadan önce kazanÕn üzerindeki
tüm elektrik kesilmelidir.
Cihaz ile ilgili elektriksel çalÕúmalar sadece yetkili
servis tarafÕndan gerekli tüm önlemler alÕnarak yapÕlabilir!
Lütfen cihazÕnÕzÕ kullanmaya baúlamadan önce bu
kÕlavuzu okuyunuz. Size bu kitapçÕkla beraber servis
hizmeti alaca÷ÕnÕz, servis istasyonlarÕ ile ilgili bilgileri içeren
Servis TeúkilatÕ KitapçÕ÷Õ verilmiútir.
CihazÕnÕzÕn ilk çalÕútÕrmasÕnÕ mutlaka Baymak
Yetkili Servisine yaptÕrÕnÕz. Aksi takdirde cihazÕnÕz
garanti kapsamÕ dÕúÕnda kalÕr.
7
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iúlemi sÕrasÕnda güvenlik açÕsÕndan suyun dÕúarÕya
çÕkabilmesi için her zaman açÕk olmalÕdÕr. Emniyet ventilinin
çalÕúmasÕ zaman zaman kontrol edilmelidir. Emniyet ventili
direkt olarak kazan üzerine takÕlmalÕ, arada hiçbir kesici
vana vb. ekipman bulunmamalÕdÕr. Emniyet açÕsÕndan ilave
olarak tesisata bir adet emniyet ventili daha
Güvenlik
konumlandÕrÕlmalÕdÕr. KullanÕlan tüm ekipmanlar TSE
standartlarÕnda olmalÕdÕr.
2.3 Standart ve Normlar
Elektrik çarpmasÕ
tehlikesi!
Koruyucu baúlÕk ve
DIN 4109
Binalarda
Ses YalÕtÕmÕ,
kaplama
parçalarÕ
çÕkartÕlmadan
önce
kazanÕn üzerindeki
DIN 4755
IsÕtmada sÕvÕ yakÕt kullanÕmÕ,
tüm
DINelektrik
4756 kesilmelidir.
IsÕtmada gaz yakÕt kullanÕmÕ,
Cihaz
elektriksel
sadece yetkili
DIN EN
267 ile ilgiliÜflemeli
sÕvÕ çalÕúmalar
yakÕt brülörleri,
servis
tarafÕndan
gerekli
tüm önlemler
yapÕlabilir!
DIN EN
676
Üflemeli
gaz yakÕt alÕnarak
brülörleri,

EnEV
Enerji tasarruf düzenlemesi,
Lütfen
cihazÕnÕzÕ
kullanmaya
DIN EN
12828
Binalarda
ÕsÕtmabaúlamadan
sistemleri, önce bu
kÕlavuzu
okuyunuz.
Size
bu
kitapçÕkla
beraber
servis
DIN EN 12831
Binalarda ÕsÕtma sistemleri
dizayn,
hizmeti
alaca÷ÕnÕz,
servis
istasyonlarÕ
ile
ilgili
bilgileri
içeren
DIN 1986
YapÕlarda drenaj sistemleri,
Servis
TeúkilatÕ KitapçÕ÷Õ
DIN 18160
Bacaverilmiútir.
sistemleri

DIN 4753
KullanÕm suyu için ÕsÕtma sistemleri,
CihazÕnÕzÕn ilk
çalÕútÕrmasÕnÕ
mutlaka Baymak
DIN 4705
Baca
sistemleri
Yetkili
Servisine
yaptÕrÕnÕz.
Aksi
takdirde
EN 50165
Elektrik
DÕúÕ
CihazlarÕn cihazÕnÕz
Elektrik
garanti kapsamÕ dÕúÕnda
kalÕr.
DonanÕmÕ
DVGW VP 113
Gaz yakan sistemlerin atÕk gaz
7
bacalarÕnÕn sertifikasyonu
Yerel güç ve gaz da÷ÕtÕm firmalarÕnÕn düzenlemeleri

2.4
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Yakut kazanlar, aúa÷Õdaki standartlarÕn gerekleri yerine
getirlilerek CERTIGAZ tarafÕndan CE ile
sertifikalandÕrÕlmÕútÕr.
GAD/90/396 CEE
BED/92/42 CEE
2006/95/EC Düúük Gerilim Direktifi
EMC 89/336
Kazanlar aúa÷Õdaki standartlara göre test edilmiútir.
EN 303/1
EN 303/2
EN 303/3
EN 304 & EN 304/A1
Yakut kazanlarda BAYMAK tarafÕndan önerilen üflemeli
sÕvÕ veya gaz yakÕtlÕ brülörler kullanÕlmalÕdÕr.Brülörler
EN267 ve EN 676 standartlarÕna uygun olmalÕdÕr.
Gaz yakÕtlÕ brülörler EC olmalÕdÕr.
Baymak bu kullanÕm kÕlavuzunda bahsedilen
kazanlarÕn CE standartlarÕna ve GAD,BED talimatlarÕna
uygunlu÷unu beyan eder.
8
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Kurulum/Tesisat Öncesi

3.

Kurulum / Tesisat Öncesi

3.1

Teslimat KapsamÕ
-

1 adet dÕú izolasyonu yapÕlmÕú, streç filmle
ambalajlanmÕú kazan gövdesi,
Karton kutu içerisinde montaja hazÕr kaplama grubu,
kaplamayÕ kazana ba÷lamak için gerekli ba÷lantÕ
paketi,
Kazan ambalajÕ içerisinde dosyalÕ Montaj ve
kullanma kÕlavuzu,
Kazan ambalajÕ içerisinde yetkili servis kitapçÕ÷Õ,
Kazana monteli kaynak yapmaya hazÕr 2 adet
ba÷lantÕ flanúÕ ( Kazana uygun. Yakut Plus serisi
Yakut 6 - 8 modellerinde bulunmaz. )
Kazana monteli ba÷lantÕ flanúlarÕna uygun, 2 adet
klingrit conta ( Kazana uygun. Yakut Plus serisi
Yakut 6 - 8 modellerinde bulunmaz. )
Kazana monteli ba÷lantÕ flanúlarÕna uygun, 8 adet
M16x70 Civata ( Kazana uygun. Yakut Plus serisi
Yakut 6 - 8 modellerinde bulunmaz. )
Kazana monteli ba÷lantÕ flanúlarÕna uygun, 8 adet
M16 Pul ( Kazana uygun. Yakut Plus serisi Yakut 6 8 modellerinde bulunmaz. )
Kazan ambalajÕ içerisinde brülör çevresini izole
etmek için gerekli seramik battaniye,
Kazana monteli Patlatma Kapa÷Õ,
Kazana monteli Brülör Ba÷lantÕ Kör FlanúÕ,

YukarÕda belirtilen malzemeler kazan ile birlikte
teslim edilen ekipmanlardÕr.

9

6363
9810.0137
Rev.10
01/11/2017
9810.0137- –
Rev.06 -–23/05/2008

Kurulum / Tesisat Öncesi

- 1 adet dÕú izolasyonu yapÕlmÕú kazan gövdesi,
( kazan izolasyonu yapÕlmÕú streç film ile sarÕlmÕú olarak teslim edilir ).

- Kazana monteli kaynak yapmaya hazÕr iki adet ba÷lantÕ flanúÕ ve flanúlara
uygun 8 adet M 16x70 civata,somun ve pul( Kazana uygun. Yakut Plus serisi Yakut 6
- 8 modellerinde bulunmaz. )
10
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Kurulum / Tesisat Öncesi

- Kazana monteli ba÷lantÕ flanúlarÕna uygun, 2 adet klingrit conta ( Kazana
uygun. Yakut Plus serisi Yakut 6 - 8 modellerinde bulunmaz. )

- Kazan ambalajÕ içerisinde brülörün çevresini izole etmek için gerekli seramik
battaniye

- Kazana monteli patlatma kapa÷Õ
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Kurulum / Tesisat Öncesi

3.2

Yer Gereksinimi Yakut – Elmas / Yakut Plus / Elmas Plus



Kazan arka yüzeyinin duvardan minimum uzaklÕ÷ÕnÕn 0.8 mt. olmasÕ gerekmektedir.

ELMAS SERøSø

YAKUT PLUS
SERøSø

YAKUT SERøSø

YAKUT PLUS
SERøSø

KAZAN
TøPø

10

12

15

18

20

22

25

28

30

35

X mm

600

600

600

600

750

750

750

750

750

750

Y mm

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2200 2300 2300 2500 3000

40

50

55

60

70

80

100

125
130

160
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250

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1400 1500

Yan kaplamanÕn montajÕ için, yan tarafta yaklaúÕk
0,5 m’lik bir mesafe gerekmektedir.
Ancak önce yan kaplama montaj edilir ve bu
iúlemden sonra kazan duraca÷Õ kesin konuma itilirse, bu
mesafe azaltÕlabilir.
ùayet brülörün duvara do÷ru açÕlmasÕ isteniliyorsa,
duvar mesafesi brülörün ölçülerine ba÷lÕdÕr. KazanÕn rahat
bir úekilde temizlenebilmesi ve Rotarderlerin çÕkarÕlabilmesi
açÕsÕndan, brülörün kapÕsÕ en az 900 açÕlabilir olmalÕdÕr.

63 9810.0137 - Rev.10 - 01/11/2017
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3.3

Montaj ve Montaj Yerine øliúkin UyarÕlar
Dikkat! IsÕtma iúletimi veya bir depo ile ba÷lantÕlÕ
olarak yapÕlacak montajlarda úunlara dikkat edilmelidir:
özellikle depodaki su kaçaklarÕ
nedeniyle meydana gelebilecek su zararlarÕnÕ
önlemek amacÕyla, montaj açÕsÕndan uygun olan tedbirler
alÕnmalÕdÕr. Drenaj hatlarÕ ve emniyet düzenekleri uygun
olmalÕ ilk devreye almada ve çalÕúma sÕrasÕnda periyodik
kontrolleri yapÕlmalÕdÕr.
CihazÕn kurulaca÷Õ mekân kuru olmalÕ ve buz
tutmamalÕdÕr (0 0C ile 45 0C arasÕ).
CihazÕn yanmasÕ için gerekli havanÕn sa÷lanmasÕna
ve atÕk gazÕn tahliye edilmesine yönelik uygulamalar
bölgeden sorumlu yerel gaz da÷ÕtÕm úirketleri ve TSE
standartlarÕna uygun olmalÕdÕr.
CihazÕ tercihen mutfak, arka balkon, kiler, hol, kazan
dairesi gibi bir yere yerleútiriniz. Cihaz balkonda ise, dÕú
etkenlerden koruyunuz. Banyo ve çamaúÕrhaneye kondu÷u
takdirde cihazÕnÕzÕn ÕslanmamasÕna dikkat ediniz.
CihazÕnÕzÕ yatak odasÕna koymayÕnÕz!
KazanÕ beton kaide üzerine yerleútiriniz. ( BKZ.
Sayfa 22 ). KazanÕn monte edildi÷i ortam tozlu, rutubetli
ortam olmamalÕdÕr.
CihazÕ baca kanalÕna yakÕn yere koyunuz. Bacaya
giden atÕk gaz borusu en kÕsa yoldan ve en az dirsek
kullanÕlarak yapÕlmalÕdÕr. Boru üzerine damper takmayÕnÕz.
Baca yüksekli÷i baca hidrolik çapÕnÕn 150 mislinden fazla
olmamalÕdÕr.
Baca çÕkÕúÕ mahyadan 1 m. yukarÕda olmalÕdÕr.
Yatay duman kanallarÕ bacaya en az %5'lik yükselen
e÷imle ba÷lanmalÕ ve uzunlu÷u hiç bir zaman baca
yüksekli÷inin 1/4'ünü geçmemelidir.
.
Baca ba÷lantÕ borusunu bacaya do÷ru yükselen bir
e÷imle monte ediniz.
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Kurulum / Tesisat Öncesi
AtÕk gazlarÕn yo÷unlaúmasÕ sonucu oluúabilecek
suyun veya ya÷murun cihaza akmamasÕ için tedbir
alÕnmasÕna dikkat ediniz.
Bacalar ile ilgili gaz da÷ÕtÕm úirketlerinin ve TSE’nin
istemiú oldu÷u standart ve prosedürlere uyulmalÕdÕr.
Dikkat! Kazan sÕcak su gidiú borusu üzerine en
yüksek noktaya gelecek úekilde bir hava tahliye cihazÕ
ba÷layÕnÕz. Kazan dÕúÕnda tesisatta hava kalabilecek nokta
veya noktalara tesisatÕ yapan firma tarafÕndan tesisat
güzergâhÕna uygun olarak hava tahliye cihazÕ konulmalÕdÕr.
TaúÕma ve nakliye iúlemini cihazÕn üzerindeki
iúaretlemeleri dikkate alarak cihazÕn orijinal ambalajÕ ile
yapÕnÕz. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (Nem, su,
darbe vs.) etkenlere karúÕ cihazÕnÕzÕ koruyunuz.
Dikkat! Su terazisi ile kazan tesisat ba÷lantÕlarÕn
e÷imlerini kontrol ediniz. E÷imler tesisat içerisinde hava
kalmayacak úekilde yapÕlmalÕdÕr. KapalÕ genleúme deposu
ile kazan arasÕnda kesinlikle vana kullanmayÕnÕz.
Genleúme deposunun içindeki hava basÕncÕnÕ sistem
basÕncÕna ba÷lÕ olarak ayarlayÕnÕz. AyarÕn bozulmasÕ veya
yapÕlmamasÕ durumunda cihaz garanti kapsamÕ dÕúÕnda
kalÕr.
Dikkat! Cihaz üzerine teknik veri tablosunda
belirtilen ba÷lantÕ noktasÕna TSE standartlarÕna uygun bir
emniyet ventili direkt olarak takÕlmalÕdÕr. Emniyet ventili ile
kazan arasÕnda hiçbir kesici vana ve armatür
bulunmamalÕ, çap daralmasÕ, dirsek vs. olmamalÕdÕr.
Emniyet ventilinin ba÷lanmamasÕ ve/veya uygunsuz
ba÷lanmasÕ durumunda cihaz garanti kapsamÕ dÕúÕnda
kalÕr. Cihaz üzerindeki emniyet ventiline ek olarak en az bir
adet yedek emniyet ventilide tesisat üzerine kazana yakÕn
olarak konumlandÕrÕlmÕú olmalÕdÕr.
Dikkat!
Kazan çalÕúÕrken veya susuz çalÕúma
durumunda kazana direkt olarak su basÕlmamalÕdÕr. Kazan
suyu düúük sÕcaklÕkta veya çalÕúmazken verilmelidir. Aksi
taktirde sistem zarar görebilir. SÕcak kazana so÷uk su
basÕlmamalÕdÕr. Aksi takdirde cihaz garanti kapsamÕ
dÕúÕnda kalÕr ve maddi manevi hasarlardan üretici firma
sorumlu tutulamaz.
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CihazÕn montajÕ Türk StandartlarÕnÕn öngördü÷ü
úekilde sürekli hava akÕmÕ bulunan ortamlara yapÕlmalÕ ve
cihaz uygun bir bacaya ba÷lanmalÕdÕr.

ølgili yasa gere÷i cihazÕn kullanÕm ömrü on (10) yÕldÕr.
Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek
parça bulundurma ve servis hizmeti verme süresini kapsar.
CihazÕnÕz TS EN 303-1, TS EN 303-2 ve TS EN
303-3'e uygun üretilmiútir.

3.4

Paslanmaya KarúÕ Koruma
Dikkat! Yanma havasÕ, paslanmaya sebebiyet
verebilecek elemanlar içermemelidir. Bunlar arasÕnda
örne÷in çözeltici ve temizlik maddelerinin su buharlarÕ ve
sprey kutularÕndaki gibi gazlar yer almaktadÕr.
Tabandan ÕsÕtmalÕ ve DIN 4726 gere÷ince oksijen
izolasyonu olmayan plastik borulu kaloriferler sistemlerinin
kazanlarÕ monte edilirken, tesisatÕn ayrÕlmasÕ için eúanjör
kullanÕlmalÕdÕr.

3.5

Kalorifer Suyuna øliúkin Talepler
Kalorifer tesisatÕnda paslanmadan dolayÕ meydana
gelebilecek zararlarÕn önlenmesi amacÕyla içme suyu
kalitesinde ÕsÕtma suyu kullanÕlmalÕ Kimyasal katkÕ
maddeleri ve/veya paslanma açÕsÕndan agresif sular
kullanÕlmamalÕdÕr.
Kalorifer devresinde kullanÕlacak suyun sertli÷i
20º F’den ( 1º F = 1 lt sudaki Kalsiyum Karbonat ) yüksek
olmamalÕdÕr. ( Sertli÷i Yüksek Su )
ùayet kullanÕlacak suyun sertli÷i 20º F’den yüksek
ise mutlaka kalorifer sistemine su úartlandÕrma/yumuúatma
düzene÷i kurulmalÕdÕr.
Kireçlenme, sert ve uygun olmayan sularÕn
kullanÕlmasÕ
sonucu oluúacak arÕzalarda, cihaz
garanti kapsamÕ dÕúÕndadÕr.
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3.6

Üflemeli Brülorler

3.7

KullanÕlan YakÕtlara øliúkin Talepler

Dikkat! Kazanda Sadece
yapÕ örnekleri test
edilmiú, CE-øúareti ve TSE normlarÕna uygun olan sÕvÕ yakÕt
gaz brülörleri kullanÕlmalÕdÕr. Brülörün ateúleme gücü
kazan için gerekli olan nominal ÕsÕ verimine göre
ayarlanmalÕdÕr. Brülörün montaj talimatÕ dikkate alÕnmalÕdÕr.
2 kademeli brülörlerde 1.kademenin gücü
nominal kazan gücünün 2/3’ü altÕna düúmemelidir.SÕvÕ
yakÕtlÕ brülörde 45o’lik meme kullanÕlmalÕdÕr.
KullanÕlan tüm brülörler uzun namlulu olmalÕdÕr.
SÕradan bacalarda 160 oC derecenin altÕndaki atÕk
gaz sÕcaklÕklarÕna izin verilmez. AtÕk gaz ÕsÕsÕ, en azÕndan
bacada
kondansasyonun
(yo÷uúma)
önlenece÷i
yükseklikte ayarlanmalÕdÕr.
Gerekli durumlarda kazan kapa÷Õ açÕlarak ön
aynanÕn alt borularÕndan bazÕ rotarderler çÕkartÕlmalÕdÕr.
( Not: ÇÕkarÕlan rotarder sayÕsÕ kazan boru sayÕsÕnÕn
1/4’ünü geçmemelidir.)
Emiú sÕnÕrlama kapa÷Õ ve/veya ek hava tertibatÕ
montajÕ tavsiye edilir. 2 kademeli brülör iúletiminde, baca
1’inci kademenin atÕk gaz iúletimine uygun olmalÕdÕr.
CihazÕn Patlatma kapa÷ÕnÕn ayarlarÕ de÷iútirilmemeli
ve patlatma kapa÷ÕnÕn önüne kapa÷Õn açÕlmasÕnÕ
engelleyecek herhangi bir cisim konmamalÕdÕr.
KullanÕlan yakÕtlar belirtilen normlara uygun
olmalÕdÕr. Aksi takdirde cihaz garanti kapsamÕ dÕúÕnda
kalÕr ve maddi manevi hasarlardan üretici firma
sorumlu tutulamaz.
Gaz için; Do÷al gaz, Hava gazÕ ve LPG ( EN 437
veya yerel mevzuatlara uygun.)
SÕvÕ yakÕt için; DIN 51603 ‘e uygun Motorin ve
Fuel-oil.
Dikkat; Kazanlarda standarda uygun olmayan a÷Õr ya÷
türü yakÕtlar kullanÕlamaz.
SÕvÕ yakÕt katkÕ maddelerinin kullanÕmÕ e÷er;
YakÕtÕn depolama dayanÕklÕlÕ÷ÕnÕ iyileútiriyorsa,
YakÕtÕn termik dayanÕklÕlÕ÷ÕnÕ arttÕrÕyorsa veya tank
doldurulurken koku oluúumunu azaltÕyor ve tortusuz
yanmasÕnÕ sa÷lÕyorsa tavsiye edilir:
Çöküntü / Tortu oluúumuna neden olan yakÕt
iyileútiricilerinin kullanÕlmasÕ yasaktÕr.
Dikkat! Yakut/Elmas 6/8/10 serilerinde fuel-oil
kullanÕlmaz, aksi takdirde cihaz garanti kapsamÕ
dÕúÕnda kalÕr ve maddi manevi hasarlardan üretici firma
sorumlu tutulamaz.
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3.8

Rotarderler

øúletime alÕnmadan önce tüm rotarderlerin ön
aynada bulunan borularÕn içindeki konumunun do÷ru olup
olmadÕ÷Õ kontrol edilmelidir.
Rotarderlerin temas noktasÕ, ön aynanÕn duman
borusu baúlangÕç yüzeyidir. Rotarderlerin montajÕ ve
demontajÕ servis ve operatör tarafÕndan yapÕlmalÕdÕr.
AyrÕntÕlÕ montaj bilgisi aúa÷Õdaki resmi inceleyiniz.
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3.9

øúletim / ølk çalÕútÕrma Öncesi
KazanÕn brülör ba÷lantÕsÕ, ön kapak ve arka kapak
sÕzdÕrmazlÕk kontrollerini önceden yapÕnÕz.
Brülör namlusu ile kapak refrakteri arasÕna teslimat
kapsamÕnda kutu içerisinde verilen seramik battaniyeyi
monte ediniz.
Kontrol
panosuna
ba÷lanacak
muhafazalarÕnÕn
ba÷landÕ÷Õ
yuvaya
oturdu÷unun kontrolünü yapÕnÕz.

duyar
uç
tam
olarak

Brülör seçimine dikkat ediniz ve yanma ayarÕnÕ
kontrol ediniz.
-

Su ve elektrik tesisatÕ ba÷lantÕlarÕnÕ kontrol ediniz.

Gidiú / Dönüú hattÕ üzerinde bulunan vanalarÕn açÕk
oldu÷undan emin olunuz.
Manometreden su basÕncÕnÕn kontrolunu yapÕnÕz,
e÷er su eksilmesi varsa sisteme su ekleyiniz. Sistemde
kapalÕ genleúme oldu÷undan tesisatÕn dolup dolmadÕ÷ÕnÕ
kontrol ediniz. Kazan su kÕsmÕndan vuruntu geliyorsa
tesisatÕn havasÕnÕn alÕnmasÕ gerekmektedir.
ølk 24 saatlik çalÕútÕrmadan sonra, ön kapak
fitillerinin sÕkÕlÕ÷ÕnÕ kontrol ediniz Gevúeklik varsa
sÕkÕútÕrÕnÕz.
Sirkülasyon pompasÕnÕ çalÕútÕrÕp pompanÕn do÷ru
yönde dönüp dönmedi÷ini kontrol ediniz. Kazan suyunda
ani ve fazla ÕsÕnma oluyorsa sirkülasyon pompasÕnÕn do÷ru
yönde dönüp dönmedi÷ine bakÕnÕz (ters dönüyor olabilir).
Sonuç alÕnmazsa brülörün elektrik úalterini kapatÕp yetkili
servise müracaat ediniz.
Ateúlemeden önce kazan termostadÕnÕ istedi÷iniz
sÕcaklÕ÷a göre ayarlayÕnÕz
HavalandÕrma kanallarÕnÕn daima açÕk olmasÕna
dikkat ediniz.
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Kazan ön kapa÷Õnda sÕzdÕrma var ise kapakta
bulunan menteúe somunlarÕnÕ iyice sÕkarak sÕzdÕrmayÕ
gideriniz.
Kazan dairesi içerisinde ateú yakÕlmamasÕ ve sigara
içilmemesi herkesin emniyeti açÕsÕndan önemlidir. Kazan
dairesi iúletmesi genel kurallarÕna uyulmalÕdÕr
CihazÕnÕzÕn randÕmanlÕ ve düzenli çalÕúmasÕ için
Baymak Yetkili Servisle bakÕm sözleúmesi yapÕlmasÕ
tavsiye olunur.
KazanÕn baca ba÷lantÕsÕnÕ ilgili standartlara uygun
olarak yapÕnÕz. Kazan baca ba÷lantÕsÕnÕ yaptÕktan sonra
baca ba÷lantÕ noktalarÕnÕn sÕzdÕrmazlÕ÷ÕnÕ alüminyum
folyolu bant ve / veya benzer bir yanmaz bant ile sarÕnÕz.
Baca kanalÕnÕn sÕzdÕrmazlÕ÷Õndan emin olunuz

Genleúme deposunu doldurma / boúaltma hattÕ
ba÷lantÕsÕnÕ yapÕnÕz. Bu ba÷lantÕda kapalÕ genleúme
deposu ile kazan genleúme deposu ba÷lantÕ borusu
arasÕnda hiçbir kesici vana bulunmamalÕdÕr, aksi bir
tesisatÕn yapÕlmasÕ halinde cihaz garanti kapsamÕ
dÕúÕnda kalacaktÕr.

KazanÕn
arka
yüzeyinde
bulunan patlatma kapa÷ÕnÕ elinizle
birkaç defa çekip bÕrakarak çalÕúÕr
durumda
oldu÷unun
kontrolünü
yapÕnÕz. Patlatma kapa÷Õ brülorün ilk
hareketinde dÕúarÕ do÷ru açÕlarak
kazanÕn ilk çalÕúmasÕnÕ düzenler bu
nedenle fabrika çÕkÕúÕnda kontrol edilir.
Patlatma kapa÷ÕnÕn çalÕúma kontrolünü
brülörü çalÕútÕrmadan tekrarlayÕnÕz.
Patlatma kapa÷Õ montajÕ için
montaj bölümüne bakÕnÕz.
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3.10 Su BasÕncÕ Kontrolü
Kalorifer tesisatÕnÕ periyodik olarak her çalÕútÕrma
öncesi, sonrasÕ ve/veya çalÕúma esansÕnda kontrol ediniz.
Su basÕncÕ düúük oldu÷u takdirde, kalorifer tesisi
doldurulmalÕdÕr (Azami de÷er uzman kalorifer tesisatçÕsÕ
tarafÕndan manometrenin üzerine iúaretlenmelidir.).

3.11 SÕcak Su Deposu Kontrolü
SÕcak su amaçlÕ boyler deposuna sahip tesisler, su
ile doldurulmalÕdÕr, tesisat ve kontrolleri periyodik olarak
yapÕlmalÕ, tesisat yapÕmÕ ehil kiúilerce yapÕlmalÕ, iúleten
operatör gerekli e÷itimi almÕú olmalÕdÕr. AyrÕca so÷uk su
giriúi mevcut olmalÕdÕr. Boyler depolarÕna ba÷lantÕda kazan
ÕsÕtma devresi üzerine kazan üzerindeki emniyet
ventilinden ba÷ÕmsÕz ek olarak bir Emniyet Ventili daha
konmalÕdÕr.
Boyler sÕcak su devresi üzerinde de ( KullanÕm Suyu
hattÕ ) bir adet emniyet ventili mutlak surette bulunmalÕ,
boyler kapasitesine uygun genleúme tankÕ takÕlmasÕ tavsiye
edilir. Emniyet ventillerinin uygun montaj yapÕlmadÕ÷Õ
ve/veya yanlÕú tesisat uygulamalarÕndan ötürü cihaza
gelecek zararlar garanti kapsamÕ dÕúÕndadÕr.
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3.12 Beton Kaide Ölçüleri

KazanÕ aúa÷Õda ölçüleri verilen bir
beton kaide üzerine yerleútiriniz.!

Model
Yakut 6
Yakut 8
Yakut - Elmas 10
Yakut - Elmas 12
Yakut - Elmas 15
Yakut - Elmas 18
Yakut - Elmas 20
Yakut - Elmas 22
Yakut - Elmas 25
Yakut - Elmas 28
Yakut - Elmas 30
Yakut - Elmas 35
Yakut - Elmas 40
Yakut - Elmas 50
Yakut - Elmas 55
Yakut - Elmas 60
Yakut - Elmas 70
Yakut - Elmas 80
Yakut - Elmas Plus 100
Yakut - Elmas Plus 125
130
Yakut - Elmas Plus 160
Yakut - Elmas Plus 200
Yakut - Elmas Plus 250

22

A
Derinlik
m
1050
1045
1190
1190
1230
1230
1410
1410
1410
1660
1660
1660
1687
1687
1687
1687
1925
1925
2004
2530
2530
2600
2939

B
Geniúlik
m
790
900
920
920
940
940
1000
1000
1000
1050
1050
1050
1220
1325
1325
1325
1325
1325
1650
1950
1950
2100
2600

C
Yükseklik
m

0,10
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4.

Montaj

4.1

Kaplama MontajÕ Yakut – Elmas / Yakut Plus / Elmas Plus
Yakut – Elmas / Yakut Plus / Elmas Plus kazan
kaplamalarÕnÕn montajÕ için aúa÷Õdaki resim ve talimatlarÕ
dikkate alÕnÕz.
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-Kazan gövdesi üzerine yan kaplamalarÕ takarak montaja baúlayÕnÕz. Yan kaplamalar
kaset sistemi ile monte edilir. Yan kaplamalarÕn kanallarÕn tam oturdu÷una emin
olunuz.
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-Yan
kaplamalarÕn
tam
olarak
kaset
kanallarÕna
oturdu÷unun kontrolünü yapÕnÕz.

- Üst kaplamanÕn 1.
parçasÕ olarak resimde görülen
üst ön kaplamanÕn montajÕnÕ
yapÕnÕz.
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- Üst kaplamanÕn 1.
parçasÕna,üst kaplamanÕn 2.
parçasÕnÕ geçmeli úekilde monte
ediniz.

- Üst kaplamanÕn 1.
parçasÕna üst kaplamanÕn 3. parçasÕnÕ
monte ederek kaplama montajÕnÕ
tamamlayÕnÕz. Tüm kazan kaplamalarÕ
monte edildikten sonra kaplamalarÕn
birbiriyle ve kazanla uyumunu kontrol
ediniz.

26

www.baymak.com.tr

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

9810.0137 – Rev.06 –23/05/2008

Montaj

4.2

Brülör MontajÕ

Brülöre iliúkin montaj talimatÕnÕ dikkate alÕn!

Dikkat: Kazan için seçilmiú Brülör TSE belgeli bir
brülör olmalÕdÕr. Kazan brülör uyumunun tam olmasÕ
gerekmektedir.
Brülörün Üretici firma ve / veya yetkili bir tesisat
mühendisi tarafÕndan seçilmiú olmasÕ, brülörün kazan
kapasite, karúÕ basÕnç, yanma odasÕ alev boyu uyumu,
kazan brülör ba÷lantÕ flanúÕ çapÕ, kapak kalÕnlÕ÷Õ gibi
kazan brülör uyumunu etkileyecek tüm parametrelerin
hesaplanmÕú olmasÕ gerekmektedir.

Dikkat: Kazan ile uyumsuz, TSE ve/veya CE
belgesiz bir brülorün kullanÕlmasÕ durumunda cihaz garanti
kapsamÕ dÕúÕna çÕkar.

Dikkat: Kazan brülör seçimi, ilk açÕlÕúÕ mutlak
surette yetkili servis tarafÕndan yapÕlmalÕdÕr. Aksi
durumlarda hayati tehlikeler ve cihaz üzerinde maddi
hasarlar meydana gelebilir. Bu tip durumlarda cihaz
garanti kapsamÕ dÕúÕnda kalÕr ve maddi manevi
hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
Cihaza brülör montajÕnda ileriki sayfalarda belirtilen
montaj talimatlarÕnÕ uygulayÕnÕz. Brülörün montajÕnda
montaj talimatlarÕnda belirtilenlerin yapÕlmamasÕ sonucu
cihazda oluúabilecek hasarlarda cihaz garanti kapsamÕ
dÕúÕnda kalÕr.
Gaz brülörünün ve sÕvÕ yakÕt brülörünün montajÕnda
kazan suyu sÕcaklÕ÷Õ 55 0C’ye ayarlanmalÕdÕr.
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Brülorün
montajÕnda
namlu ile kapak izolasyon malzemesi
arasÕ; yandaki ve aúa÷Õdaki úekilde
kazan içerisinden çÕkan sermik fitil ve
seramik battaniye ile izole edilmelidir.
Aksi takdirde cihaz garanti kapsamÕ
dÕúÕna çÕkar.

-

YANLIù UYGULAMA!
Cihaz garanti kapsamÕ
dÕúÕna çÕkar!

-

DOöRU UYGULAMA!
Namlu ile kapak izolatörü
arasÕ tamamÕyla seramik fitil ve
seramik battaniye ile yalÕtÕlmalÕ
ÕsÕ ve alevin geçiúine müsaade
edilmemelidir.
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Brülörü monte etmeden önce,
kazan üzerinde
bulunan kazan brülör ba÷lantÕ flanúÕnÕ kazana aúa÷Õdaki
úekilde verildi÷i gibi ba÷layÕnÕz. Ba÷lantÕ flanúÕnÕn altÕna
brülör izolatörü oldu÷undan emin olunuz!
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4.3

Patlatma Kapa÷Õ MontajÕ
KazanÕn
arka
yüzeyinde
bulunan patlatma kapa÷ÕnÕ elinizle
birkaç defa çekip bÕrakarak çalÕúÕr
durumda
oldu÷unun
kontrolünü
yapÕnÕz. Patlatma kapa÷Õ Brülörün ilk
hareketinde dÕúarÕ do÷ru açÕlarak
kazanÕn ilk çalÕúmasÕnÕ düzenler bu
nedenle fabrika çÕkÕúÕnda kontrol edilir.
Patlatma kapa÷ÕnÕn çalÕúma kontrolünü
brülörü çalÕútÕrmadan tekrarlayÕnÕz.

4.4

Pano MontajÕ
Elektriksel kontrol panelini; kontrol panel montaj
ve kullanÕm klavuzuna uygun bir úekilde monte ediniz.
Elektrik çarpmasÕ tehlikesi! Koruyucu baúlÕk ve
kaplama parçalarÕ çÕkartÕlmadan önce kazanÕn üzerindeki
tüm elektrik kesilmelidir. Elektrik altÕnda yapÕlan çalÕúmalar
sadece uzman elektrikçiler tarafÕndan gerekli tüm önlemler
alÕnarak yapÕlabilir!
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5.

Kurulum / Tesisat

5.1

IsÕtma Devresi Ba÷lantÕsÕ
IsÕtma devresini kazan giriú ve çÕkÕúÕna ba÷layÕn.
Doldurma ve boúaltma ba÷lantÕsÕnÕ ve vanasÕnÕ
kazanÕn arka tarafÕndaki ilgili ba÷lantÕ yerine monte edin.
KazanÕ son olarak duraca÷Õ yere itin ve dengeleme
cÕvatalarÕnÕn yardÕmÕyla dengeye getirin.
Emniyet
tertibatlarÕnÕn
ba÷lantÕsÕnÕ
yapÕn.
Maksimum açma basÕncÕ kazan maksimum çalÕúma
basÕncÕndan fazla olamaz.
AçÕk genleúmeli kalorifer tesisatlarÕnda gidiú
emniyet, dönüú emniyet, haberci borularÕnÕ ve emniyet
ventilini tesisat ve kazana uygun úekilde ba÷layÕnÕz.
Genleúme deposunun suyla dolu oldu÷undan, su
seviyesinin uygun oldu÷undan, tesisat güzergâhÕnÕn uygun
oldu÷undan emin olunuz. Tüm borularÕn demir olmasÕ
gerekmektedir. Plastik vb. borularÕn kullanÕmÕ yasaktÕr.
KapalÕ kalorifer tesisatlarÕnda kapalÕ genleúme
deposu
ve emniyet ventilini tesisat ve kazana uygun
úekilde ba÷layÕnÕz. Genleúme deposunun suyla dolu
oldu÷undan su basÕncÕnÕn uygun oldu÷undan emin olunuz
Dikkat: ølgili standart gere÷i emniyet vanasÕ
mutlak surette kazanÕn üzerine direkt olarak monte
edilmelidir. Kazan ile arasÕnda hiçbir kesici vana, çap
daraltÕcÕ armatür, pompa ve benzeri ekipmanlar
bulunmamalÕdÕr. Emniyet ventili ayarlanamaz tip olmalÕ,
TSE standartlarÕna uygun olmalÕ
ba÷lantÕ çapÕna
uygun olmalÕdÕr. Kazan üzerine takÕlan emniyet vanasÕ
dÕúÕnda bir adet emniyet ventili tesisat üzerinde kazana
en yakÕn noktada bulunmalÕdÕr. YukarÕda anlatÕlan
açÕklamalara uyulmamasÕ durumlarÕnda cihaz garanti
kapsamÕ dÕúÕnda kalÕr ve maddi manevi hasarlardan
üretici firma sorumlu tutulamaz.

32

www.baymak.com.tr

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

9810.0137 – Rev.06 –23/05/2008

Kurulum / Tesisat
Emniyet ventili drenaj hattÕ emniyet ventili devreye
girdi÷inde basÕnç artÕúÕ olmayacak úekilde düzenlenmelidir.
Bu hat açÕk bir yere do÷ru döúenmemelidir; drenajÕ ucu
açÕk ve izlenebilir olmalÕdÕr. Muhtemel durumlarda dÕúarÕ
çÕkan kalorifer suyu tehlikesiz bir úekilde tahliye
edilebilmelidir (örne÷in bir sifon vasÕtasÕyla).
Dikkat: Tesisat üzerinde sirkülasyon ve / veya ilk
doldurma sÕrasÕnda oluúabilecek, havayÕ sistemden
atmak için uygun noktalara hava tahliye cihazlarÕ
yerleútirilmelidir.
Bu
ekipmanlarÕn
uygun
noktalara
yerleútirilmemesi ve/veya TSE ve/veya CE markasÕz
ekipmanlarÕn kullanÕlmasÕ durumlarÕnda cihaz garanti
kapsamÕ dÕúÕnda kalÕr ve maddi manevi hasarlardan
üretici firma sorumlu tutulamaz.
Dikkat: CihazÕnÕn do÷ru úekilde, istenen verimde
çalÕúmasÕ için tesisat ve ekipmanlarÕn birbiri ile uyumlu
olmasÕ gerekmektedir. Tesisat üzerinde kazan
çalÕúmasÕnÕ do÷rudan etkileyecek
tüm güvenlik
ekipmanlarÕnÕn TSE standartlarÕna uygun olmasÕ
gerekmektedir. Bu ekipmanlarÕn uygun seçilmedi÷i ve /
veya do÷ru yerlere konulmadÕ÷Õ durumlarda cihaz
garanti kapsamÕ dÕúÕnda kalÕr ve maddi manevi
hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
IsÕtma sistemlerinde ve sÕcak su üreticilerinde
kullanÕlan demir malzemenin korozyona dayanÕklÕlÕ÷Õ ÕsÕtma
suyunda oksijen bulunmamasÕna ba÷lÕdÕr.ølk veya ilave
dolumlarla su ile birlikte ÕsÕtma sistemine karÕúan oksijenin
sistemdeki malzemelerle reaksiyona girmesi sonucu
herhangi bir hasar oluúmamaktadÕr. IsÕtma suyunun
renginin belirli bir süre sonra siyahlaúmasÕ, sistemde atÕk
serbest oksijen bulunmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Teknik
kurallar, özellikle VDI-Yönetmeli÷i 2035-2, ÕsÕtma
sistemlerinin ÕsÕtma suyuna daimi olarak oksijen giriúi
mümkün olmayacak úekilde projelendirilmesini ve
iúletilmesini önermektedir.
Yerden ÕsÕtma sistemlerinde, oksijenin boru
cidarlarÕndan geçiúini önlemek için DIN 4726’ya uygun
,difüzyon geçiúsiz plastik borular kullanÕlmasÕnÕ tavsiye
edilir. Oksijene karúÕ dayanÕklÕ olmayan plastik boru (DIN
4726) kullanÕlan yerden ÕsÕtma sistemlerinde bir eúanjör ile
sistem ayÕrÕmÕ yapÕlmalÕdÕr
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5.2

TesisatÕn Kontrolü ve DoldurulmasÕ
Kazan üzerinde bulunan gidiú - dönüú ( sÕcak su
çÕkÕú - so÷uk su giriú ) ba÷lantÕlarÕnÕn do÷ru yapÕldÕ÷Õndan
emin olunuz
TesisatÕn sÕzdÕrmazlÕ÷ÕnÕ kontrol ediniz.
Bu iúlem için ,tavsiye edilen su basÕncÕ kazan
makisimum kullanma basÕncÕ olmalÕdÕr ( azami su basÕncÕ
kazan test basÕncÕndan fazla olamaz ). Sistem
sÕzdÕrmazlÕ÷Õ kontrol edildikten sonra Emniyet Vana ve
tertibatlarÕnÕn kontrolü için sistem basÕncÕnÕn geçici bir
süreli÷ine kazan maksimum kullanma basÕncÕnÕn 0,5 bar Õn
üzerine çÕkartÕnÕz. Bu basÕnç altÕnda Emniyet vanalarÕnÕn
çalÕúma kontrolü yapÕlmalÕdÕr. Herhangi bir çalÕúmayan
ve/veya basÕnca geç cevap veren bir ekipman yenisi ile
de÷iútirilmeli ve testler tekrarlanmalÕdÕr.
Test kesinlikle uzman bir tesisatçÕ denetiminde
yapÕlmalÕdÕr. Aksi takdirde cihazÕnÕn garanti kapsamÕ
dÕúÕnda kalÕr ve oluúan zararlardan üretici firma sorumlu
tutulamaz.
Kazan genleúme deposu ba÷lantÕ hattÕnÕ kontrol
ediniz, kazan ile genleúme deposu arasÕnda hiç bir kesici
vana bulunmadÕ÷Õndan emin olunuz.
Kalorifer tesisatÕna su basÕnÕz. Su verme iúleminde
bu iúlemin olabildi÷ince yavaú bir úekilde yapÕlmasÕ tavsiye
edilir. Bu sayede tesisat içerisinde bulunan hava düzenli
bir úekilde hava tahliye cihazlarÕndan dÕúarÕya atÕlÕr.
Dikkat: Doldurma hattÕ üzerinde mutlak surette
standartlara uygun TSE damgalÕ bir su filtresi bulunmalÕdÕr.
Aksi takdirde sisteme dahil olacak tortu ve partiküller
sisteme direkt veya dolaylÕ yollardan cihaza zarar verebilir.
Bu tip durumlarda cihaz garanti kapsamÕ dÕúÕnda kalÕr.
Boúaltma hattÕ ve Emniyet ventilinin drenajÕ mutlak
surette uygun bir drenaj hattÕna ba÷lÕ, görülebilir ve fark
edilebilir olmalÕdÕr.
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Doldurma iúlemi uygun su
basÕncÕnÕn tesisatta sa÷lanmasÕ
ile bitirilmelidir. ( uygun su
basÕncÕ de÷eri için yetkili servis
ve Kurulumu yapan firma
yetkilisinden bilgi alÕnmalÕdÕr. ).
Su basÕncÕ hiç bir úartta
kazan Maksimum
kullanma
basÕncÕnÕn üzerine çÕkamaz.
Doldurma iúlemi Uzman bir
tesisatçÕ tarafÕndan yapÕlmalÕ,
tesisatta
kalan
havanÕn
tesisattan atÕlmasÕ do÷ru bir
úekilde yapÕlmalÕdÕr.

Tesisat tam anlamÕyla
doldurulduktan sonra gerekli
hava alma iúlemleri yapÕlmalÕ,
pompalar geçici süreler ile
devreye
alÕnarak
pompa
üzerindeki hava atÕlmalÕdÕr.
Pompa üzerinde bulunan
havanÕn atÕlmasÕ için yandaki
gibi Õslak rotor rakoru açÕlarak
hem pompa dönüú istikameti ve
çalÕúmasÕ kontrol edilir hem de
pompa üzerinde kalmasÕ olasÕ
olan hava atÕlmÕú olur.
Elektrik çarpmasÕ tehlikesi! Koruyucu baúlÕk
çÕkartÕlmadan çalÕúma yapÕlmalÕ, elektrik ba÷lantÕsÕ su ile
temas halinde olmamalÕdÕr. Elektrik
altÕnda yapÕlan
çalÕúmalar sadece uzman elektrikçiler tarafÕndan gerekli
tüm önlemler alÕnarak yapÕlabilir!
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Tesisat doldurma iúlemi ve hava alma iúlemleri
tamamlandÕktan sonra tesisattaki pompalarÕn 1 saat kadar
sistemdeki suyu sirküle etmeleri tavsiye edilir. Bu tesisatta
kalmÕú son hava zerreciklerinin atÕlmasÕ ve sistemin sa÷lÕklÕ
bir úekilde devreye alÕnmasÕ konusunda gereklidir. Deneme
sirkülasyonu sÕrasÕnda sadece sirkülasyon pompa ve/veya
pompalarÕ devrede olmalÕdÕr.
Dikkat: Kazan sistemdeki su basÕncÕ tam
olmadan ve tesisatta kalmÕú hava atÕlmadan kesinlikle
devreye alÕnmamalÕdÕr.
Kazan devreye alma iúleminden sonra kazan bir
süre takip edilmeli kazan su seviyesi sürekli olarak
tesisatta uygun ve izlenebilir bir noktaya konulmuú
olan manometre aracÕlÕ÷Õ ile kontrol ve takip
edilmelidir.
SÕcak su hazÕrlanmasÕ için ayrÕ bir tesisat
pompasÕnÕn kazana ba÷lanmasÕ durumunda sirkülasyon
hatlarÕ dikkatli bir úekilde kontrol edilmeli 4 yollu vana
kullanÕmÕ durumunda yanlÕú sirkülasyon olmamasÕ için su
ÕsÕtma devresi gerekti÷inde bir eúanjör üzerinden
yapÕlmalÕdÕr.
Kondanse suyun tahliyesi,
Dikkat! IsÕtma iúlemi sÕrasÕnda meydana gelen
kondanse su uygun bir nötrleútirme tesisatÕ
(aksesuar) üzerinden aktarÕlmalÕdÕr. pH-de÷eri gaz
yakÕtlar için 3 ile 4 arasÕnda sÕvÕ yakÕtlar için 2 ila 3
arasÕndadÕr, bu yüzden uygun bir nötrleútirme cihazÕ
kullanÕlmalÕdÕr.
Kondanse su hattÕ meyilli bir úekilde
döúenmelidir. Kanal ba÷lantÕsÕna giden hat açÕk bir
úekilde görülebilir olmalÕdÕr. Taban drenaj hattÕ,
davlumbaz seviyesinin altÕnda olmalÕdÕr.
Kükürt oranÕ düúük olan sÕvÕ yakÕt için
nötrleútirme tesisatÕ gerekmemektedir (ATV Not
SayfasÕ A251 gere÷ince). Genel olarak Anma ÕsÕ
gücü 200 kW’a kadar olan kazanlarda nötrleútirme
tesisatÕna ihtiyaç duyulmaz.
Ancak kazan çÕkÕú suyunun nötralizasyonu
için yerel atÕk su úartnameleri ve/veya yerel
úartnameler dikkate alÕnmalÕdÕr.
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5.3

Baca Ba÷lantÕsÕ
Dikkat! AtÕk gaz yolu mümkün oldu÷unca kÕsa
tutulmalÕdÕr. AtÕk gaz borularÕ bacaya do÷ru e÷imli
döúenmeli ve ba÷lantÕlarÕ sÕzdÕrmazlÕk tam olacak úekilde
yapÕlmalÕdÕr.
Baca DIN 4705 gere÷ince ve teknik veriler dikkate
alÕnarak
boyutlandÕrÕlmalÕ
ve
DIN18160’a
göre
yapÕlandÕrÕlmalÕdÕr.
ÇatÕ çÕkÕúlarÕ aúa÷Õdaki resimlerde
tanÕmlandÕ÷Õ gibi olmalÕdÕr.
Baca hesaplarÕnda kazan karúÕ basÕnçlarÕ ve kazan
basÕnçlarÕda göz önünde bulundurulmalÕdÕr.
E÷er sürekli iúletimde atÕk gaz ÕsÕsÕ 160 0C’nin
altÕnda kalÕyorsa, sÕradan bir bacanÕn kullanÕlmasÕ yasaktÕr.
UyarÕ! Brülör gücünün de÷iútirilmesiyle, atÕk gaz
sÕcaklÕ÷Õ da de÷iúebilir. Yüksek oranlÕ bir baca çekiúinde
(> 3 mm WS) bir emiú sÕnÕrlayÕcÕsÕnÕn takÕlmasÕ tavsiye
edilir.
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Baca sistemlerinin iç çaplarÕ , yükseklikleri ve
gerekti÷inde ÕsÕ geçirgenlik dirençleri ve iç yüzeyleri , baca
gazlarÕnÕn amacÕna uygun her türlü iúletme úartlarÕnda
dÕúarÕ atÕlabilece÷i boyutlarda olmalÕ ve mekanlara göre
tehlikeli seviyede yüksek basÕnç oluúmamalÕdÕr.
Binalarda bulunan baca gazÕ hatlarÕ ile pencereler
arasÕnda minimum 20 cm mesafe bulunmalÕdÕr.
Baca temizleme ile ilgili yetkili kuruluúa danÕúÕlmasÕ
tavsiye edilir.
Yön de÷iútirme, giriú, úekil ve hÕz de÷iúimleri için
toplam direnç de÷eri ȗ = 2,2’ye (Schiedel diyagramlarÕ)
veya 2,5’e (Plewa diyagramlarÕ) eúit.
ȗ=2,2’lik bir toplam direnç de÷eri; bacaya 10º
e÷imle giren ve 90º’lik iki dirse÷i olan ve muhtemel kazanÕn
baca gazÕ çÕkÕú a÷zÕnÕn büyük olmasÕndan dolayÕ içinde bir
hÕz artÕúÕnÕn oldu÷u baca gazÕ kanalÕnÕn kayÕplarÕna karúÕlÕk
gelmektedir.
Baca gazlarÕnÕn baca sistemine 45º e÷imle girmesi
tavsiye edilir.
Baca hesaplamalarÕnda kazan kaúÕ basÕncÕ ve
kazan çekiú ihtiyacÕ Pw de÷erleri dikkate alÕnmalÕdÕr.
Bu de÷erlere uygun baca hesaplamalarÕ yapÕlmamÕú,
dar ve/veya uygunsuz malzeme seçilmiú bacalarÕn
kullanÕlmasÕ durumlarÕnda, brülör ayarlarÕnÕn do÷ru
úekilde yapÕlmadÕ÷Õ durumlarda, aúÕrÕ yüklemeden /
sÕcaklÕktan meydana gelebilecek kazan içi ve kapak
izolasyonu zararlarÕ garanti kapsamÕ dÕúÕndadÕr.
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5.4

ùönt Pompa TesisatÕ
Dönüú suyu sÕcaklÕklarÕnÕn
tesisat gere÷i 55 oC’nin altÕna
düúmesi halinde dönüú suyu
sÕcaklÕ÷ÕnÕn 55 oC ‘de olmasÕ için
úönt pompa kullanÕlmalÕdÕr.
ùönt pompa kullanÕlmasÕ
durumunda
kazan
suyu
sÕcaklÕklarÕ
6.2
bölümünde
anlatÕlan “ Kalorifer Suyu
SÕcaklÕklarÕ”
kÕsmÕnda
belirtilmiútir.
Dikkat: Dönüú suyu sÕcaklÕklarÕnÕn tesisat gere÷i
55oC’nin altÕna düúmesi halinde dönüú suyu sÕcaklÕ÷ÕnÕn
55oC’de sabit kalmasÕ için mutlak surette uygun debi ve
basma yüksekli÷i hesaplanmÕú bir úönt pompa kullanÕlmasÕ
gerekmektedir.
Bu pompanÕn kullanÕlmamasÕ ve/veya uygun
olmayan bir pompanÕn kullanÕlmasÕ, pompanÕn yanlÕú
konumlandÕrÕlmasÕ, kontrol düzene÷i ve ba÷lantÕlarÕnÕn
uygun yapÕlmamasÕ kazana uzun veya kÕsa vadede zarar
verebilir. Bu tip durumlarda cihaz garanti kapsamÕ dÕúÕna
çÕkar.
Dikkat: CihazÕn yerden ÕsÕtma vb. Tesis kazanÕ
olarak kullanÕlmasÕ durumunda cihazÕn ba÷lanaca÷Õ tesisat
standartlara uygun bir úekilde projelendirilmesi ve
uygulama yapÕlmasÕ gereklidir. Mühendislik hesaplamalarÕ
TSE tesisat projelendirme standartlarÕna uygun olmalÕdÕr
Dikkat: CihazÕn úönt pompa ile kullanÕmÕnda gerekli
elektriksel pano ve mekanik tesisat ba÷lantÕlarÕnÕn uzman
kiúilerce yapÕlmasÕ, ilk devreye alma iúleminin kesinlikle
yetkili teknik servis tarafÕndan yapÕlmasÕ gereklidir aksi
durumlarda cihaz garanti kapsamÕ dÕúÕna çÕkar.
Elektrik çarpmasÕ tehlikesi! Koruyucu baúlÕk ve
kaplama parçalarÕ çÕkartÕlmadan önce kazanÕn üzerindeki
tüm elektrik kesilmelidir. Elektrik altÕnda yapÕlan
çalÕúmalar sadece uzman elektrikçiler tarafÕndan gerekli
tüm önlemler alÕnarak yapÕlabilir!
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6.

ÇalÕútÕrma / Devreye alma

6.1

ÇalÕútÕrma / Devreye alma
Tehlike! ølk çalÕútÕrma sadece yetkili servis
tarafÕndan yapÕlmalÕdÕr. Tüm bu iúlemlerden önce tesisatÕ
yapan ve kontrol eden kalorifer tesisat uzmanÕ veya
tesisatçÕ hatlarÕn sÕzdÕrmazsÕzlÕ÷Õ, ayarlama, kumanda ve
emniyet tertibatlarÕnÕn gere÷ini uygun iúlevselli÷ini kontrol
eder tesisatÕ devreye alÕnmaya uygun oldu÷unu yetkili
servise beyan eder. Yetkili servis yukarÕda anlatÕlanlarÕn
tümünü ve kazanÕn do÷ru çalÕúmasÕ için gerekli
parametreleri kontrol eder, Brülorün yanma de÷erlerini
ölçer ve kazanÕ devreye alÕr.
Gere÷ine aykÕrÕ uygulamalarda insanlara, çevreye
ve nesnelere önemli ölçüde zarar verme tehlikesi söz
konusudur! Yetkili servis tarafÕndan devreye alÕnmamÕú
cihazlar garanti kapsamÕ dÕúÕnda kalÕr ve oluúabilecek tüm
zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
Dikkat! Örne÷in faaliyetteki inúaat iúlerindeki gibi
yo÷un toz oluúumu durumunda Baymak kalorifer
kazanlarÕnÕn çalÕútÕrÕlmasÕ yasaktÕr. Cihazda arÕzalar
meydana gelebilir!
SÕcak sudan yanma tehlikesi! Cihaz devreye
alÕndÕ÷Õnda, emniyet vanasÕnÕn ve/veya hava tahliye drenaj
hatlarÕndan kÕsa bir süre için kaynar su çÕkabilir.
Kalorifer úalterini devreye alÕn.
SÕvÕ yakÕt/gaz kilitleme tertibatÕnÕ açÕn.
Kazan devre úalterini açÕn ve kazanÕn iúletme
panosundaki çalÕútÕrma úalterinin elektri÷ini açÕn. .
Ayarlama-çalÕútÕrma ünitesinde arzu edilen ortam
ÕsÕsÕnÕ için döner dü÷me ile gerekli ayarlamayÕ yapÕnÕz.
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6.2

Kalorifer Suyu SÕcaklÕklarÕ
Dikkat; Bu bölüm cihazÕnÕzÕn tam ve uygun olarak
çalÕúmasÕ için gerekli kazan suyu sÕcaklÕklarÕnÕn belirtildi÷i
bölümdür. Bu sÕcaklÕklar uyulmasÕ mutlak surette önem arz
etmektedir. Belirtilen sÕcaklÕklara uyulmamasÕ sonucu
oluúabilecek olasÕ yo÷uúma, baca, korozyon vb. problemler
garanti kapsamÕ dÕúÕndadÕr. Oluúabilecek problemlerden
üretici firma sorumlu tutulamaz.
ÖNEMLø UYARI ! GAZ YAKITLAR øÇøN;
Dikkat; Minimum kazan dönüú suyu sÕcaklÕ÷Õ
GAZ yakÕtlar için; 55 oC, Kazan çÕkÕú suyu sÕcaklÕ÷Õ ise
max. 85 oC olarak sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr. Kazanlar belirtilen
gidiú - dönüú suyu sÕcaklÕk aralÕklarÕnÕn dÕúÕnda
çalÕútÕrÕlamaz. Belirtilen dönüú suyu sÕcaklÕklarÕ úönt
pompa kullanÕlmasÕ halinde geçerlidir.
ÖNEMLø UYARI ! SIVI YAKITLAR øÇøN;
Dikkat; Minimum kazan dönüú suyu sÕcaklÕ÷Õ SIVI
yakÕtlar için; 55 oC, Kazan çÕkÕú suyu sÕcaklÕ÷Õ ise
max.85 oC olarak sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr. Kazanlar belirtilen
gidiú - dönüú suyu sÕcaklÕk aralÕklarÕnÕn dÕúÕnda
çalÕútÕrÕlamaz. Belirtilen dönüú suyu sÕcaklÕklarÕ úönt
pompa kullanÕlmasÕ halinde geçerlidir.
SIVI YakÕt
KullanÕmÕ
Durumunda

GAZ YakÕt
KullanÕmÕ
Durumunda

Min. Kazan Dönüú
Suyu SÕcaklÕ÷Õ oC

55 oC

55 oC

Max. Kazan ÇÕkÕú
Suyu SÕcaklÕ÷Õ oC

85 oC

85 oC
o

C’nin altÕna
düúürülmemelidir. (Bkz. Bölüm 5.4.) Aksi taktirde
Dikkat: Kazan dönüú suyu sÕcaklÕ÷Õ 55

kazana garanti kapsamÕ dÕúÕnda kalÕr.
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6.3

Acil Durum Operasyonu
Su basÕncÕnÕn 0,5 Bar’Õn altÕna düútü÷ü veya
Emniyet ventili açma sÕnÕrÕnÕn 1,5 katÕnÕn üzerine çÕktÕ÷Õ
( Kazan test basÕncÕ üzerine ) durumlarda acil durum
operasyonu uygulanarak derhal kazan kapatÕlmalÕ,
Brülorün durdu÷undan emin olunmalÕ ve kazan kendi
halinde so÷umaya bÕrakÕlmalÕdÕr.
Kazana kesinlikle su basÕlmamalÕ, kazan dairesi
kapÕsÕ açÕlarak kazandan uzaklaúÕlmalÕ ve Derhal yetkili
servis aranmalÕdÕr.
ÖNEMLø UYARI !
Hiçbir úart ve durumda sÕcak kazana so÷uk su
verilmemelidir. Bu ciddi zarar ve hayati tehlikelere
neden olabilir.
Elektrik çarpmasÕ tehlikesi! Koruyucu baúlÕk ve
kaplama parçalarÕ çÕkartÕlmadan önce kazanÕn üzerindeki
tüm elektrik kesilmelidir.
Cihaz ile ilgili elektriksel çalÕúmalar sadece yetkili
servis tarafÕndan gerekli tüm önlemler alÕnarak yapÕlabilir!

KazanÕn çalÕúma durumunda sÕcaklÕk ve/veya basÕnç
limitlerinin dÕúÕna çÕkmasÕ, aúÕrÕ çalÕúmasÕ, buhara kalkmasÕ
vb. durumlarda kazan termostadÕ ile kazan durdurulmalÕ,
pompa kesinlikle sirkülasyona devam etmeli, tüm gaz ve
yakÕt vanalarÕ kapatÕlmalÕ, kazan kendi halinde so÷umaya
bÕrakÕlmalÕ, yetkili servis ça÷ÕrÕlmalÕdÕr. Kazana kesinlikle
ehliyetsiz
ve
bilgisiz
kiúilerce
müdahalede
bulunulmamalÕdÕr. Aksi durumlar ciddi mal ve can
kayÕplarÕna neden olabilir. Bu tip durumlarda cihaz garanti
kapsamÕ dÕúÕnda kalÕr.
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6.4

Operatörün E÷itilmesi
E÷itim;
Kalorifer tesisini operatörlük yapacak kiúi, tesisin
çalÕútÕrÕlmasÕ ve emniyet tertibatlarÕnÕn çalÕúma úekli
hakkÕnda etraflÕca e÷itilmeli ve özellikle de
Hava giriú a÷zÕnÕn kapatÕlmamasÕ veya önünün
örtülmemesi;
Do÷ru bir yanma için gerekli olan patlatma
kapa÷ÕnÕn iúlevselli÷inin kontrolü ( Bkz, Patlatma kapa÷Õ );
Tutuúabilir maddelerin
yakÕnÕnda depolanmamasÕ;

ve

sÕvÕlarÕn

kazanÕn

-

Operatörün almasÕ gereken kontrol tedbirleri

-

Manometrede su basÕnç kontrolünün yapÕlmasÕ;

-

Emniyet vanasÕ drenaj hattÕnÕn kontrol edilmesi;

-

TesisatÕn havasÕnÕn tahliyesi;

Düzenli aralÕklarla yapÕlan bakÕm ve temizleme
iúleminin sadece iúin ehli kalorifer tesisatçÕlarÕ tarafÕndan
yapÕlmasÕ;
Gerekti÷i hakkÕnda bilgilendirilmelidir.
Belgeler;
øúletime yönelik kÕsa talimat kazan panosuna yakÕn
bir yerde muhafaza edilmelidir.
Kalorifer tesisi ile ilgili belgeler teslim edilirken, bu
belgelerin kalorifer kazanÕnÕn kuruldu÷u odada muhafaza
edilmesi gerekti÷ine dair uyarÕda bulunulmalÕdÕr (DIN
4756).
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7.

Temizlik ve BakÕm

7.1

Temizlik
Elektrik çarpmasÕ tehlikesi! Koruyucu baúlÕk ve
kaplama parçalarÕ çÕkartÕlmadan önce kazanÕn üzerindeki
tüm elektrik kesilmelidir. Cihaz ile ilgili elektriksel çalÕúmalar
sadece yetkili servis tarafÕndan gerekli tüm önlemler
alÕnarak yapÕlabilir!
Temizlik iúleri arasÕnda aúa÷Õdaki noktalar yer almaktadÕr;
KazanÕn dÕútan temizlenmesi.
KazanÕn yanma odasÕ ve boru temizli÷i,
( çalÕúmaya ba÷lÕ olarak de÷iúebilir. )
Kalorifer KazanÕ bakÕmÕnÕn ve temizli÷inin yÕlda
bir kez yetkili servisler tarafÕndan yapÕlmasÕ tavsiye
edilmektedir.
Dikkat: Kazan ön kapak izolasyonu temizlik
gerektirmeyen bir malzemeden yapÕlmÕútÕr. Bu sebeple
hiçbir úekilde kesici ve aúÕndÕrÕcÕ bir alet ile temizlik
yapayÕnÕz,
kuvvet
ve/veya
basÕnçlÕ
hava
uygulamayÕnÕz, su vb. sÕvÕlar ile temizlemeyiniz. Kapak
izolasyonuna zarar verilmesi durumunda cihaz garanti
kapsamÕ dÕúÕnda kalÕr.
Kazan dairesindeki yanma odasÕnÕn temizli÷i için
kazanÕn kapa÷Õ açÕlmalÕ ve rotarderler ÕsÕtma yüzeylerinden
çekilerek çÕkartÕlmalÕdÕr. Rotarderler çÕkarÕldÕktan sonra
kazan borularÕ fÕrça ve fÕrça tutucu kullanÕlarak
temizlenmeli, davlumbaz tarafÕna biriken kir ve isler
temizleme kapa÷Õ sökülerek temizlenmeli ardÕndan tüm
yapÕlan iúler tekrarlanarak temizleme kapa÷Õ, rotarder
montajÕ yapÕlmalÕ, kazan kapa÷Õ kapatÕlarak cÕvatalar atÕk
gaz gelmeyecek úekilde sÕkÕlmalÕdÕr.
Rotarderlerin sökülme – takÕlma iúlemleri için
rotarder montaj resmine bakÕnÕz
Brülör, kirlilikler açÕsÕndan kontrol edilmeli ve
gerekti÷inde temizlenmeli ve bakÕmÕ yapÕlmalÕdÕr.
Gerekli hallerde Baymak kalorifer kazanlarÕnÕ dÕútan
temizleyin. Temizlik için sadece kaplamanÕn yüzeyine zarar
vermeyecek nitelikte yumuúak temizlik maddeleri kullanÕn.
CihazÕn içinde ÕsÕnan yüzeylerin ve brülörün temizli÷i
sadece Yetkili servis tarafÕndan yapÕlmalÕdÕr.
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Rotarderlerin MontajÕ :

Tüm rotarderler ilgili temizlik iúlem yapÕldÕktan sonra
aúa÷Õdaki gibi boru içinde konumlandÕrÕlmalÕdÕr.
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7.2

BakÕm
BakÕm iúleri arasÕnda aúa÷Õdaki noktalar yer almaktadÕr;
øçinden su geçen ba÷lantÕ ve izolasyon yerlerinin
kontrol edilmesi ve temizli÷i,
Emniyet vanalarÕnÕn gere÷ine uygun bir úekilde
çalÕúÕp çalÕúmadÕ÷ÕnÕn kontrol edilmesi ve dÕúarÕdan
temizli÷i,
øúletim basÕncÕnÕn kontrol edilmesi ve gerekirse
suyun takviyesi.
Kalorifer tesisindeki havanÕn alÕnmasÕ ve yer çekimi
blokesinin tekrar iúletim pozisyonuna getirilmesi
Elektrik çarpma tehlikesi! Temas halinde elektrik
çarpmasÕnÕ önlemek amacÕyla, kalorifer kazanÕnda
vidalanmasÕ gereken tüm parçalar, özellikle de kaplama
parçalarÕ, iú tamamlandÕktan sonra tekrar gere÷ine uygun
bir úekilde vidalanmalÕdÕr.
Tehlike! BakÕm iúleri sadece yetkili bir uzman
kalorifer tesisatçÕsÕ tarafÕndan yapÕlmalÕdÕr. BakÕm iúlerini
kendiniz yapmaya çalÕúmayÕn. Kendiniz ve baúkalarÕnÕ
tehlikeye sokarsÕnÕz.
BakÕm Sözleúmesi
Enerji Tasarruf Nizamnamesi’nin 10. paragrafÕ
gere÷ince kalorifer tesisinin bakÕmÕ düzenli olarak
yapÕlmalÕdÕr. Kalorifer tesisine en az yÕlda bir kere bakÕm
yapÕlmasÕnÕ tavsiye ediyoruz. Bunun için bir Yetkili servis
ile bakÕm sözleúmesi yapÕn. Böylelikle Baymak kalorifer
kazanÕnÕzÕn ömrü uzar ve kalorifer tesisinizin enerji
tasarruflu ve güvenli çalÕúmasÕ sa÷lanmÕú olur.
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8.

Enerji Tasarrufuna Yönelik Tavsiyeler
BAYMAK kazanlar kendilerini tasarruflu tüketim ve
düzenli bakÕmda mükemmel ve enerji tasarruflu çalÕúma
özellikleri ile kanÕtlamÕúlardÕr.
Enerji tasarrufu faktöründe siz de etkili olabilirsiniz.
Bunun
için
size
nasÕl
daha
fazla
tasarruf
sa÷layabilece÷inize yönelik bazÕ faydalÕ bilgiler vermek
istiyoruz.

8.1

Do÷ru IsÕtma
Oda sÕcaklÕ÷Õ
x

Oda
(ortam)
sÕcaklÕ÷ÕnÕ
gere÷inden
yüksek
ayarlamayÕn! Her bir artÕ derece enerji tüketimini % 6
oranÕnda artÕrÕr.

x

Oda sÕcaklÕ÷ÕnÕn kullanÕm úekline uyum sa÷lamasÕna
dikkat edin. Radyatörlerdeki termostat vanalarÕ
vasÕtasÕyla odalardaki münferit radyatörleri birbirine
ba÷ÕmsÕz bir úekilde ayarlayabilirsiniz.

Oda sÕcaklÕklarÕ ile ilgili tavsiyeler söyledir:
Banyo………………………………………..22 0C – 24 0C
Oturma odalarÕ……………………………... ……… 20 0C
Yatak odalarÕ ……………………………….16 0C - 18 0C
Mutfak ………………………………….….. 18 0C - 20 0C
Koridor / yan odalar ………………………. 16 0C - 18 0C
x

Oda sÕcaklÕ÷ÕnÕ geceleri ve evde olmadÕ÷ÕnÕz zamanlar 4 ila
5 0C kadar düúürün.

x

AyrÕca: Yemek piúirildi÷i zaman mutfak neredeyse
kendili÷inden ÕsÕnmaktadÕr. Enerjiden tasarruf etmek için,
fÕrÕn ve bulaúÕk makinasÕndan arta kalan ÕsÕdan faydalanÕn.

x

TermostatÕ tekrar tekrar yeniden ayarlamayÕn! E÷er bir
odayÕ sÕkça kullanmadÕ÷ÕnÕz için ÕsÕtmadÕ÷ÕnÕz takdirde, bu
oda yine de duvarlar vasÕtasÕyla yan odalardan, tavandan
ve kapÕlardan enerji (ÕsÕ) çekmektedir. Di÷er odalardaki
radyatörler böyle bir yükü kaldÕramadÕ÷Õndan, ekonomik
çalÕúmazlar.
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x

Radyatörler önlerinin perdeler, dolaplar veya benzeri
nesneler ile örtülü olmamasÕna dikkat edin. Aksi takdirde
odaya ÕsÕ aktarÕmÕ olumsuz açÕdan etkilenmektedir.

Hava úartlarÕna uygun kalorifer ayarÕ
DÕúarÕdaki sÕcaklÕ÷Õ algÕlayan bir sensör ile kombineli
bir pano ile çalÕúma halinde kalorifer tesisiniz dÕúarÕdaki hava
úartlarÕna göre ayarlanÕr. Bu sayede cihaz sadece arzu edilen
oda sÕcaklÕ÷Õna ulaúÕlÕncaya kadar ÕsÕ üretir
HavalandÕrma
Rahat bir ortam ikliminin sa÷lanmasÕ ve duvarlarda
mantar oluúumunun önlenmesi amacÕyla ÕsÕtÕlan odalarÕn
düzenli olarak havalandÕrÕlmasÕ önem taúÕmaktadÕr. Ancak,
gereksiz enerji kaybÕnÕ ve böylelikle parasal kaybÕ önlemek için
do÷ru havalandÕrma da önemlidir.
x

Pencereyi tamamen açÕnÕz ama 10 dakikadan fazla açÕk
tutmayÕnÕz.
Böylelikle,
odayÕ
so÷utmadan
yeterli
havalandÕrma sa÷lamÕú olursunuz.

x

Düz havalandÕrma: günde birkaç kere 4 ila 10 dakika
arasÕnda pencereyi açÕnÕz.

x

Hava cereyanÕ: günde birkaç kez tüm odalardaki pencere
ve kapÕlarÕ 2 ila 4 dakika açÕnÕz

BakÕm
Baymak kalorifer kazanlarÕnÕza kÕú dönemi baúlamadan
önce bakÕm yaptÕrÕn! Cihaz Sonbahar’da temizlenir ve bakÕmÕ
yapÕlÕrsa, ÕsÕtma dönemi için optimal durumdadÕr.

48

63 9810.0137
- Rev.10
- 01/11/2017
63 9810.0137
– Rev.06
–23/05/2008

www.baymak.com.tr

Önemli UyarÕlar

9.

Önemli UyarÕlar

9.1

Önemli UyarÕlar

Ürün Garanti ùartlarÕ ile ølgili Tüketicinin Dikkat
Etmesi Gereken Hususlar:

Baymak A.ù. tarafÕndan verilen ürün garantisi
normal kullanÕm úartlarÕnda kullanÕlmamasÕndan do÷acak
arÕza ve hasarlarÕ kapsamaz.
Buna ba÷lÕ olarak aúa÷Õdaki noktalar dikkatinize
sunulmuútur:
1.
Ürününüzü aldÕ÷ÕnÕzda ürününüze ait garanti
belgesini yetkili satÕcÕnÕza onaylattÕrÕnÕz.
2.

Garanti belgesi üzerinde bulunmasÕ gereken satÕcÕ
ve yetkili servis onaylarÕnÕn bulunmamasÕ halinde ,
garanti belgesi üzerinde silinti,kazÕntÕ yapÕlarak
tahrifat ürün üzerindeki orjinal seri numarasÕnÕn
silinmesi –tahrif edilmesi halinde garanti kapsamÕ
dÕúÕndadÕr.

3.

CihazÕnÕzÕ montaj ve kullanma kÕlavuzunda tarif
edildi÷i úekli ile kullanÕnÕz. KullanÕm hatalarÕndan
meydana gelebilecek arÕza ve hasarlar durumunda
garanti kapsamÕdÕúÕndadÕr.

4.

Ürünün müúteriye teslim tarihinden sonra nakliye
sÕrasÕnda oluúabilecek hasarlar halinde garanti
kapsamÕ dÕúÕndadÕr.

5.

KÕú
sezonunda
antifiriz
miktarÕnÕn
yeterli
konulmamasÕndan do÷an arÕzalar halinde garanti
kapsamÕ dÕúÕndadÕr. (Don vb.)

6.

Yetkili servis elemanlarÕ dÕúÕnda úahÕslar tarafÕndan
bakÕm ,onarÕm veya baúka bir nedenle müdahale
edilmemiú olmalÕdÕr.

7.

KullanÕcÕnÕn periyodik olarak yapÕlmasÕ icap eden
bakÕm ve kontrolleri yapmamasÕndan do÷acak
hatalar halinde garanti kapsamÕ dÕúÕndadÕr.

8.

Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden , malÕ satÕn
aldÕ÷Õ satÕcÕ , bayi, acenta ya da temsilcilik
sorumludur.
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