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Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan belirlenen kullan›m ömrü 10 y›ld›r. ‹lgili yasa gere¤ince üretici ve sat›c›
firmalar bu süre içerisinde cihazlar›n fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gerekli yedek
parça bulundurma ve cihaza servis yap›lmas›n› sa¤lamay› taahhüt eder.

Size bu kitapç›kla birlikte servis hizmeti alabilece¤iniz, servis istasyonlar›yla ilgili bilgileri içeren
“Yetkili Servis Kitapç›¤›” verilmifltir. Firmam›z taraf›ndan dönemsel olarak Yetkili Servis
bilgilerinde de¤ifliklikler yap›labilmektedir. Bu sebeple güncel Yetkili Servis Bilgilerine firmam›z›n
web sayfas›nda yer alan ‘’ Yetkili Servisler ‘’ bölümünden ulaflabilirsiniz. Bilgi için lütfen
www.baymak.com.tr  internet  adresindeki  web sayfam›z›  z iyaret  edin iz.

BAYMAK MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
Orhanl› Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8

34959  Tuzla / ‹STANBUL
Tel: (0216) 581 65 00
Fax: (0216) 304 20 13

http:// www.baymak.com.tr
E-mail:yonetim@baymak.com.tr
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KATI YAKITLI MERKEZ‹ S‹STEM
KAZANLARIN ÖZELL‹KLER‹

• Kat ›  yak› t l ›  merkezi  s is tem kazanlarda yanmay›  ko lay laflt › rmak

için kazana fan monte edilmifltir. Fan ve pompa otomatik ve manuel olmak üzere iki

de¤iflik flekilde kontrol edilmektedir. Manuel konumda fan›n kontrolü kazan panosu

üzerindeki ayar termostat› ile yap›lmaktad›r. Ayar termostat› kaç dereceye ayarlanm›fl

ise fan, kazan suyu s›cakl›¤› ayarlanan dereceye gelene kadar çal›fl›r. ‹stenilen

dereceye geldi¤inde fan otomatik olarak durur ve ortalama kazan suyu s›cakl›¤› 5

˚C düfltü¤ünde tekrar devreye girer. Kazan suyu s›cakl›¤› tekrar ayarlanan

dereceye geldi¤inde fan durur ve çevrim bu flekilde devam eder. Otomatik konumda

ise elektronik termostat çal›flma bafllang›c›nda fan› devreye al›r. S›cakl›k 40˚C

geçti¤inde pompay› çal›flt›r›r. Kazan ›s›s› azalmaya bafllad›¤›nda 40˚C ‘de pompay›

30˚C ‘de fan› devre d›fl› b›rak›r.

• Kat› yak›tl› merkezi sistem kazanlarda fan› çal›flt›rmak

istemedi¤inizde pano üzerindeki on-off anahtar›n› off

konumuna get i r in iz .  Bu durumda fan ça l ›flmayacakt › r .  Kazanlarda

fan› çal›flt›rmadan da verimli yanma elde edilebilir. Ancak bu

kömürün  kalitesi ve ›s›l verimiyle ilgilidir.

• ‹lgili yasa gere¤i cihaz›n›z›n kullan›m ömrü on (10) y›ld›r. Kullan›m ömrü ilgili yasa

gere¤i ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma

ve servis hizmeti verme süresidir.
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Kat› Yak›tl› Merkezi Sistem Kazan Yakma Talimat›

Linyit kömür yakarken, kömürün büyüklü¤üne göre yakma flekilleri

de¤iflmektedir. Ayr›ca kömürün kalitesi ve yanma özelli¤i de kazan›n yakma

yöntemini ve elde edilen verimi etkilemektedir.

Normal büyüklükteki kömürler için (örn:Portakal büyüklü¤ü)
    ‹lk kazan tutuflturmada; kazan›n içerisine tahta parças› ve odun doldurarak

alttan ateflleyiniz. Bu esnada fanl› modellerde fan kapal› pozisyonda olmal› ve

alt kapak sonuna kadar aç›k, üst kapak kapal› olmal›d›r. Odunlar tutufltuktan

sonra alt kapak kapat›larak üst kapak aç›l›r ve kazan içerisine kazan kapasitesinin

1/3 oran›nda kömür at›l›r. Kömür yükleme iflleminden sonra fan çal›flt›r›l›r. Bu

pozisyonda fan çal›flt›rmadan da yanma elde edilebilir, ancak bu kömürün

kalitesiyle ilgilidir. Fan› çal›flt›rmadan alt kapak yar› aç›k konumda da yanma

sa¤lanabilir. Yukar›daki yakma metotlar›n› kömürünüzün kalite ve yanma durumuna

göre sizler belirleyebilirsiniz. 1/3 oran›nda yüklenen kömür yanmaya ve kor haline

gelmeye bafllad›¤›nda kazanla beraber verilen flifl yard›m›yla kazan alt kapa¤›

aç›larak flifllenir ve kazan›n son yüklemesi yap›l›r. Kazan yanma esnas›nda 2-

3 saatte bir kazan›n alt kapa¤›n› açarak kazan› alttan fliflleyin ve kömürün tam

oturmas›n› sa¤lay›n. Ayr›ca üst kapa¤› da açarak yanmam›fl kömürleri  çevirmek

süretiyle (gelberi yard›m›yla) yanmas›n› sa¤lay›n. Kazana kömür yüklemesi

yapt›¤›n›z esnada mutlaka pano üzerindek on-off anahtar›ndan fan› kapat›n›z.

Ayr›ca kazanla beraber verilen fan›n ba¤lant›lar›n›n do¤ru yap›lmas› önemlidir.

Ba¤lant›lar ters yap›ld›¤›nda fan ters dönecek ve içeriye yeterince hava

girmeyecektir. Kazan›n içerisindeki kömür tam olarak bitmeden mutlaka kömür

yüklemesi yap›n›z.(Kazan içindeki kömürler tamamen kor haline geldi¤inde) bu

flekilde kazan›n›z› daha ekonomik ve verimli kullanabilirsiniz. Kazana afl›r› kömür

yüklemesi yap›ld›¤›nda kömürün bir kaç bölgesinden, alttan rahat hava ç›kabilmesi

için gelberi yard›m›yla hava boflluklar› aç›n›z. Akflam kazan›n içersine yeteri

miktar kömür yükleyerek uykuya b›rakabilirsiniz. Fan› ve kazan›n alt-üst kapaklar›n›

kapat›n›z. Böylece kazan hava almayacak ve uyku konumuna geçecektir. Sabah

oldu¤unda ise kazan alt kapa¤› aç›larak kazan alttan flifllenir ve alevlendikten

sonra kömür yüklemesi yap›l›r. Bu ifllemden önce gerekiyorsa fan çal›flt›r›labilir.

E¤er akflam az yükleme yap›ld›ysa veya gün içerisinde kor miktar› azald›ysa ve

bu kor, üzerine at›lan kömürü yakamayacak kadar az ise bu durumda kazan

içerisine bir miktar tahta parças› atarak alevin oluflmas›n› sa¤lay›n ve kömür

yüklemesini ondan sonra yap›n›z. Aksi taktirde az miktardaki yanm›fl kömür

üzerine ataca¤›n›z kömür, korun tamamen sönmesine sebebiyet verecektir.

Ayr›ca kazan›n›z› mutlaka haftada en az bir kere temizleyiniz. Böylece daha

verimli bir yanma sa¤layabilirsiniz.

3
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Toz ve çok ufak taneli kömür için

Kazan› ilk tutuflturmada içerisine fazla miktarda odun konularak odun atefllenir. (Alt
kapak tamamen aç›k olacakt›r) Odunlar alevli halde yanmaya bafllad›¤›nda kazan
kapasitesine göre 10 ila 50 kg kömürü alevin üzerine serpifltirin. Kömür ve odun kor
haline gelinceye kadar bekleyin.

Kazan›n içerisinde tamamen kor elde edilince koru kazan›n içerisine arkadan
5 cm kalacak flekilde kazan›n içine yay›n ve kömürün kazan›n ön taraf›nda çok arka
taraf›nda az önden arkaya rampa olacak flekilde yüklemeyi yap›n. (Kömür yükleme
miktar› kulland›¤›n›z kömürün kalorisine göre de¤iflir). Kazan suyu s›cakl›¤› yeni
kömür yüklendi¤i için bu esnada 15-20 °C düflecektir. Kömür gaz›n› b›rakt›¤›nda
kazan alttan flifllenmelidir.

Kazan›n içinde tamamen kor oluflturmadan yeniden yükleme yap›lmamal›d›r.
Kazan›n arka taraf› kesinlikle karart›lmamal›, arka tarafta hava ak›fl mutlaka
sa¤lanmal›d›r. Gece kazan› uyutmaya al›rken kazan›n içerisinde bulunan kor
tamamen kazan›n taban›na yay›lmal› ve kömür bu korun üzerine bast›r›lmal›d›r.Alt
kapak ve üst kapak tamamen kapat›lmal›d›r.

Sabah tekrar kazan› atefllemek için kazan›n içindeki kömürü alttan flifllemek
suretiyle kor halinde kömür meydana ç›kart›lmal› e¤er kor az ise bir miktar
odun ilavesiyle kor miktar› artt›r›l›p yeniden kazan rampa fleklinde yüklenmelidir.

KOR

KÖMÜR

ÖN TARAF

ÖN TARAF

KOR

KÖMÜR
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L‹NY‹TOMAT KAZANININ MONTAJI VE D‹KKAT ED‹LECEK HUSUSLAR
Kazan; sirkülasyon pompas›, kumanda panosu, flifl, gelberi ile paket bir ünite
olarak montaja haz›r vaziyettedir.

1- Kazan›, önden hava almas›n› sa¤layacak düzgün ve tafl zeminli bir yere oturtunuz ve
çevresinin bofl olmas›na dikkat ediniz.

2- Kazan› yerden en az 20cm yüksekli¤inde bir kaide üzerine oturtunuz.
3- Kesinlikle ev içine monte etmeyiniz. Balkona (aç›k ortama) monte edildi¤inde mutlaka

kazan›n etraf› kapat›lmal› d›fl hava koflullar›n›n olumsuz etkilerinden korunmal›d›r. 
(Kazan›n rahat hava almas› engellenmemelidir.) Böylece kazan daha verimli yanar ve
›s› kay›plar› minimum seviyeye iner.

4- Kazan› bacaya en yak›n oldu¤u yere monte ediniz.
5- 100 - 130-160-200’lük kazanlar  22cm 250-300 kazanlar› 30 cm, 400-500 kazanlar

55 cm’lik bacaya ba¤lanmal›d›r.
6- Baca çekiflinin iyi olmas› kömürün daha kaliteli ve verimli yanmas›n› sa¤layaca¤›ndan

evinizdeki baca kesiti 100-130-160-200-250 ve 300 kazanlar için en az 30x30 cm 400
ve 500 kazanlar için en az 50x50 cm. olacak flekilde tu¤ladan d›fl› s›val› bir flekilde 
olmal› yada çelik ancak d›fl› izoleli olmas› da mümkündür.

7- Kazan ile baca ba¤lant›s› aras›nda en çok iki dirsek kullan›n›z.
8- Kazandan ç›kan boru minimum 1m yüksekli¤inde olmal› bundan sonra gerekli ise 

dirsek kullan›lmal›d›r. Dirsekten sonraki duvardaki baca noktas›na ba¤lant› yukar›ya 
do¤ru minimum 10 ° olacak flekilde olmal›d›r. (fiekil 1)

9- Kazan› kesinlikle aç›k imbisatl› olarak ba¤lat›n›z. Kapal› imbisatl› tesisatlar kömür
kazanlar› için son derece sak›ncal›d›r. Kapal› imbisat kullan›l›rsa cihaz garanti 
kapsam›na girmez. Aç›k imbisat ba¤lant› boru çaplar›, kazan arkas›ndaki ba¤lant›
çaplar›nda olmal›d›r ve aç›k imbisat ba¤lant› borular› kesinlikle çelik tesisat borusu
kullan›lmal›d›r. Plastik boru kullan›lmas› son derece sak›ncal›d›r ve aç›k imbisat ba¤lant›
borusu plastik boru kullan›lmas› halinde cihaz garanti kapsam›na girmez.

10- Kazana su doldurmak ve boflaltmak için mutlaka vana koyunuz.
11- Kazandan sonraki tesisattaki ›s› kay›plar› önlemek için aç›ktaki borular› mutlaka

izolasyon yap›lmal›d›r.
12- Sirkülasyon pompas›n› kazan üzerindeki dönüfl borusuna monte ettiriniz ve aç›kta

bekleyen elektrik kablosunu pompan›n klemensine irtibatlay›n›z. Trifaze pompa seçiminde,
pompa ba¤lant›s› için trifaze pano yapt›r›n›z. Pompa ba¤lant›s› için kazandaki monofaze
panoyu kullanmay›n›z.

13- Sirkülasyon pompas›n› fiekil 2’de görüldü¤ü vaziyette montaj›n› yapt›r›n›z.
14- Kazan hidrometre borusuna bir hidrometre monte ettiriniz. Bu hidrometre tesisattaki su

seviyesini gösterecektir.
15- Tesisat›n›za bas›nç testi yaparken kazan devreye ba¤lanm›fl ise; 3 atü'den fazla bas›nç

vermeyiniz. Kazan›n çal›flma bas›nc› 3 atü'dür.
16- Tesisata mutlaka by-pass hatt› yapt›r›n›z. Elektrik kesilmelerinde by-pass vanas›n›

açarak kazan›n ve tesisat›n güvenli¤ini sa¤layabilirsiniz.(fiekil 3)
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Teknik Bilgiler ve Montaj Talimat›
• Kazan›n sorunsuz çal›flabilmesi için baca çekiflinin afla¤›da belirtilen de¤erlerde olmal›d›r.
• Kazana ve tesisata bas›lacak olan su muhtevas› içerisinde tortu, pislik ve istenmeyen
kat› tanecikler bulunmamal›d›r. Bu tortu ve pislikler sirkülasyon pompas› için son derece
zararl›d›r. Suyu temiz olmad›¤›ndan flüpheleniyor ise mutlaka doldurma suyu önüne filtre
tak›lmal›d›r. Ayr›ca kireç oran› çok yüksek olan sular için tesisat›n doldurma k›sm›na kireç
tutucu tak›lmal›d›r.
• Kalorifer devresinde kullanılacak suyun sertli¤i 20º Fr’den ( 1º Fr = 1 lt sudaki Kalsiyum
Karbonat) yüksek olmamalıdır. ( Sertli¤i Yüksek Su ) flayet kullanılacak suyun sertli¤i  20º
Fr’den yüksek  ise mutlaka kalorifer sistemine su flartlandırma/yumuflatma düzene¤i
kurulmalıdır.
Çok yumuflak su ............... 0-5 Fr sertlik derecesi
Yumuflak su ...................... 5-10 Fr sertlik derecesi
Orta sert su ....................... 10-20 Fr sertlik derecesi
Sert su .............................. 20-30 Fr sertlik derecesi
Çok sert su ....................... > 30 Fr sertlik derecesi
• Kazan›n normal yanma s›ras›nda at›k gaz s›cakl›¤› 200-350°C aras›nda olmaktad›r. ‹lk
yanmada  bu de¤er biraz daha artabilir. Minimum güçte ise ortam s›cakl›¤›na göre 130-
200°C aras›nda baca s›cakl›¤› oluflmaktad›r.
• At›k gaz ç›k›fl borusu çap› afla¤›daki gibidir.

    100 - 130 - 160 - 200         220 mm
  250 - 300         300 mm
  400 - 500         550 mm 

Bu baca çaplar› d›fl›nda kazan› ba¤lamay›n›z.
• Kazan›n su direnci

100 - 130 - 160 - 200         0.15 mbar
250 - 300 - 400 - 500         0.2 mbar

17- Kazan elektrik  ba¤lant›s›n› mutlaka toprakl› prize yap›n›z
18- Elektrik kesintisi durumunda kazana kömür yüklemesi yapmay›n.
19- Kesinlikle kok kömürü kullanmay›n›z.
20- Sorunsuz bir yanma, tozsuz, kuru ve ısıl de¤eri minimum 6.000 kcal/kg - maksimum
6.750 kcal/kg olan kaliteli kömür ile çalıfltırılması gerekir. Yüksek kalorili ve düflük kükürt
dioksitli ithal kömür yakılması tavsiye edilir. Emniyet ventili ve hava tahliye hattı, ısıtma
ifllemi sırasında güvenlik açısından suyun dıflarıya çıkabilmesi için her zaman açık olmalıdır.
Emniyet ventilinin çalıflması zaman zaman kontrol edilmelidir. Emniyet ventili direkt olarak
kazan üzerine takılmalı, arada hiçbir kesici vana vb. ekipman bulunmamalıdır. Emniyet
açısından ilave olarak tesisata bir adet emniyet ventili daha konumlandırılmalıdır. Kullanılan
tüm ekipmanlar TSE standartlarında olmalıdır.
21- Cihazın hemen yakınında patlayıcı veya kolay tutuflan maddeler (malzemeler)
bulundurmayınız.
22- Cihaz›n›z› yatak odas›na ve yaflam mahalline koymay›n›z.!
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• Tafl›ma ve nakliye ifllemini orjinal ambalaj› ile yap›n›z. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek
(Nem, su, darbe vs.) etkenlere karfl› koruyunuz.
• Cihaz›n ambalaj›n› açt›ktan sonra ambalaj at›klar›n› çocuklardan uzak tutunuz ve at›klar›n›z›
uygun at›k alanlar›na at›n›z.
• Cihaz›n montaj› Türk Standartlar›n›n öngördü¤ü flekilde sürekli hava ak›m› bulunan ortamlara
yap›lmal› ve cihaz uygun bir bacaya ba¤lanmal›d›r.
• Kazan sıcak su gidifl borusu üzerine en yüksek noktaya gelecek flekilde bir hava tahliye
cihazı ba¤layınız. Kazan dıflında tesisatta hava kalabilecek nokta veya noktalara tesisatı yapan
firma tarafından tesisat güzergâhına uygun olarak hava tahliye cihazı konulmalıdır.
• Su terazisi ile kazan tesisat ba¤lantıların e¤imlerini kontrol ediniz. E¤imler tesisat içerisinde
hava kalmayacak flekilde yapılmalıdır.
• Kazan çalıflırken veya susuz çalıflma durumunda kazana direkt olarak su basılmamalıdır.
Kazan suyu düflük sıcaklıkta veya çalıflmazken verilmelidir. Aksi taktirde sistem zarar görebilir.
Sıcak kazana kesinlikle so¤uk su basılmamalıdır.
Aksi takdirde cihaz garanti kapsamı dıflında kalır ve maddi manevi hasarlardan üretici firma
sorumlu tutulamaz.
• Kazanı kesinlikle açık imbisatlı olarak ba¤latınız.
• Baymak Merkezi Sistem Kat› Yak›tl› kazanlar› son derece yüksek verimli  kazanlard›r.
• Kömürler kalori de¤erlerine göre farkl›l›klar gösterdi¤inden kazana yükleme ve yükleme
zamanlar› de¤ifliklik göstermektedir. Normal büyüklükte ve toz büyüklü¤ündeki kömürlerin
yakma flekli önceki sayfalarda belirtilmifltir. Kazanda yanacak yak›t›n nem muhteviyesi çok
düflük olmal›d›r. Aksi takdirde ilk yanma
sorunlu olabilir ve her yükleme s›ras›nda kazan›n üst kapa¤›ndan duman d›flar›ya ç›kar.

Kömürün çeflitlerine göre düzgün bir yanma için fazla havaya ihtiyaç olmadan ve fan
çal›flt›r›lmadan da sa¤l›kl› yanma elde edilebilir.
Ancak alt kapak devaml› aç›k b›rak›lmak zorundad›r.
• Merkezi Sistem Kat› Yak›tl›  kazanlarda fan ayar termostat› bulunmaktad›r. Fan termostat›
30-85°C aras›nda ayarlanmaktad›r. ‹stenen s›cakl›¤a ayarland›¤›nda kazan suyu s›cakl›¤›
ayarlanan dereceye geldi¤inde durur ve 5°C lik ›s› düflümünden sonra tekrar devreye girer.
• Kazan dönüflünde dönüfl suyu s›cakl›¤› 15°C nin alt›na inmemelidir.Bu s›cakl›¤›n alt›na
indi¤inde mutlaka sirkülasyon pompas›n› durdurunuz. Aksi taktirde peteklere so¤uk su
gidece¤inden ortam ›s›s› düflecektir. Ayr›ca sirkülasyonu durdurmadan önce kazan içindeki
atefl durumu göz önüne al›nmal›d›r. Bu s›cakl›kta kazan içinde ›s›y› yükseltebilecek seviyede
kömür bulunmad›¤› kontrol edilmelidir.
Yanma odas› hacimleri afla¤›daki gibidir.

100      266 dm3
130      384 dm3
160      433 dm3
200      500 dm3

250 733 dm3
300 878 dm3
400 1336 dm3
500 1762 dm3
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• Aç›k imbisat deposu kazan›n ba¤l› bulundu¤u yerden en az 2,8 m yukar›da
olmal›d›r. Aç›k imbisat deposunu belirtilen hacimin alt›nda yapmay›n›z. Aç›k
imbisat› kesinlikle kazan›n imbisat girifl ve ç›k›fl k›s›mlar›na ba¤lay›n›z.Ayr›ca
imbisat hava yapmamas› ve görevini tam olarak yapmas› için en yukar›da monteli
petekten yukar›da olmak zorundad›r ve tabi sirkülasyona uygun olmal›d›r.

Aç›k  imbisat deposu içersindeki suyun donmamas› için gerekli tedbirler
al›nmal›d›r. En düflük su s›cakl›¤› 3-5°C olabilir.
• Kazan›n›z›n bacas›n› belirtilen flekillerde uygun yap›lmal› ve baca çat›n›n en
yüksek yerinden 1 m yüksekte olacak flekilde yap›lmal› ve bacan›n içine birfley
girmeyecek flekilde muhafazal› olmal›d›r.

• Kazanlar›n bacas›n›n alt k›sm›nda yo¤uflmada oluflacak olan suyun tahliyesi
için boflaltma a¤z› b›rak›lm›flt›r. Bir hortum yard›m›yla bu suyun toplanaca¤› bir
gidere ba¤lay›n›z. Kazan normal çal›flma s›ras›nda buradan su gelmez ancak
ilk çal›flt›rma s›ras›nda bir miktar su gelebilir.

a (mm) b (mm)
100      670    250
130      670    250
160      670    320
200      670    320
250 690 400
300 690 400
400 750 400
500 750 450

b

a

Yak›t doldurma a¤z› ölçüleri :

baca

1 m
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• Cihaz›n›za y›ll›k bak›m yapt›rman›z› öneririz.
• Kazan›n›z›n yüklemesini orta kapaktan yap›n›z. Alt kapak sadece kazan› flifllemek ve külü
almak için kullan›l›r. Kazana yak›t yüklemesi yap›lmak amac›yla üst kapak aç›ld›¤›nda alt
kapak aç›k ise mutlaka kapat›lmal›d›r. Yükleme ifllemi bittikten sonra alt kapak aç›lmak
isteniyor ise aç›labilir. Ancak alt kapak aç›k iken kül yada yanma sonucu oluflmufl olan kor
halindeki taneciklerin düflebilece¤i göz önüne al›narak kazan›n önünde yan›c› ve yanmaya
sebebiyet verebilecek herhangi bir fley bulunmamal›d›r.
• Kazan bacas›na herhangi bir k›s›tlay›c› yap›lm›fl ise (Klape) ilk yanmada mutlaka aç›k
tutulmal› yanma olufltuktan sonra k›s›lmal›d›r. Aksi taktirde yanma tam olarak oluflamad›¤›
için yak›t›n üst k›s›mlar›nda kararmalar oluflacak ve yanma gerçekleflmeyecektir.

‹fiLETME VE BAKIM TAL‹MATI

• Kazan›n baca ç›k›fl›na konulan baca klapesi vas›tas› ile kazan›n uykuya geçirilmesi
sa¤lanabilecektir, yani yanma daha yavafl gerçekleflecektir. Çekiflin çok fazla oldu¤u
durumlarda da klapeyi k›sarak yanman›n daha düzgün bir flekilde gerçekleflmesi sa¤lan›r.
Klape tutma kolu ve kapama dairesi konumlar› ayn› hizada olacak flekilde yerlefltirilmifllerdir.
Tutma kolu yatay konuma getirildi¤inde klape tamamen kapal›, dikey konuma getirildi¤inde
de tamamen aç›k olmaktad›r. Sistem  diflli oldu¤undan ara mesafeler de istenilen flekilde
ayarlanabilmektedir.
• Kazan kapak kollar› vidal› mil ile çal›flmaktad›r. Fitilin belli bir açma kapama say›s›ndan
sonra ezilmesi halinde kapak milini kontra somunu gevfleterek geriye çekmek suretiyle
yeniden kullan›labilir hale getirebilirsiniz.
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• Kazan›n›z›n temizlenmesi kazanla beraber verilen ekipmanla son derece kolay
yap›labilmektedir. Kazan›n temizlenmesi ifllemi yak›t›n kalitesi ve kül oran›na göre çok
çeflitlilik göstermektedir.Ancak haftada en az bir defa kazan temizli¤i kazan›n›z›n daha
rand›manl› ve verimli çal›flmas›n› sa¤lar.
• Fan yard›m›yla yanma için gerekli olan hava kazan içersine verilir. Fan bir ayar
termostat› ile kumanda edilmektedir. (Ayar termostat› ve fanla ilgili bilgiler verilmifltir.)
Fan yada termostatta ar›za oldu¤u taktirde hemen Baymak Yetkili Servisine baflvurunuz.
Sirkülasyon pompas› ve kazan›n›z› her k›fl sezonu bitiminde bak›mlar›n› yapt›rman›z
tavsiye edilir.
• Kömür çeflitleri çok fazla çeflitlilik gösterdi¤inden kazan yüklemesi ve bir sonraki
yükleme zamanlar› farkl›l›k göstermektedir. Ancak genel olarak kömür türü yak›tlar için
yükleme zaman› (ilk yüklemeden sonra) 4-4.5 saat, odun esasl› yak›tlar için 2-2.5 saat
olarak belirlenebilir. Kazana yüklenen miktarda yak›t›n ›s›l de¤erine göre de¤iflmektedir.
Saatlik kazana at›lacak yak›t miktar› kazan kapasitesinin, yak›t›n alt ›s›l de¤erine bölünerek
bulunabilir.
Not: Elektrik kesilmesi durumunda; hemen by-pass vanas›n› aç›n›z. Kazan›n alt ve üst
kapaklar›n› kapat›n›z.

Kazan su kaç›r›yor Baymak yetkili servisine 

Elektrik ba¤lant›s›n› kontrol edin.
Sirkülasyon on-off dü¤mesini
kontrol edin. Çal›flm›yorsa kazana
yükleme yapmay›n ve Baymak
Yetkili Servisini ça¤›r›n›z.

Sirkülasyon pompas› çal›flm›yor.

Elektrik olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Kablolarda kopma yada herhangi
bir deformasyon varsa hemen
elektri¤i kapat›n kazan›n içini
boflalt›n Baymak Yetkili Servisine
elektrik ba¤lant›s›n› yapt›r›n›z.

Fan çal›flm›yor.

Ar›za Durumu Yap›lmas› Gerekenler

baflvurun.
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BC

D

A

KAPAS‹TE
Kcal/h

A
Yükseklik

(mm)

B
Genifllik

(mm)

C
Derinlik
(mm)

D
Baca Çap›

(Ø)

TES‹SAT
G‹R‹fi

(Ø)

TES‹SAT
ÇIKIfi

(Ø)

‹MB‹SAT
G‹R‹fi

(Ø)

‹MB‹SAT
ÇIKIfi

(Ø)

DOLDURMA
BOfiALTMA

(Ø)

100.000

130.000

160.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

1510

1680

1890

1890

2000

2000

2280

2500

870

880

880

880

1100

1100

1400

1500

1360

1500

1500

1640

2160

2430

2870

3100

220

220

220

220

300

300

505

505

2”

2 1/2”

2 1/2”

3”

3”

3”

DN 100

DN 100

2”

2 1/2”

2 1/2”

3”

3”

3”

DN 100

DN 100

1 1/4”

2”

2”

2”

2”

2”

3”

3”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

1”

1”

1 1/4”

2”

2”

2”

2”

2”

3”

3”

A⁄IRLIK
(kg)

860

960

1030

1190

1850

2200

3200

4150

TEST
BASINÇ

(Bar)

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

ÇALIfiMA
BASINCI

(Bar)

3

3

3

3

3

3

3

3
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fiekil 1

KÖMÜR

ALEV YÖNÜ

min 0.6 metre
max 2 metre

m
in

 1
0
°

m
in

 1
 m

et
re

Baca ba¤lant› flemas›
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DO⁄RU

YANLIfi

POMPA BA⁄LANTI fiEKL‹

ALT KAPA⁄A FAN MONTAJI

1) Fan ile kapak aras›na 1 nolu contay›
yerlefltiriniz.
2) Fan› 2 nolu civata ile ba¤lay›n›z.
3) Kablo ba¤lant›s›n› yap›n›z.

1

2

fiekil 2 : By-Pass Hatt›n›n Yap›lmas›

Dönüfl Hatt›Sirkülasyon
Pompas›

BY-PASS VANASI
(Normalde kapal›, elektrik kesilmesi

durumunda aç›lmal›d›r.)
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TES‹SAT BA⁄LANTISI

Kazan Çıkışı

Hidrometre

İmbisat Gidiş

ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ

ARKADAN GÖRÜNÜŞ

Tesisat Dönüşü

Doldurma Boşaltma

İmbisat Dönüş
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Kazan otomatik olarak elektronik termostat kontrolünde ve manuel olarak kullan›c› istedi¤ine göre
iki de¤iflik flekilde çal›flmaktad›r.

1. Kazan› OTOMAT‹K olarak çal›flt›rmak için,
Manuel -0- Otomatik dü¤mesini Otomatik konumuna al›n›z.

Bu durumda elektronik termostat kontrolü devrededir. Fan ve pompay› s›cakl›¤a ba¤l› olarak
kontrol etmektedir. ‹lk çal›flma esnas›nda fan› otomatik olarak devreye al›r. S›cakl›k 40˚C ‘yi geçti¤inde
ise pompay› devreye almaktad›r. S›cakl›k azalmaya bafllad›¤›nda 40˚C ‘de pompa 30˚C fan› devre
d›fl› b›rak›r.

ÖNEML‹: Otomatik çal›flma konumunda düzgün bir çal›flma için pompa ve fan çal›flt›rma butonlar›ndan
en az birisi mutlaka kapal› (0) olmal›d›r.

2. Kazan› MANUEL olarak çal›flt›rmak için,
Manuel -0- Otomatik dü¤mesini Manuel konumuna al›n›z.

3. Otomatik konumda kazan›n uykuya kalmas› durumunda tekrar yükleme yap›ld›¤›nda fan›n
çal›flmas› için Otomatik-Manuel dü¤mesi - 0 - konumuna al›n›p, tekrar Otomatik konuma getirilmelidir.
Aksi takdirde fan devreye girmeyecektir.

Bu durumda pompa ve fan çal›flt›rma butonu i le pompa ve fan kontrol edi l i r .

Her iki konumda da ayar termostat›  ile s›cakl›k ayar› yap›lmaktad›r. S›cakl›k ayarlanan de¤eri
aflarsa termostat fan› durdurur.

OTOMAT‹K

MANUEL

0

30

600

1

0

S‹RKÜLASYON POMPASI
ÇALIfiMA LAMBASI

KAZAN SUYU
SICAKLIGI

SICAKLIK AYAR
TERMOSTATI

FAN
ÇALIfiTIRMA

BUTONU

POMPA
ÇALIfiTIRMA

BUTONU

MANUEL - 0 OTOMAT‹K
SEÇ‹M ANAHTARI

KONTROL PANOSU FONKS‹YONLARI
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S1

S2 S3
2

1

2
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1

MANUEL
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A
T

‹K

L N LF F LP P

TH TH

ELEKTRON‹K KONTROL

KARTI

TH

5

4

H1

Manuel - Otomatik kontrol
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Elektrik ba¤lant› flemas›
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ÖNEML‹ UYARILAR
Ürün Garanti fiartlar› ile ‹lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

Baymak A.fi. taraf›ndan verilen ürün garantisi normal kullan›m flartlar›nda
kul lan› lmamas›ndan do¤acak ar›za ve hasar lar ›  kapsamaz.
Buna ba¤l›  olarak afla¤›daki fl›klar dikkat inize sunulmufltur:

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 tahribat
ürün üzerindeki orjinal seri numaras›n›n silinmesi-tahrib edilmesi halinde.
3. Cihaz›n›z›n montaj ve kullanma k›lavuzunda tarif edildi¤i flekli ile kullan›n›z.
Kullan›m hatalar›ndan meydana gelebilecek ar›za ve hasarlar.
4. Ürünün müflteriye teslim tarihinden sonra nakliye s›ras›nda oluflabilecek
hasarlar.
5. Yetkili servis elemanlar› d›fl›ndaki flah›slar taraf›ndan bak›m, onar›m veya
baflka bir nedenle müdahale edilmemifl olmal›d›r.
6. Kullan›c›n›n periyodik olarak yap›lmas› icap eden bak›m ve kontrolleri
yapmas›ndan do¤acak hatalar.
7. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, mal› sat›n ald›¤› sat›c›, bayi,acenta
yada temsilcilik sorumludur.
8. Hatal› yerlefltirme, hatal› boru ba¤lant›lar›, hatal› kapasite seçimi, yetersiz
baca sistemi, düflük veya yüksek oynayan voltaj kalorifer tesisat›n›n hatal›
yap›lmas›, harici fiziki ve kimyevi etkenler, nakliye ve depolama flartlar›ndan
do¤acak ar›zalar, cihaz›n uygun olmayan yak›t la yak› lmas›.
9. Yetkil i servis ekibinin yapmad›¤›  tamir veya de¤ifliklikler.
10. Tesisat bas›nc›n›n iflletme bas›nc›ndan fazla olmas› durumunda tesisat
ba¤lant›lar›ndan su s›zd›rmas› durumunda sorumluluk kullan›c›ya aittir.
11. Kazan›n ve/veya tesisat›n donmaya maruz kalmas› durumunda kazan
garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
12. Kazan suyu ve/veya dönüfl suyu s›cakl›¤›n›n 55°C’den düflük olmas›
halinde yo¤uflma nedeniyle oluflacak ar›za ve hasarlar, 20 °F sertli¤in üzerinde
çok kireçli sular›n kullan›lmas›ndan do¤acak ar›za ve hasarlar garanti kapsam›
d›fl›ndad›r.




