NEDEN
MAGNUS?

YOĞUŞMALI KAZANDA

LiDER BAYMAK
* BRG raporuna göre toplamda %29,8 pazar payı.
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Magnus Kazan İç Yapısı
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Paslanmaz Çelik Fiber Kaplı Premix Brülör
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Oransal fan sayesinde yakıt ve havanın uygun oranda karışımı
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%109,6’ya varan yüksek verim
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%20 ile %100 arası yüksek modülasyon oranı (1/5)
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7 bar çalışma basıncı
Kazan çalışma aralığı 20 °C – 90 °C
5 yıl garanti *

1 Hava presostatı

12 Hava kanalı

2 Yüksek sıcaklık termostadı

13 O2 girişi

3 Akış sensörü

14 Gaz girişi

4 Brülör

15 LCD ekran

5 Atık gaz çıkışı

16 Kontrol paneli

6 Temizleme kapağı

17 Döndürülebilir panel

7 Döküm ısı eşanjörü

18 Fan

8 Dönüş sensörü

19 Venturi

9 Emniyet sensörü

20 Gaz valfi

10 Ateşleme elektrodu iyonizasyon çubuğu 21 Yoğuşma sifonu
11 Geri akım dönüş klepesi

* Baymak sistem garantisi paketi.

22 Yoğuşma tavası

Yüksek Verim

Yüksek İşletme Basıncı

Magnus yer tipi yoğuşmalı kazanların %109,6’ya varan
yüksek verimi ile faturalarınız düşüyor.

Magnus kazanlar, 7 bar işletme basıncı ile
yüksek katlı konut, otel, kamu kurumları ve
endüstriyel binaların tercihi oluyor.

Düşük emisyon değerleri ile çevrecidir. Sessiz çalışan
premix brülörü ile yüksek konfor, %20 - %100 modülasyon
oranı ile tasarruf sağlıyor.

Geniş Kapasite Aralığı
Magnus l serisi 285 kW ile 1300 kW arası 12 farklı model
Geniş kapasite aralığı ve kaskad bağlanabilme
özelliği sayesinde, düşük ilk yatırım maliyeti ve
düşük işletme maliyeti avantajı sunuyor.

Neden Al-Mg-Si Eşanjör?
Yüksek ısı iletkenliği ile yüksek verim
Korozyondan etkilenmeyen yapısıyla
sürdürülebilir güçlü performans
Özel alaşımı ve ileri döküm teknolojisi sayesinde uzun ömür

Taşıma ve Montaj Kolaylığı
Magnus yer tipi yoğuşmalı kazanlar,
kompakt boyutları sayesinde
işletmelere küçük alanlarda yüksek kapasitelere
ulaşma imkanı sağlıyor.

Tekerlekleri sayesinde taşıma kolaylığı sağlarken
daha dar alanlarda hareket kabiliyetini arttırmak adına
kazanın kaplamaları ile gaz ve hava ünitesi sökülebilmektedir.

Garanti süresi
Baymak Magnus Premix Yer Tipi Yoğuşmalı Kazanlar,
servisin cihazı devreye alması itibariyle 3 yıl garantilidir.
Sistem garantisi paketi kapsamında kullanılan
sirkülasyon pompaları, genleşme tankı, boyler ve
otomasyon kontrol panellerinin de Baymak’tan
tedarik edilmesi halinde kazanların garanti süresi
5 yıla çıkmaktadır.

Kaskad uygulamalarda, kazanlar birbirine bitişik şekilde
montaj yapılarak alandan tasarruf sağlanıyor.

Proje Çözüm Ortağı
Baymak, projeye özel keşif ve süpervizörlük hizmeti sunuyor.
Ayrıca montaj öncesi ve sonrasında uzman Baymak servisleri
her zaman yanınızda.

