Otomatik Yüklemeli Katı Yakıt Kat Kalorifer Kazanları
ve Merkezi Sistem Kazanları

KULLANIM KILAVUZU

KULLANIM KLAVUZU

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER........................................................................................................................... 3
HAKKIMIZDA .......................................................................................................................... 4
GİRİŞ ......................................................................................................................................... 5
GARANTİ VE SERVİS ............................................................................................................. 6
GENEL UYARILAR ................................................................................................................. 7
DOYK SERİSİ – DİLİMLİ (BAFILLI) OTOMATİK YÜKLEMELİ KALORİFER
KAZANLARI............................................................................................................................. 9
DOYK SERİSİ TEKNİK BİLGİLER ...................................................................................... 11
MOYK SERİSİ MERKEZİ SİSTEM OTOMATİK YÜKLEMELİ KALORİFER
KAZANLARI........................................................................................................................... 12
MOYK SERİSİ TEKNİK BİLGİLER ..................................................................................... 14
ANA PARÇALAR VE GÖREVLERİ ..................................................................................... 15
DİJİTAL KUMANDA PANOSU ............................................................................................ 16
DİJİTAL KUMANDA PANOSUNUN KULLANIMI ............................................................ 17
SİSTEME EKLENEN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER: ...................................................... 19
DİJİTAL PANO BAĞLANTI ŞEMASI: ............................................................................. 20
MANUEL KUMANDA PANOSU .......................................................................................... 21
MANUEL KUMANDA PANOSUNUN KULLANIMI.......................................................... 22
KAZANIN KULLANIMI ........................................................................................................ 23
ÖN HAZIRLIKLAR ............................................................................................................ 23
İLK YAKMA İŞLEMİ ve SONRASI .................................................................................. 24
PERİYODİK TEMİZLİK VE BAKIM ................................................................................ 25
KAZAN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR..................................... 25
KURULUM ŞEMALARI ve MONTAJ TALİMATLARI ...................................................... 27
KAZAN VE PETEK AYNI SEVİYEDE KURULUM ........................................................... 37
KAZAN VE PETEK FARKLI SEVİYEDE KURULUM ....................................................... 37
OTOMATİK YÜKLEMELİ KAZANLARIN TAŞINMA VE NAKLİYE TALİMATLARI 38
OLASI ARIZALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ..................................................................... 39
GARANTİ BELGESİ .............................................................................................................. 41

3

KULLANIM KLAVUZU

HAKKIMIZDA
90’lı yıllarda iyice belirgin hale gelen ve lüks olmaktan çıkan kalorifer sistemleri ile
ısınma yöntemi, bu alanda insan hayatını kolaylaştıracak birçok teknolojik ürünün
geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu dönemde ısı sektöründeki gelişimleri yakından takip
eden ekibimiz; alandaki ihtiyaçları iyi analiz etmiş ve 1998 yılında IŞIKSAN ISI
SİSTEMLERİ’ni kurmuştur. Firmamız öncelikle Türkiye’nin ilk ve tek ‘’ DAİRE İÇİNE
KURULABİLEN ALARMLI KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI ‘’ modelini
FİRELİNE markası altında kullanıcıların hizmetine sunmuştur.
Kurulduğu günden bu yana her gün kendini yenileyen ve ürün yelpazesini arttıran
firmamız, gerek üretimdeki ürünlerde gerekse bu ürünlere ait çatı markada yenilenmeye
giderek 2015 yılı itibariyle THERMOLL markalı ürünleri kullanıcıların hizmetine sunmaya
başlamıştır.
Müstakil binalar, apartman daireleri, iki katlı – üç katlı villa tipi evler ve 300 m²‘ye
kadar olan işyerlerinin ısıtılmasında kendini kanıtlayan IŞIKSAN ISI SİSTEMLERİ, katı
yakıtlı kazan, işyeri sobası, boyler, genleşme deposu ve eşanjör üretiminin yanı sıra kalorifer,
doğalgaz ve tesisat ekipmanlarının montajı, toptan ve perakende satışı konusunda da komple
hizmet sunmaktadır.
Alanında uzman kadrosu, üstün hizmet kalitesi, müşteri odaklı yaklaşımı ve hayatı
kolaylaştırıcı ısıtma çözümleriyle gün geçtikçe adından daha çok söz ettiren IŞIKSAN ISI
SİSTEMLERİ geleceğin markası olmaya aday bir firma haline gelmiştir.

Yetkili kişiler
Telefon
Faks
E-mail
Web adresi
Adres

: Tevhit IŞIK
:+90 332 238 99 68
:+90 332 238 99 68
: tevhit-msn@msn.com / tevhit84@gmail.com
: www.thermall.com.tr
:Tatlıcak Mah. Konimsan Sanayi Sitesi Umurlu Sk. No:23
Karatay/KONYA
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GİRİŞ
“Değerli Müşterimiz,
THERMOLL ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz siz değerli
müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.
Deneyimli elemanlar tarafından üretilmiş ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan
THERMOLL Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanınızı verimli şekilde kullanabilmeniz için size bu kılavuzu
sunuyoruz.
Kazanınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzun tamamını okuyunuz.
Bu kılavuzun haricinde sormak ve öğrenmek istediğiniz hususlarla ilgili THERMOLL
YETKİLİ SERVİSLERİNE veya FABRİKADAKİ yetkili kişilere başvurabilirsiniz.
Ürün ilk devreye alındıktan sonra yetkili servis ürünü nasıl kullanmanız gerektiğini size
detaylı şekilde anlatacaktır. Anlaşılmayan hususları sormanız menfaatinizedir. Yetkili servisler
ürünün ilk çalıştırmasını yaptıktan sonra, garanti belgesini ve işletmeye alma formunu size
teslim etmek zorundadır.
Yetkili servis telefonuna 0 (332) 238 99 68 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Ürünlerimiz ve firmamız hakkında detaylı bilgi için www.thermall.com.tr internet sitemizi
ziyaret edebilirsiniz.

BELGENİN KAPSADIĞI ÜRÜNLER
Bu belge THERMALL markalı kalorifer kazanlarından aşağıdaki ürünleri kapsamaktadır.
Model

Kullanım Özelliği

T- 30 DOYK

30 000 kcal/h Otomatik Yüklemeli Katı Yakıt Dilimli Kat Kalorifer Kazanı

T- 45 DOYK

45 000 kcal/h Otomatik Yüklemeli Katı Yakıt Dilimli Kat Kalorifer Kazanı

T- 60 DOYK

60 000 kcal/h Otomatik Yüklemeli Katı Yakıt Dilimli Kat Kalorifer Kazanı

T- 80 DOYK

80 000 kcal/h Otomatik Yük. Katı Yakıt Merkezi Sistem Dilimli Kalorifer Kazanı

T-100 DOYK

100 000 kcal/h Otomatik Yük. Katı Yakıt Merkezi Sistem Dilimli Kalorifer Kazanı

T-125 DOYK

125 000 kcal/h Otomatik Yük. Katı Yakıt Merkezi Sistem Dilimli Kalorifer Kazanı

T-150 DOYK

150 000 kcal/h Otomatik Yük. Katı Yakıt Merkezi Sistem Dilimli Kalorifer Kazanı

T- 200 DOYK

200 000 kcal/h Otomatik Yük. Katı Yakıt Merkezi Sistem Dilimli Kalorifer Kazanı

T-250 MOYK

250 000 kcal/h Otomatik Yük. Katı Yakıt Merkezi Sistem Borulu Kalorifer Kazanı

T-300 MOYK

250 000 kcal/h Otomatik Yük. Katı Yakıt Merkezi Sistem Borulu Kalorifer Kazanı

T-350 MOYK

250 000 kcal/h Otomatik Yük. Katı Yakıt Merkezi Sistem Borulu Kalorifer Kazanı

T-400 MOYK

250 000 kcal/h Otomatik Yük. Katı Yakıt Merkezi Sistem Borulu Kalorifer Kazanı
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GARANTİ VE SERVİS
Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşuluyla
cihazınız malzeme ve imalat hatalarına karşı mekanik aksamı 2 (iki) yıl, elektronik aksamı 1
(bir) yıl THERMOLL garantisi altındadır.
GARANTİ BELGESİ ve İŞLETMEYE ALMA FORMU’nun cihazı satın aldığınız bayimiz veya
yetkili servisimiz tarafından doldurup size imzalatıldıktan sonra fabrikaya gönderilmesi
gerekmektedir. Kazanınızda oluşabilecek bütün arızalarda THERMOLL yetkili bayi ve servisleri
hizmetinizdedir.
Ürünün kullanma kılavuzunun okunmaması, firmamız dışında temin edilen yedek
parçaların kullanılması ve bu yüzden doğacak arıza durumları, yapılması gereken bakımların
gerektiği gibi ve zamanında yapılmaması, bilgisiz personeller tarafından kalorifer kazanına
müdahale edilmesi durumunda ürün garanti kapsamı dışında kalır ve oluşabilecek
hasarlardan THERMOLL sorumlu tutulamaz. Kaloriferinize yetkili servis dışında müdahale
etmeyiniz ve ettirtmeyiniz. Mutlaka yetkili servisinizden kazan kullanımı hakkında detaylı
bilgi edininiz.
Ürünün ücretli olarak değiştirilen orijinal parçalarına 1 (bir) yıl malzeme ve işçilik
garantisi verilmiştir.
Ürünün fabrikada yapılan bakım ve onarımlarında, ürününüzü 90 gün içerisinde
teslim almadığınız takdirde ürünle ilgili hiçbir hak talep edemezsiniz.
Garanti kapsamında değiştirilen parçalar tarafınızca istendiğinde gösterilir ancak
teslim edilmez. Garanti kapsamı dışında yapılan servis işlemlerinde değiştirilen parçalar
tarafınıza iade edilir.
Servis formunu imzaladığınızda ekte bulunan servis sözleşmesini kabul etmiş
sayılırsınız.
Ürünümüzün yasal ömrü 10 (on) yıldır. Bu süre içerisinde THERMOLL yedek parça
bulunduracak ve servis verme işlemini tarafınıza sağlayacaktır.
Cihazınız mutlaka THERMOLL yetkili bayii veya servisleri tarafından devreye alınmak
zorundadır.
Ürünün ilk kullanımı esnasında bu hususa dikkat ediniz. Garanti belgesi
doldurulmayan ürünlerle ilgili garanti hakkınızı kullanamazsınız. İlk çalıştırma işlemi yetkili
servis dışında yapılacak olur ise ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır. THERMOLL bu
durumda hiç bir mesuliyet kabul etmeyecektir.
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GENEL UYARILAR


Kazanları güvenlik açısından insanların yaşadığı kapalı mekânlara monte
etmeyiniz. Kazan borularının, bacanın zamanla toz ve kurumla dolması veya aşırı
rüzgâr nedeni ile zehirli atık gazların mahale sızmasına yol açabilir. Bu sebeple
kazanlar yaşam mekânları dışında, sürekli havalandırılan yerlere monte
edilmelidir. Yaşam mahalline konulan kazanların yol açtığı sorunlardan firmamız
sorumlu değildir.



Kazanları kesinlikle susuz çalıştırmayınız. Soğuk su beslemesi kazan sıcaklığı
40°C’ın altına düştüğü zaman yapılabilir. Herhangi bir sebeple aşırı ısınmış
(90°C’ın üzeri) kazanı soğutmak için su beslemesi yapmayınız. Patlamaya veya
gövde de çatlamalara sebep olabilirsiniz. Aşırı ısınmış bir kazana en doğru
müdahale yanan kömürü kazan dışına almaktır. Yanmayı kazan içerisinde
söndürme çabaları tehlikelidir.



Kazan ve tesisatın ilk çalıştırılması ve vanaların su giriş-çıkış ayarı yapıldıktan
sonra, herhangi bir kişi tarafından vanalara bilinçsizce yapılan müdahalelerden
kaynaklanan arızaların meydana gelmesini önlemek için vana kollarının tesisat
üzerinde bırakılmamasını öneririz.



Ürün, eğitim almış (sertifikalı) personel ya da personelin kullanımı hakkında bilgi
verdiği kişi tarafından kullanılmalıdır.



Kazan çalışırken kapakları kesinlikle açık bırakmayınız. Elektrik kesilmesi,
sirkülasyon pompasının arıza yapması veya buna benzer kömürün yanmaması
gereken durumlarda açık bırakılan kapaklardan hava alarak kömürün yanmaya
devam etmesine ve kazanın buhara kalkmasına neden olabilir.



Yakıt tutuştuktan sonra alt kapağı açık unutmayınız ve tam olarak kapandığından
kesin olarak emin olunuz.



Kazanları amacı dışında kullanmayınız. Kazanlarımız, atmosfere açık kalorifer
tesisatına sıcak su (maksimum 90°C) sağlamak amacıyla üretilmiştir. Kazanın
amacı dışında kullanılması durumunda cihaz ve kullanıcı için tehlikeli durumlar
meydana gelebilir. Meydana gelebilecek sorunlardan firmamız sorumlu değildir.
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Thermall Katı yakıtlı kazanlar kömür yakmak üzere dizayn edilmiştir. Diğer
alternatif yakıtlar KAZAN ÖMRÜNÜ KISALTIR ve alternatif yakıtlar ile (linyit,
petrokok, kok vb.) çalıştırılan kazanlar garanti kapsamı dışındadır.



Kesinlikle nemli veya ıslak kömür kullanılmamalıdır.



Ürüne müdahale ederken mutlaka cihazın fişi çekilmelidir.



Elektrik kesintisi veya voltaj düzensizliğinden kaynaklanan elektronik kart arızaları
garanti kapsamı dışındadır. Bu tip arızaları önlemek için elektrik tesisatınızda
düzenleyici önlemler almanızı öneririz.



Yakıtınızın içinde kesinlikle yabancı cisim bulundurulmamalıdır. Yakıtın içinden
çıkabilecek olan taş, çivi, demir parçası gibi yabancı cisimlerden kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.



Fanlı ve fansız tüm tabii çekişli kazanların nominal kapasitede verimli ve emniyetli
çalışabilmesi için yeterli baca çekişine ( kazan çalışırken min. -0,15 / -0,25 mbar )
sahip olması gerekmektedir.



Ürünün sorunsuz bir işletme için 25-60 mm ebatlarında, tozsuz, kuru ve ısıl değeri
minimum 6.000 kcal/kg - maksimum 8.000 kcal/kg olan kaliteli ceviz kömürü ile
çalıştırılması önerilir. Yüksek kalorili ve düşük kükürt dioksitli kömür yakılması
tavsiye edilir.
Petrokok ve kok yüksek ısıl değerleri nedeniyle kazana hasar verebilir. Düşük
kalorili linyit kömürü de kazan borularının kısa sürede kurumla dolmasına,
kapasite ve verimin düşmesine sebep olur.





Kazanın içerisine plastik veya kömür çuvalı vb. atıklar atmayınız. Izgaranın veya
yanma potasının kısa sürede tahriş olmasına sebep olabilir.
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DOYK SERİSİ – DİLİMLİ (BAFILLI) OTOMATİK
YÜKLEMELİ KALORİFER KAZANLARI

T-30 DOYK OTOMATİK YÜKLEMELİ KAT KALORİFER KAZANI
T-45 DOYK OTOMATİK YÜKLEMELİ KAT KALORİFER KAZANI
T-60 DOYK OTOMATİK YÜKLEMELİ KAT KALORİFER KAZANI
T-80 DOYK OTOMATİK YÜKLEMELİ KAT KALORİFER KAZANI
T-100 DOYK OTOMATİK YÜKLEMELİ KAT KALORİFER KAZANI
T-125 DOYK OTOMATİK YÜKLEMELİ KAT KALORİFER KAZANI
T-150 DOYK OTOMATİK YÜKLEMELİ KAT KALORİFER KAZANI
T-200 DOYK OTOMATİK YÜKLEMELİ KAT KALORİFER KAZANI
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Kül Haznesi Kapağı
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DOYK SERİSİ TEKNİK BİLGİLER
DOYK SERİSİ DİLİMLİ (BAFILLI) OTOMATİK YÜKLEMELİ KALORİFER KAZANLARI

Ölçüler
Model

T-30 DOYK
T-45 DOYK
T-60 DOYK
T-80 DOYK
T-100 DOYK
T-125 DOYK
T-150 DOYK
T-200 DOYK

Kapasit
(kcal/h)

30 000
45 000
60 000
80 000
100000
125000
150000
200000

Kazan

Emn.

Kazan

Baca

En

Derinlik

Yükseklik

Gidiş

Gidiş

Dol.

Çapı

(mm)

(mm)

(mm)

Dönüş

Dönüş

Boş.

(mm)

580
580
580
630
630
810
810
810

1600
1650
1800
1900
2000
2270
2370
2470

1300
1400
1400
1500
1500
1580
1680
1780

1’’
1¼’’
1½’’
1½’’
2’’
2’’
2’’
2½’’

1’’
1’’
1’’
1’’
1’’
1’’
1¼’’
1¼’’

1’’
1¼’’
1½’’
1½’’
2’’
2’’
2’’
2½’’

130
150
150
180
180
200
200
250
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Su Hacmi

Ağırlık

(lt)

(kg)

55
75
125
150
250
350
450
560

247
280
375
410
460
805
920
1010
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MOYK SERİSİ MERKEZİ SİSTEM OTOMATİK
YÜKLEMELİ KALORİFER KAZANLARI

T-250 MOYK MERKEZİ SİSTEM OTOMATİK YÜKLEMELİ KALORİFER KAZANI
T-300 MOYK MERKEZİ SİSTEM OTOMATİK YÜKLEMELİ KALORİFER KAZANI
T-350 MOYK MERKEZİ SİSTEM OTOMATİK YÜKLEMELİ KALORİFER KAZANI
T-400 MOYK MERKEZİ SİSTEM OTOMATİK YÜKLEMELİ KALORİFER KAZANI
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Kül Haznesi Kapağı
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MOYK SERİSİ TEKNİK BİLGİLER
MOYK SERİSİ MERKEZİ SİSTEM OTOMATİK YÜKLEMELİ KALORİFER KAZANI

Model

T-250
MOYK
T-300
MOYK
T-350
MOYK
T-400
MOYK

Ölçüler

Kazan

Emn.

Kazan

Baca

Su

Gidiş

Gidiş

Dol.

Çapı

Hacmi

(mm)

Dönüş(inç)

Dönüş(inç)

Boş.(inç)

(mm)

(lt)

2470

1500

2½’’

1½’’

2½’’

250

625

1200

810

2470

1500

3’’

1½’’

3’’

250

875

1655

350000

920

2650

1580

3’’

1½’’

3’’

300

955

1825

400000

1025

2650

1680

4’’

2’’

4’’

350

1500

2100

Kapasite

En

Derinlik

Yükseklik

(mm)

(mm)

250000

810

300000

(kcal/h)
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ANA PARÇALAR VE GÖREVLERİ
Ana Kazan Gövdesi:
oluşturulmuştur.

Çelik malzemeden prizmatik kaynaklı konstrüksiyon ile

Dış Kaset Sacları: Montajı ve de montajı kolay, fosfat korumalı elektrostatik toz boya
ile boyalıdır.
Kumanda Panosu: Manuel ve dijital göstergeli kumanda panosu mevcuttur.
Kumandanın (fan) ısı ayarı, yakıt bekleme ve verme sürelerine ait gösterge ve tuşları
mevcuttur.
Yanma Potası: İdeal yakıt hava karışımını temin etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
Bu tasarım ile pota kenarlarda yanmamış kül bırakmaz ve yakıtın daha geniş bir alanda
yanmasını sağlar.
Yanma Hazne Kapağı: İlk ateşlemede yanma odasına ulaşımı, bafıl veya kazan
borularına ulaşımı sağlar. Isı izolasyonlu, tam sızdırmaz özellikte, kolay açılıp kapatılabilen
özel menteşe sistemine sahiptir.
Kül Haznesi Kapağı: Yanma sonucu oluşan küllerin alınmasına olanak sağlar. Tam
sızdırmaz, kolay açılıp kapatılabilen özel menteşe sistemine sahiptir.
Yakıt Deposu: Eğimli kapağı sayesinde yakıt yüklemeyi kolaylaştıran depo,
emsallerine göre daha fazla depolama hacmine sahiptir.
Yakıt Yükleme Motoru: 1,5 hp ve 73 gövde redüktöre entegre motor yakıt
sıkışmalarını önleyici yeterli güce sahiptir.
Fan: Kumanda panosuna üzerindeki termostatlara bağlı çalışan fan, kazanda yakıtın
ihtiyacı olan oksijeni sağlayarak yanma seyrini düzenler.
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DİJİTAL KUMANDA PANOSU

1-

Fan By Pass Butonu: Fanın hız kontrolü olmaksızın doğrudan 100 hızında sabit
çalışmasını sağlayan butondur.

2-

Sistem On/Off Butonu: Sisteme elektrik sağlayan butondur.

3-

Elle Yakıt Yükleme Butonu: Kazana doğrudan yakıt takviyesini sağlayan
butondur.

4-

Aşağı Butonu: Sayısal verileri azaltan butondur.

5-

Yakıt Yükleme Menüsü Gösterge Lambası: SEÇ butonuna basarak bu lambayı
yaktığınızda yakıt yükleme ayarlarınızı yapabilirsiniz.

6-

Menü seçme Butonu: Ayarlamak istediğiniz menüyü öncelikle bu butona
basarak seçmeniz gerekmektedir.

7-

Yakıt Bekleme Menüsü Gösterge Lambası: SEÇ butonuna basarak bu lambayı
yaktığınızda yakıt bekleme ayarlarınızı yapabilirsiniz.

8-

Yukarı Butonu: Sayısal verileri artıran butondur.
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9-

Yakıt Sıkışması Gösterge Lambası: Bu lamba yanmışsa yakıtınız sıkışmış
demektir.

10-

Yakıt Yüklemesi Gösterge Lambası: Bu lamba yanmışsa kazana yakıt
yükleniyor demektir.

11-

Fan Devrede Gösterge Lambası: Bu lamba yanıyorsa fan devrede çalışıyor
demektir.

12-

Pompa Devrede Gösterge Lambası: Bu lamba yanıyorsa pompa devrede
çalışıyor demektir.

13-

Dijital Gösterge: Hem menüyü hem de sayısal verileri görebileceğiniz
göstergedir.

14-

Fan Hızı Menüsü Gösterge Lambası: SEÇ butonuna basarak bu lambayı
yaktığınızda fan hızı ayarlarınızı yapabilirsiniz.

15-

Termostat Menüsü Gösterge Lambası: SEÇ butonuna basarak bu lambayı
yaktığınızda kazan ısı ayarlarınızı yapabilirsiniz.

DİJİTAL KUMANDA PANOSUNUN KULLANIMI
“Seç” düğmesine basılarak ayarlanmak istenen değerin yanında bulunan ışığın yanması
sağlanır. “yukarı ok” ile “aşağı ok“ düğmeleri vasıtasıyla seçilmiş olan değer arttırılır ya da
azaltılır.
Örnek olarak “Fan Hızı” ayarlanmak isteniyorsa; “Seç” düğmesine 2 defa basılarak “Fan
Hızı” fonksiyonunun seçilmesi sağlanır. Daha sonra “yukarı ok” ve “aşağı ok“ düğmeleri
yardımıyla fan hızı istenen değere getirilir. İstenen değerler ayarlandıktan sonra 3 saniye
beklenir ve hafızaya alma işlemi gerçekleşir. Termostat yani kazan suyu sıcaklığını ayarlamak
için seç tuşuna 1 kez basılarak örneğin 60 dereceye ayarlanıp bırakılır.
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Ayarlanılabilen değer aralıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Termostat(°C)

Fan hızı(%)

Yakıt bekleme (sn)

Yakıt yükleme(sn)

En fazla

90

100

720

300

En az

40

40

1

5

Artış

1

1

1

1

Panelde ayarlama tuşlarından farklı olarak el ile yakıt yükleme, yakıt bekleme ayrı
düğmeler ve açma/kapama düğmesi bulunmaktadır.
Otomatik fan hızı ve stoker fonksiyonu fan hızı %100 değerinden büyük değere
ayarlandığında oto yazısı gelir bu konumda bırakıldığında otomatik fan hızı modu aktif olur.
Otomatik Fan Hızı modundan çıkmak için fan hızı seçilerek “yukarı ok” tuşu yardımıyla bu
değer 100 ya da daha alçak değere ayarlanır.
Tuş 1 saniye basılı tutulduktan sonra hızlı sayma moduna geçer ve saniyede 10 değer
azalır ya da artar. Aşağıdaki tabloda sınır değerler gösterilmiştir.
En
Fazla

Tavsiye
Edilen

Çalışma Sıcaklığı (°C)

90

—-

0

—-

Besleme Gerilimi (V)

17

12

10

—-

Güç kaynağı akım(A)

—–

——

500mA

—-

—-

—-

—-

Fanlı
Fan Çıkış Gücü (VA) Soğutucu
Triac Çıkışı
Soğutucusuz

En Az

Üretimde
Ayarlanmış

600
300

Stoker, Pompa, Fan Gücü (VA) (Role
Çıkışlı modellerde)

1200

—-

—-

—-

Pompa Devreye Girme Sıcaklığı (Kazan)
(°C)

—-

—-

—-

30 *
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Pompa Devreden Çıkma Sıcaklığı (°C)

—-

—-

—-

27 *

Yakıt Bitti Sıcaklığı (°C)
(Fan ve Pompa Devreden Çıkar)

—-

—-

—-

26 *

Termostat Sıcaklık Aralığı (°C)

—-

—-

—-

3*

(*)Yukarıda gösterilen üretimde ayarlamış değerler olup talebe göre ücretsiz olarak
değiştirilebilir.

Sistem normal çalışma durumunda; kazan sıcaklığını, pompa, fan, stoker motor
durumlarını ve alarm durumunu sıcaklık göstergesi değişmeli olarak “HATA” yazısı gösterir.

SİSTEME EKLENEN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER:


Otomatik Fan Hızı Modu: Cihaz bu “mod” a fan hızını %100 den büyük değere
ayarlanarak alınır. Bunun için fan hızı fonksiyonunu seçin, değer 100 den daha büyük
oluncaya kadar “yukarı ok“ tuşunu basılı tutun, ekranda “oto” yazısı belirecektir. Otomatik
fan hızı modunda sistem termostat sıcaklığıyla o anki kazan sıcaklığı farkını hesaplayarak,
fan hızını ayarlar. Sıcaklık farkı başına fan hızındaki artış miktarı %4’tür.
Ayrıca bu modda stoker bekleme sureleri de fan hızıyla doğrusal olarak değişir.
Bekleme suresinin değişim aralığı ayarlanan değer ile beş katıdır.



“Yakıt Bitti Algılama” Fonksiyonu: Bu fonksiyon isteğe göre sağlanır.



“Acil Durum” Fonksiyonu: Sistem sıcaklık algılayıcısından bir değer
okuyamazsa ya da kazan sıcaklığı 95 dereceyi aşarsa sistem uyarı anlamında ekranda
sıcaklığı yakıp söndürerek yakıt yüklemeyi iptal edecek ve fanı kapatacaktır.(Bu esnada fan
hızı sıfır olarak atanır)


“Donma Engelleme “ Fonksiyonu: Kazandaki ya da ısıtma sistemindeki suyun
donmasını engellemek için kazan suyu sıcaklığı 5 derecenin altına düştüğü taktirde cihaz
kapalı olsa dahi pompa otomatik olarak devreye girer. Bu esnada cihaz üzerinde herhangi
bir gösterge aktif olmaz.
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Fan Bypass butonu aktif olan modellerde fanın hız kontrol fonksiyonunda bir
problem olması durumunda otomatik olarak sistem bypass konumuna geçerek hız
kontrolsüz olarak fanın çalışmaya devam etmesini sağlar. Manuel olarak da istersek
bypass moduna geçirebilir ve fanın hız kontrolsüz olarak çalışmasını sağlayabiliriz.
Otomatik olarak Bypass’a geçmesi için fan sigortasının atık olması gerekmektedir. Hız
kontrol fonksiyonunda herhangi bir kısa devreden dolayı, fan sigortası atıp, arıza oluşması
durumunda bu yedek yol kullanılır. Fanı hız kontrolsüz olarak sürmek istersek fan
sigortasını yerinden çıkarmamız gerekmektedir. Fan sigortasının konma gayesi kısa devre
durumlarında hız kontrol fonksiyonunu sağlayan elektronik malzemenin zarar görmesini
engellemektir.


Stoker sıkışmalarında kart üzerindeki rölenin yapışmaması ya da motorun
yanmaması için Termik Sigorta opsiyonu kullanılmaktadır. Termik Sigortanın değeri stoker
motor gücüne göre belirlenip takılmaktadır. Burada gaye; oluşabilecek arızaları önceden
kestirip sistem içerisinde maksimum yedeklemeyi sağlayarak arıza oluşmasını önceden
engellemek, oluşabilecek olan arızaları da hissedilmemesi açısından sistem içerisinde
yedeklemektir.

DİJİTAL PANO BAĞLANTI ŞEMASI:
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MANUEL KUMANDA PANOSU

1234567891011-

Isı Ayar Termostatı: Kazan su sıcaklığını istenilen seviyede tutmaya yarayan fana
bağlı termostattır.
Güç On/Off Butonu: Sisteme elektrik sağlayan butondur.
Zaman Rölesi (Sayaç): Redüktörlü motorun çalışma zamanlarını düzenleyen çift
zamanlı sayaçtır.
Yakıt Yükleme Sayacı (Anahtarı): Yakıt yükleme ayarının sn cinsinden ayarlandığı
anahtardır.
Yakıt Bekleme Sayacı (Anahtarı): Yakıt bekleme ayarının dk cinsinden ayarlandığı
anahtardır.
Termometre: Kazan su sıcaklığını görebileceğimiz göstergedir.
Pompa Devrede Gösterge Lambası: Bu lamba yanıyorsa pompa devrede çalışıyor
demektir.
Fan Devrede Gösterge Lambası: Bu lamba yanıyorsa fan devrede çalışıyor
demektir.
Manuel (Elle) Yakıt Sürme Butonu: Kazana doğrudan yakıt takviyesini sağlayan
butondur.
Redüktör On/Off Butonu: Redüktör motorunun devre dışı bırakılabileceği
butondur.
Fan On/Off Butonu: Fanın devre dışı bırakılabileceği butondur.
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MANUEL KUMANDA PANOSUNUN KULLANIMI
Güç on/off Butonu ile kazana gelen bütün elektriğin açılması veya kapatılması sağlanır.
Isı Ayar Termostatını dereceli anahtar üzerinde istediğiniz sıcaklığa getirerek kazan su
sıcaklığını belirleyiniz. Termostat fana bağlı olarak çalışacaktır. Örneğin kazan su sıcaklığının
60 derece olmasını istiyorsak termostatı 60 dereceye konumlandırıyoruz. Fan kazan su
sıcaklığı 60 dereceye gelinceye kadar çalışacak, sonrasında duracaktır.
Zaman Rölesi; kömürü yanma haznesine alan redüktörlü motora bağlı helezon
tertibatının çalışma zamanlarını belirleyici sayaçtır. Yakıt yükleme anahtarı; motorun belirli
zaman aralıklarıyla kaç saniye çalışacağını belirlemek için kullanılır. Yakıt bekleme anahtarı
ise motorun çalışma zamanlarının kaç dakikada bir olacağını belirlemek için kullanılır.
Termometre; elektrikler kesilmiş olsa bile kazan sıcaklığını gösteren göstergedir.
Manuel Yakıt Sürme Butonu genellikle yanma haznesine ilk yakıtın verileceği zaman
kullanılan butondur. Yanma haznesinde yeterli yakıt oluşuncaya kadar bu butonu kullanınız.
Redüktör on/off Butonu; kazan manuel kullanılmak istendiğinde otomatik yükleme
sistemini devre dışı bırakan butondur. Özellikle kısa süreli kullanımlarda redüktörü devre dışı
bırakarak manuel kullanabilirsiniz.
Fan on/off Butonu; fanı devre dışı bırakmak üzere kullanılan butondur. Özellikle ilk
tutuşturma esnasında veya yanmanın kontrolünde fan devre dışı bırakılarak yanma haznesi
kapağı açılabilir.
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KAZANIN KULLANIMI
ÖN HAZIRLIKLAR


Sistemin suyunu kontrol ediniz.



Kazan duman borularının veya bafılların kirlilik derecesini kontrol ediniz.



Yanma haznesi ve kül haznesindeki külleri boşaltınız.



Vana pozisyonlarını kontrol ediniz.



Kazanınızın fişinin takılı olduğundan, kazana elektrik geldiğinden emin olunuz.



Fan, pompa, termostat ve butonlarının ve bağlı cihazların çalıştığından emin
olunuz.



Fan by-pass hortumunun depoya bağlı olup olmadığını kontrol diniz.



Depo yakıt yükleme kapağının hava sızdırmayacak şekilde kapalı olduğundan
emin olunuz.



Isı ayar termostatını istediğiniz bir dereceye ayarlayınız. (Normal kullanım
değerleri 45-60 derece arasıdır.)



Yakıt verme ve bekleme sürelerini ayarlayınız. Tavsiye edilen yakıt verme
süresi 3 sn ile 5 sn arasıdır. Tavsiye bekleme süresi ise 8 dk ile 10 dk arasıdır.
Ancak evinizin büyüklüğüne ve yalıtım durumuna göre bu değerleri
değiştirebilirsiniz.



Kazan yakıt deposunda yeterli miktarda kömür olup olmadığını kontrol ediniz.

Bu işlemler, ilk yakma işlemi yapılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.
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İLK YAKMA İŞLEMİ ve SONRASI


Yakıt deposuna yeterli miktarda kömürü doldurunuz ve yakıt sürme butonu ile
yanma haznesinde oluşacak yeterli yakıtı elde edene kadar sürülmesini
sağlayınız.



Kazan termostatını istenilen sıcaklığa ayarlayınız. Kumanda panosu üzerindeki
elle yakıt verme tuşuna basarak yanma potasına uygun miktarda kömürü
sürünüz. Çıra ve odun parçalarını yakıtın üzerine koyarak yakıtı üstten
tutuşturarak yakınız.



Tutuşturma esnasında ilk etapta kazan alt kapağını açık tutmanız tutuşmayı
hızlandıracaktır. Ardından kazanı çalıştırıp bütün açık kapakları kapatınız. Fan
çalışmaya başladığı anda yanma daha da hızlanacaktır.



Sistemdeki su sıcaklığı istenilen dereceye ulaştığı anda fan duracak,
sirkülasyon pompası çalışmaya devam edecektir. Su sıcaklığı ayarlanan
derecenin 4 derece altına düştüğü anda fan tekrar çalışacak ve kazan su
sıcaklığının istenilen seyirde kalmasını sağlayacaktır.



Eğer kazan su sıcaklığı düşmüyor ve kazan, ayarladığınız zamanda yakıt
vermiyorsa endişe etmeyiniz. Kumanda panosu programı, kazan sıcaklığı
istenilen ayarın altına düşmeden yeni yakıt vermeyi engelleyecek şekilde
programlanmıştır.



Ancak kazan su sıcaklığı istenilen sıcaklığın 4 derece altına düştüğü halde hala
yakıt verme motoru çalışmıyorsa zaman ayarı çalışmıyorsa bu durumda
yetkilileri arayarak bilgi alınız.



Kazanınızı kullanmak istemediğiniz durumlarda yeni yakıt ilave etmeksizin
mevcut yakıtın tamamen sönmesini bekleyiniz.
Yakıtın tamamen
söndüğünden emin olmadan kesinlikle kazanınızın elektrik bağlantısını
kesmeyiniz.
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PERİYODİK TEMİZLİK VE BAKIM


Kazanın su seviyesini her yakma öncesinde mutlaka kontrol ediniz.



Kazan, yakma talimatına uygun şekilde yakılmalı, yanma odasındaki alev
kontrol edilmeli ve tam yanma sağlanmalıdır.



Duman boruları ve kazanın bacaya bağlandığı duman sandığını en az haftada
bir kez temizleyiniz.



Bacayı sezonda en az iki kez temizleyiniz.



Kazan içinde biriken küllerin temizliğini günlük olarak yapınız. Kullanılan
kömürün kalitesine (kül oranına) göre bu işlemin günde iki kez yapılması
gerekebilir.



Yanma potasındaki hava kanallarının alt kısmında bulunan hazneye de
zamanla kül ve kömür tozu birikmektedir. Bu alandaki temizliği yapabilmeniz
için kül tavasını tamamen çıkarın ve tava bölgesinin arka kısmında bulunan
temizleme kapağını açarak gelberi yardımıyla oluşan tozu çekin.



Kazana ait elektrikli ekipmanlara ve fanın üzerine toz, yanan kömür
gelmemesine özen gösteriniz.



Kazan çalışırken temizlik yapmayınız.

KAZAN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Kazanı kullanırken kesinlikle elektrik irtibatını kesmeyiniz. (On/Off butonunu
“On” konumuna getirmeyi unutmayınız.)



Kazan çalışırken kapakları kesinlikle açık tutmayınız.



Yakıt depo kapağının sıkı sıkıya kapandığından ve fan by-pass hortumunun
yerine takılı olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde depoya doğru geri yanma
gerçekleşebilir.



Kazanı kullanırken elektrik kesildiği takdirde kazan içinde bulunan su sıcaklığı
hemen artışa geçecektir. Böyle bir durumda bütün hava sirkülasyon
kapaklarını kapatınız.

25

KULLANIM KLAVUZU



!!! Şayet yakıtınız elektrik kesildiği esnada alevli bir şekilde yanıyor ve hava
sirkülasyon kapaklarını da kapattığınız halde su sıcaklığı artıyorsa;

1-

Yakıtın üzerine kül atarak yakıtın uyumaya geçişini sağlayınız. (Böyle durumlar
için evinizde kül dolu bir poşet bulundurunuz.)

2-

Şebeke suyu sirkülasyon sistemi kurulmuş ise sistemindeki şebeke vanasını
açarak kazan suyunu soğutmaya çalışınız.



!!! Şayet elektrik kesintisi olmadığı halde sirkülasyon pompası peteklere
sıcak su göndermiyorsa; sirkülasyon pompasının çalışıp çalışmadığını kontrol
ediniz. Eğer çalışıyorsa pompanın havasını alınız. Hala peteklere ısı
gitmiyorsa kazanın yakıtına müdahale ederek söndürünüz. Mümkünse yakıtı
dışarıya alınız. Durumu yetkililere bildiriniz.
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KURULUM ŞEMALARI ve MONTAJ TALİMATLARI
DOYK Serisi Otomatik Kazanlar
Açık İmbisat Deposunun Kazanın Üzerine Kurulumu
Otomatik Yüklemeli Kalorifer Kazanlarında olası bir elektrik kesintisinde veya
kontrolsüz bir şekilde yanan kazanın(termometre, termostat gibi güvenlik ekipmanlarının
devre dışı kalması gibi) yüksek sıcaklıklara ulaşması halinde, kazan içerisinde bulunan suyun
buharlaşma sıcaklığına gelmesi gözlenir. Kazanın basıncının ve içerisindeki su sıcaklığının
yükselmesi durumunda olası bir tehlikeli durumu önlemek için tesisatta açık imbisat deposu
veya kapalı genleşme tankı kullanılmalıdır. Sıcaklığı ve basıncı artmış olan bu su; tesisatta
imbisat deposuna kadar çıkmakta ve buradan tahliyesi gerçekleşmektedir. Açık imbisat
deposu(tankı), tesisatta kazanın üzerine kurulabileceği gibi tesisatın en yüksek kota sahip
herhangi bir noktasının üzerine de kurulabilir. Kapalı genleşme deposu tesisatın herhangi bir
noktasına kurulabilmektedir. Tesisat içerisinde bulunan basıncı, içerisinde bulunan elastik
yapılı membran sayesinde muhafaza edebilir ve fazla gelen hava basıncını emniyet ventili
(max. 3 bar) yardımı ile tesisattan atar.
Bu şemada gösterilen kurulum şekli; açık imbisat deposunun, kazanın yaklaşık 1 – 1,5
metre kadar üzerinde kurulması durumunu göstermektedir. Açık imbisat deposunun kazanın
üzerinde kullanılması ile kazan içerisinde oluşacak havanın kendiliğinden imbisat deposuna
çıkarak dışarıya atılması sağlanmış olur. Aksi takdirde kazanın içerisinde birikecek olan
havanın tahliyesi için kazandan çıkan kalorifer gidiş hattının başlangıcına otomatik hava
purjörü atılması gerekmektedir. Açık imbisat deposunun kazan üzerinde kullanılması halinde
böyle bir ihtiyaca gerek kalmamaktadır.
Sıcak kullanım suyu elde etmek için, tesisatlar da boyler, eşanjör gibi su ısıtıcılar
kullanılabilir. Kullanılacak olan ısıtıcı bir çeşit ısı değiştiricisi görevi yapmaktadır. Kazanda
bulunan sıcak su ile şebekeden gelecek olan temiz kullanım suyu eşanjör/boyler içerisinde
ısıtılır. Bu şemada ısı değiştiricisi olarak eşanjör kullanılmıştır. Eşanjörden tam verim
alabilmek için kazan su sıcaklığının 50 ⁰C den az olmaması gerekmektedir.
Not: Pompa, imbisat deposuna çıkan havalık hattından şelale yapma ihtimaline karşı gidiş
hattına konumlandırılmıştır. Sisteminizdeki şamandıra ve termostatik emniyet vanasının
çalışıp çalışmadığını en az haftada bir kez mutlaka kontrol ediniz.
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Şekil 1. DOYK Serisi Dilimli (Bafıllı) Otomatik Yüklemeli Kalorifer Kazanı (Açık İmbisat Deposu
Kazanın Üzerinde) Tesisat Kurulum Şeması
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DOYK Serisi Otomatik Kazanlar
Açık İmbisat Deposunun Kazanın Üzerinden Farklı Bir Yere Kurulumu
Otomatik Yüklemeli Kalorifer Kazanlarında olası bir elektrik kesintisinde veya
kontrolsüz bir şekilde yanan kazanın(termometre, termostat gibi güvenlik ekipmanlarının
devre dışı kalması gibi) yüksek sıcaklıklara ulaşması halinde, kazan içerisinde bulunan suyun
buharlaşma sıcaklığına gelmesi gözlenir. Kazanın basıncının ve içerisindeki su sıcaklığının
yükselmesi durumunda olası bir tehlikeli durumu önlemek için tesisatta açık imbisat deposu
veya kapalı genleşme tankı kullanılmalıdır. Sıcaklığı ve basıncı artmış olan bu su; tesisatta
imbisat deposuna kadar çıkmakta ve buradan tahliyesi gerçekleşmektedir. Açık imbisat
deposu(tankı), tesisatta kazanın üzerine kurulabileceği gibi tesisatın en yüksek kota sahip
herhangi bir noktasının üzerine de kurulabilir. Kapalı genleşme deposu tesisatın herhangi bir
noktasına kurulabilmektedir. Tesisat içerisinde bulunan basıncı, içerisinde bulunan elastik
yapılı membran sayesinde muhafaza edebilir ve fazla gelen hava basıncını emniyet ventili
(max. 3 bar) yardımı ile tesisattan atar.
Bu şemada gösterilen kurulum şekli; açık imbisat deposunun, kazanın üzerine değil de
tesisatta en yüksekte bulunan herhangi bir hattın, yaklaşık 1 – 1,5 metre kadar üzerine
kurulma durumunu göstermektedir. Açık imbisat deposu; yerden yüksekliği korunduğu
müddetçe tesisatta istenilen herhangi bir yere konulabilir. Ancak bu durumda kazanın
üzerine konumlandırılmadığı için cihazda birikecek olan havanın atılması için ek tesisat
elemanına ihtiyaç duyulacaktır. Kalorifer Gidiş hattının başlangıcına eklenecek olan otomatik
hava purjörü ile bu problem çözülmüş olacaktır.
Sıcak kullanım suyu elde etmek için, tesisatlar da boyler, eşanjör gibi su ısıtıcılar
kullanılabilir. Kullanılacak olan ısıtıcı bir çeşit ısı değiştiricisi görevi yapmaktadır. Kazanda
bulunan sıcak su ile şebekeden gelecek olan temiz kullanım suyu eşanjör/boyler içerisinde
ısıtılır. Bu şemada ısı değiştiricisi olarak eşanjör kullanılmıştır. Eşanjörden tam verim
alabilmek için kazan su sıcaklığının 50 ⁰C den az olmaması gerekmektedir.
Not: Pompa, imbisat deposuna çıkan havalık hattından şelale yapma ihtimaline karşı gidiş
hattına konumlandırılmıştır. Sisteminizdeki şamandıra ve termostatik emniyet vanasının
çalışıp çalışmadığını en az haftada bir kez mutlaka kontrol ediniz.
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Şekil 2. DOYK Serisi Dilimli (Bafıllı) Otomatik Yüklemeli Kalorifer Kazanı (Açık İmbisat Deposu
Farklı Yerde) Tesisat Kurulum Şeması
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DOYK Serisi Otomatik Kazanlar
Kazanlarda Kapalı Genleşme Tankının Kurulumu
Otomatik Yüklemeli Kalorifer Kazanlarında olası bir elektrik kesintisinde veya
kontrolsüz bir şekilde yanan kazanın(termometre, termostat gibi güvenlik ekipmanlarının
devre dışı kalması gibi) yüksek sıcaklıklara ulaşması halinde, kazan içerisinde bulunan suyun
buharlaşma sıcaklığına gelmesi gözlenir. Kazanın basıncının ve içerisindeki su sıcaklığının
yükselmesi durumunda olası bir tehlikeli durumu önlemek için tesisatta açık imbisat deposu
veya kapalı genleşme tankı kullanılmalıdır. Sıcaklığı ve basıncı artmış olan bu su; tesisatta
imbisat deposuna kadar çıkmakta ve buradan tahliyesi gerçekleşmektedir. Açık imbisat
deposu(tankı), tesisatta kazanın üzerine kurulabileceği gibi tesisatın en yüksek kota sahip
herhangi bir noktasının üzerine de kurulabilir. Kapalı genleşme deposu tesisatın herhangi bir
noktasına kurulabilmektedir. Tesisat içerisinde bulunan basıncı, içerisinde bulunan elastik
yapılı membran sayesinde muhafaza edebilir ve fazla gelen hava basıncını emniyet ventili
(max. 3 bar) yardımı ile tesisattan atar.
Bu şemada belirtilen kurulum şekli; kazanlarda kapalı genleşme tankı kullanılması
halinde tesisatın nasıl tasarlanması gerektiğini göstermektedir. Kapalı tesisat olarak da
adlandırılan bu tekniğin, açık tesisattan farkı; basıncın tesisat içerisinde kaldığı ve atmosfere
açık olmamasıdır. Kazan içerisindeki basınç değişimi genleşme tankı içerisinde bulunan
elastik yapılı membran sayesinde dengelenir. Kazan içerisindeki basınç, atmosfer basıncından
bağımsız olduğu için genleşme tankının tesisatta ki yeri önemli değildir. Kazan yakınlarında
bir yere konumlandırılabileceği gibi tesisat hattında herhangi bir yere de montajlanabilir.
Sıcak kullanım suyu elde etmek için, tesisatlar da boyler, eşanjör gibi su ısıtıcılar
kullanılabilir. Kullanılacak olan ısıtıcı bir çeşit ısı değiştiricisi görevi yapmaktadır. Kazanda
bulunan sıcak su ile şebekeden gelecek olan temiz kullanım suyu eşanjör/boyler içerisinde
ısıtılır. Bu şemada ısı değiştiricisi olarak eşanjör kullanılmıştır. Eşanjörden tam verim
alabilmek için kazan su sıcaklığının 50 ⁰C den az olmaması gerekmektedir.
Not: Pompa, imbisat deposuna çıkan havalık hattından şelale yapma ihtimaline karşı gidiş
hattına konumlandırılmıştır. Sisteminizdeki şamandıra ve termostatik emniyet vanasının
çalışıp çalışmadığını en az haftada bir kez mutlaka kontrol ediniz.
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Şekil 3. DOYK Serisi Dilimli (Bafıllı) Otomatik Yüklemeli Kalorifer Kazanı (Kapalı Genleşme Tankı)
Tesisat Kurulum Şeması
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MOYK Serisi Otomatik Kazanlar
Merkezi Sistem Kazanlarında Açık İmbisat Deposunun Kurulumu
Merkezi Sistem Otomatik Yüklemeli Kalorifer Kazanlarında olası bir elektrik
kesintisinde veya kontrolsüz bir şekilde yanan kazanın(termometre, termostat gibi güvenlik
ekipmanlarının devre dışı kalması gibi) yüksek sıcaklıklara ulaşması halinde, kazan içerisinde
bulunan suyun buharlaşma sıcaklığına gelmesi gözlenir. Kazanın basıncının ve içerisindeki su
sıcaklığının yükselmesi durumunda olası bir tehlikeli durumu önlemek için tesisatta açık
imbisat deposu veya kapalı genleşme tankı kullanılmalıdır. Sıcaklığı ve basıncı artmış olan bu
su; tesisatta imbisat deposuna kadar çıkmakta ve buradan tahliyesi gerçekleşmektedir. Açık
imbisat deposu(tankı), tesisatta kazanın üzerine kurulabileceği gibi(kalorifer peteklerinin
kazanla aynı seviyede olması halinde) tesisatın en yüksek kota sahip herhangi bir noktasının
üzerine de kurulabilir. Kapalı genleşme deposu tesisatın herhangi bir noktasına
kurulabilmektedir. Tesisat içerisinde bulunan basıncı, içerisinde bulunan elastik yapılı
membran sayesinde muhafaza edebilir ve fazla gelen hava basıncını emniyet ventili (max. 3
bar) yardımı ile tesisattan atar.
Bu şemada belirtilen kurulum şekli; kazanlarda açık imbisat deposunun kullanılması
halinde tesisatın nasıl tasarlanması gerektiğini göstermektedir. Merkezi sistemde cihaz
bodrum, kazan dairesi gibi binanın altına kurulduğu için kalorifer petekleri kazan seviyesinin
çok üstünde kalmaktadır. Dolayısıyla açık imbisat deposu tesisatta en yüksekte bulunan
kalorifer peteğinin en az 1–1,5 metre kadar üzerine kurulmasını gerektirmektedir. Bu gibi
alanlarda açık imbisat deposu çatı katına veya çatıda müsait olan herhangi bir yere de
konumlandırılabilir. Olası bir taşma anına karşı haberci borusu da şemada gösterildiği gibi
drenaj hattına bağlanmalıdır. Açık imbisat deposu kazanın üzerine konumlandırılmadığı için
kazanda birikecek olan havanın atılması için direk kazandan, açık imbisat deposuna bağlanan
bir emniyet gidiş hattı çekilmelidir.
Sıcak kullanım suyu elde etmek için, tesisatlar da boyler, eşanjör gibi su ısıtıcılar
kullanılabilir. Kullanılacak olan ısıtıcı bir çeşit ısı değiştiricisi görevi yapmaktadır. Kazanda
bulunan sıcak su ile şebekeden gelecek olan temiz kullanım suyu eşanjör/boyler içerisinde
ısıtılır. Bu şemada ısı değiştiricisi olarak boyler kullanılmıştır. Boyler; toplam kullanılacak olan
sıcak su hesap edilerek ihtiyaca en uygun kapasitede seçilerek kazan yanına montajı
yapılabilir.
Not: Pompa, imbisat deposuna çıkan havalık hattından şelale yapma ihtimaline karşı gidiş
hattına konumlandırılmıştır. Sisteminizdeki şamandıra ve termostatik emniyet vanasının
çalışıp çalışmadığını en az haftada bir kez mutlaka kontrol ediniz.
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Şekil 4. MOYK Serisi Merkezi Sistem Otomatik Yüklemeli Kalorifer Kazanı (Açık İmbisat Deposu)
Tesisat Kurulum Şeması
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MOYK Serisi Otomatik Kazanlar
Merkezi Sistem Kazanlarında Kapalı Genleşme Tankı Kurulumu
Merkezi Sistem Otomatik Yüklemeli Kalorifer Kazanlarında olası bir elektrik
kesintisinde veya kontrolsüz bir şekilde yanan kazanın(termometre, termostat gibi güvenlik
ekipmanlarının devre dışı kalması gibi) yüksek sıcaklıklara ulaşması halinde, kazan içerisinde
bulunan suyun buharlaşma sıcaklığına gelmesi gözlenir. Kazanın basıncının ve içerisindeki su
sıcaklığının yükselmesi durumunda olası bir tehlikeli durumu önlemek için tesisatta açık
imbisat deposu veya kapalı genleşme tankı kullanılmalıdır. Sıcaklığı ve basıncı artmış olan bu
su; tesisatta imbisat deposuna kadar çıkmakta ve buradan tahliyesi gerçekleşmektedir. Açık
imbisat deposu(tankı), tesisatta kazanın üzerine kurulabileceği gibi(kalorifer peteklerinin
kazanla aynı seviyede olması halinde) tesisatın en yüksek kota sahip herhangi bir noktasının
üzerine de kurulabilir. Kapalı genleşme deposu tesisatın herhangi bir noktasına
kurulabilmektedir. Tesisat içerisinde bulunan basıncı, içerisinde bulunan elastik yapılı
membran sayesinde muhafaza edebilir ve fazla gelen hava basıncını emniyet ventili yardımı
ile tesisattan atar.
Bu şemada belirtilen kurulum şekli; kazanlarda kapalı genleşme tankı kullanılması
halinde tesisatın nasıl tasarlanması gerektiğini göstermektedir. Kapalı tesisat olarak da
adlandırılan bu tekniğin, açık tesisattan farkı; basıncın tesisat içerisinde kaldığı ve atmosfere
açık olmamasıdır. Kazan içerisindeki basınç değişimi genleşme tankı içerisinde bulunan
elastik yapılı membran sayesinde dengelenir. Kazan içerisindeki basınç, atmosfer basıncından
bağımsız olduğu için genleşme tankının tesisatta ki yeri önemli değildir. Kazan yakınlarında
bir yere konumlandırılabileceği gibi tesisat hattında herhangi bir yere de montajlanabilir.

Sıcak kullanım suyu elde etmek için, tesisatlar da boyler, eşanjör gibi su ısıtıcılar
kullanılabilir. Kullanılacak olan ısıtıcı bir çeşit ısı değiştiricisi görevi yapmaktadır. Kazanda
bulunan sıcak su ile şebekeden gelecek olan temiz kullanım suyu eşanjör/boyler içerisinde
ısıtılır. Bu şemada ısı değiştiricisi olarak boyler kullanılmıştır. Boyler; toplam kullanılacak olan
sıcak su hesap edilerek ihtiyaca en uygun kapasitede seçilerek kazan yanına montajı
yapılabilir.
Not: Pompa, imbisat deposuna çıkan havalık hattından şelale yapma ihtimaline karşı gidiş
hattına konumlandırılmıştır. Sisteminizdeki şamandıra ve termostatik emniyet vanasının
çalışıp çalışmadığını en az haftada bir kez mutlaka kontrol ediniz.
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Şekil 5. MOYK Serisi Merkezi Sistem Otomatik Yüklemeli Kalorifer Kazanı (Kapalı Genleşme Tankı)
Tesisat Kurulum Şeması
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KAZAN VE PETEK AYNI SEVİYEDE KURULUM
Kalorifer kazanının peteklerle aynı seviyede kurulması halinde; by-pass sistemi
çalışmayacaktır. Bu yüzden açık imbisat deposuna şamandıra kurulmak suretiyle sistemdeki
suyun sürekli takviyesi sağlanmalıdır. Kazan içerisindeki su sıcaklığı arttığında, elektrik
kesilmesi veya pompanın çalışmaması halinde, tahliye çeşmesinden istenilen derecenin
üzerine çıkmış olan su boşaltılmalıdır. Bu işlem size elektrik gelinceye kadar veya kazanda
yanmakta olan yakıtı söndürünceye kadar zaman tanır.
Bu sisteme ek ilave olarak tahliye çeşmesinin yerine veya hemen altına, otomatik
termostatlı emniyet vanası bağlayarak sistemi daha güvenli hale getirebilirsiniz. Bu sayede siz
evde olmasanız bile elektriklerin kesilmesi veya pompanın çalışmamasıyla birlikte sıcaklığın
yükselmesi durumunda otomatik termostatlı emniyet vanası 95 derecede ısınmış olan suyu
boşaltacak ve zaten şamandıralı olan açık imbisat deposundan, kazan içine soğuk su çekerek
sistemi soğutacaktır.

KAZAN VE PETEK FARKLI SEVİYEDE KURULUM
Kazanın peteklerin altında bir seviyede kurulması halinde by pass sistemi ile güvenlik
sağlanabilir. Bu yüzden by pass sistemi mutlaka kurulmalıdır. By-pass hattında
kullanılabilecek bir çekvalf(çalpara) ile by-pass hattının güvenliği de sağlanmış olur. Açık
imbisata kurulacak olan bir şamandıra ile de sistemdeki suyun sürekli takviyesi sağlanabilir.
Kazanın peteklerden aşağıda bir seviyede kurulması halinde kazan sıcak su gidiş hattı
hiçbir şekilde hava oluşmasına maruz bırakılmayacak şekilde eğimli kurulmamalı, gidiş hattı
doğrudan yukarıya doğru verilmelidir. Gidiş hattının önce aşağı daha sonra yukarıya verilmesi
halinde oluşan havadan dolayı sirkülasyon sağlanamaz. Bu durumda pompa işlevini
göremeyecek, by pass sistemi çalışmayacak ve kazan su sıcaklığı artacaktır.
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OTOMATİK YÜKLEMELİ KAZANLARIN TAŞINMA VE
NAKLİYE TALİMATLARI



Makine taşınırken üzerinde bulunan etiket bilgilerine ve uyarı işaretlerine
dikkat edilmelidir.



Yedek parçalar veya alt montajlar teslimden sonra montajı yapılmamışsa
rutubet ve tozdan korunmuş yerlerde stoklanmalıdır.



Depolama ve sevkiyat sırasında hassasiyet arz eden yedek parçaların üst
üste istifleme yapılmamasına dikkat edilmelidir.



Makinenin ağırlığı nedeni ile güvenlik sağlandıktan sonra taşıma
yapılmalıdır.



Makinenin dikkatsiz, çarpık kaldırılması ve hareket ettirilmesi makineye
zarar verebilir.
‼ Uyarı;
Makinenin taşınması esnasında kaldırıldıktan sonra insan hayatı
açısından altında ve yakınında durulması tehlikelidir.
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OLASI ARIZALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
SORUN

NEDENİ

Sıkıntılı yanma. Alevlerin
yükleme kapağından tepmesi

Yetersiz hava ile yanma, yetersiz
hava çekişi

Yanmanın sönmesi, borularda
kurumlaşma

Yetersiz hava ve kalitesiz yakıt
kullanma

Uyumama problemi. Buhara
kalkma.

Kazan içine hava kaçağı mevcuttur.

Fan veya klapenin çalışmaması

Devir-daim pompasının
çalışmaması

Elektrik kesilmesi, yüksek
gerilimden kaynaklı arızalar,
kumanda panosundan kaynaklı
arızalar, gereksiz uzun süreli
çalıştırma
Elektrik kesilmesi, yüksek
gerilimden kaynaklı arızalar,
kumanda panosundan kaynaklı
arızalar, pompanın hava yapması

Isıtmama problemleri, çok yakıt
tüketme

İzolasyon ve kapasite yetersizliği,
Tesisatın standartlara uygun
olmaması

Kazan kapağında aşırı ısınma

Kapak izolasyonunun deforme
olması.

Izgara ile problemler

Hatalı alternatif yakıt kullanımı

Alternatif yakıtlarla ilgili
problemler

Hatalı alternatif yakıt kullanımı

Elektronik kart çalışmıyor

Enerji gelmediğini
Gösterir.

Kazan çalışıyor, petekler
Isınmıyor

Pompa arızası veya
tesisatta hava problemi
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ÇÖZÜM
İhtiyaçlara ve sisteme uygun yeni
bir baca yapılması gerekiyor, lütfen
baca detayların için kullanma
kılavuzunu okuyunuz
Kazan havasız kapalı ortamda ise
havalandırınız. Fanı kontrol ediniz.
Kullanma kılavuzundaki belirtilen
haricindeki yakıtları kullanmayınız
Fan klapesinin ve kül-kömür
kapaklarının kapalı olduğundan
emin olunuz.

Size en yakın THERMALL yetkili
servisine başvurun.

Size en yakın THERMALL yetkili
servisine başvurun
Mekânın ısı ile izolasyonu
iyileştirilmelidir. Kazanın kullanılan
yakıt değiştirilmelidir. Evin ısı
ihtiyacı kontrol edilmedir Tesisat
standartlara uygun değiştirilmelidir
Size en yakın THERMALL yetkili
servisine başvurun
Size en yakın THERMALL yetkili
servisine başvurun
Ürünlerimiz tarafından
desteklenen yakıt listesi ve işletme
şartları kullanma kılavuzunda
verilmiştir. Lütfen uygun yakıtları
kullanınız.
Kazan prizinizi ve sigortalarınızı
kontrol ediniz.
Kazan kurulumu yapan tesisatçınızı
çağırıp, kontrol yaptırınız.

KULLANIM KLAVUZU

40

KULLANIM KLAVUZU

GARANTİ BELGESİ
BELGENİN ONAY VE GEÇERLİLİK TARİHİ:

/

BELGENİN SAYISI:

Bu belgenin kullanılmasında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a
dayanılarak yürü konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ
1Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
2Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçısıüreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10
gün içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4Malın garanti süresi içerisinde malzeme ve işçilik hatalarından kaynaklanan arıza
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla,
bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana
gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması
unsurlarının yanı sıra, bu arızaları maldan yararlanamamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami
sürenin aşılması, firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii,
acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın
tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini,
bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.
İMALATÇI FİRMA ÜNVANI : IŞIKSAN ISI SİSTEMLERİ- TEVHİT IŞIK
ADRES
: TATLICAK MAH. UMURLU SK. NO:23 KARATAY/KONYA
TELEFON
: 0-332 238 99 68
FAKS
: 0-332 238 99 68
MARKA
: THERMALL
MODEL
:
SERİ NO
:
TESLİM TARİHİ
:
GARANTİ SÜRESİ
: 2 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ
: 20 İŞ GÜNÜ

www.thermall.com.tr
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Tatlıcak Mah. Konimsan Sanayi Sitesi Umurlu Sk. No: 23
Karatay / KONYA

Tel&Fax:0 332 238 99 68
Gsm:0 507 707 95 45
0 505 319 66 26

www.thermall.com.tr
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