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GÝRÝÞ

Öncelikle ALARKO markasýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.
Bu kýlavuzda ALARKO katý yakýt yakabilen kat kalorifer kazanlarý ile ilgili kullaným ve
bakým bilgilerini bulacaksýnýz.
Kazanýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak
için lütfen bu kýlavuzu dikkatle inceleyiniz. Kýlavuzda kullaným ve bakým bilgilerinin
yaný sýra kazana iliþkin tanýtýcý ve teknik verilere, montaj, iþletmeye alma ile ilgili özet
bilgilere de yer verilmiþtir.
Ürününüze iliþkin daha ayrýntýlý bilgiler için ürün tanýtým broþürüne, gerektiðinde
ALARKO CARRIER yetkili satýcý ve servislerine baþvurabilirsiniz.
Bu kýlavuzu gerektiðinde baþvurmak amacýyla saklayýnýz ve el altýnda bulundurunuz.
Kazan yerine konulup, baðlantýlarý yapýldýktan sonra yetkili servislerimiz isteðiniz
üzerine cihzýnýzý iþletmeye alacak ve size ürünün kullanýmý ve bakýmý ile ilgili gerekli
bilgileri vereceklerdir. Anlaþýlmayan konularý tekrar tekrar sorabilirsiniz.
Uzmanlarýmýz sorularýnýzý yanýtlanmaktan memnun olacaklardýr.



GARANTÝ ve SERVÝS

Kullaným kýlavuzunda belirtilen esaslara, uyarýlara ve standartlara uyulmak koþuluyla
cihazýnýz malzeme ve imalat hatalarýna karþý 2(iki) yýl Alarko Carrier garantisi altýndadýr.
Garantinizin geçerli olmasý için GARANTÝ BELGESÝ’nin cihazý satýn aldýðýnýz bayiniz
tarafýndan doldurup size imzalatýldýktan sonra kazaný iþletmeye alan yetkili servis
tarafýndan Alarko Carrier’e gönderilmesi gerekir. Lütfen takip ediniz.
En ufak sorunlarýnýzda bile Alarko Carrier yetkili servisleri hizmetinizdedir.
Alarko Carrier yetkili servis adreslerini cihazýnýzla birlikte verilen Yetkili Servis Adres
Kitapçýðýnda bulabilirsiniz.
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý’nýn ilgili tebliðlerine göre kazanýn ömrü en az 10 (on) yýldýr.
Firmamýz bu süre içerisinde cihazýnýzla ilgili her türlü yedek parçayý bulundurmak
zorundadýr.
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UYARILAR

Kazanlarý susuz çalýþtýrmayýnýz. Sýcak kazana kesinlikle soðuk su beslemesi
yapmayýnýz. Soðuk su beslemesi kazan sýcaklýðý 40º C’ýn altýna düþtüðünde
yapýlabilir. Herhangi bir sebeple aþýrý ýsýnmýþ (90ºC'nin üzeri) kazaný soðutmak için su
beslemesi yapmayýnýz. Patlamaya sebep olabilirsiniz. Aþýrý ýsýnmýþ bir kazana en
doðru müdahale yanan kömürü kazan dýþýna almaktýr. Yanmayý kazan içerisinde
söndürme çabalarý tehlikelidir.

Katý yakýtlý kazanlarý, kapalý genleþme deposu ile kesinlikle çalýþtýrmayýnýz.
Kapalý genleþme depolu tesisatlarda elektrik kesilmeleri veya baþka bir nedenle
kazanýn sisteme ýsý aktarýmý kesintiye uðrarsa, oluþan basýnç artýþý, kazan veya
tesisattaki en zayýf  ekipmanýn patlamasýna neden olabilir. Kapalý genleþme deposu
ile çalýþtýrýlan kazanlarýn yol açtýðý sorunlardan firmamýz sorumlu deðildir.

Kazanlarý güvenlik açýsýndan kesinlikle insanlarýn yaþadýðý kapalý mekanlara
monte etmeyiniz. Kazan borularýnýn, bacanýn zamanla toz ve kurumla dolmasý
veya aþýrý rüzgar zehirli atýk gazlarýn mahale sýzmasýna yol açabilir. Bu sebeple kazanlar
yaþam mekanlarý dýþýnda, dýþ atmosfere bitiþik bir duvarý olan ve bir menfez ile sürekli
havalandýrýlan yerlere monte edilmelidir. Yaþam mahaline konulan kazanlarýn yol açtýðý
sorunlardan firmamýz sorumlu deðildir.

Kazanlarý amacý dýþýnda kullanmayýnýz. Kazanlarýmýz, atmosfere açýk kalorifer
tesisatýna sýcak su (max. 90 ºC) saðlamak amacýyla üretilmiþtir. Kazanýn amacý
dýþýnda kullanýmýnda cihaz ve kullanýcý için tehlikeli durumlar meydana gelebilir.
Meydana gelebilecek sorunlardan firmamýz sorumlu deðildir.
Katý yakýtlý kazanlar kömür yakmak üzere dizayn edilmiþtir. Diðer alternatif
yakýtlarla (linyit, petroyak, kok vb.) çalýþtýrýlan kazanlar garanti kapsamý dýþýndadýr.
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GENEL ÖZELLÝKLER

Ýleri teknoloji ürünü olan Alarko Konforal Katý Yakýtlý Kat kaloriferi kazanlarýnýn tüm
tasarýmlarý bilgisayar ortamýnda gerçekleþtirilmiþ, üretimi bilgisayar destekli cihazlarda
yapýlmýþtýr.
Modern teknoloji ile kazanlar, monoblok silindirik çelik gövde ve tümüyle kaynaklý
konstrüksiyon kullanýlarak imal edilmiþtir. Silindirik yapýsý ile yüksek basýnçlara
dayanýklýdýr.
Kazanlarýmýz tam bir kalite kontrol ile 3 bar iþletme basýncýnda çalýþacak þekilde
tasarlanmýþtýr. Ýmalattan çýkan her bir kazan 4,5 bar basýnçta hidrolik testten
geçirildikten sonra sevk edilmektedir.
KK 10 MT  (10.000 kcal/saat kapasite) model  kazanlar tabii çekiþli yanma prensibinde
çalýþýr ve zincirli termostat ile kontrol edilir. Diðer kapasitedeki kazanlarýmýz (KK
20M, KK 40M) talebe göre fanlý (KK..MF) veya zincirli termostatlý (KK..MT) olarak
üretilmektedir.
Fanlý ve fansýz tüm tabii çekiþli kazanlarýn nominal kapasitede verimli ve emniyetli
çalýþabilmesi için yeterli bir baca çekiþine (kazan çalýþýrken min. -0.15 mbar / max.
-0.20 mbar) sahip olmalýdýr.
Katý yakýtlý kazanlarýmýzda ikincil (sekonder) hava yakma sistemi sayesinde
yanmamýþ gazlar tekrar yakýlarak verim en üst düzeye çýkarýlmýþtýr. Klasik kömürlü
kazanlarda ulaþýlmayan yüksek yanma verimine ulaþýlmýþtýr.

Sorunsuz bir iþletme için 25-60 mm ebatlarýnda, tozsuz, kuru ve ýsýl deðeri
6.500 kcal/kg (minimum 6.000 kcal/kg - maksimum 7.000 kcal/kg)  olan kaliteli
taþkömürü ile çalýþtýrýlmasý gerekir. Yüksek kalorili ve düþük kükürt dioksitli ithal
kömür (Sibirya veya Güney Afrika) yakýlmasý tavsiye edilir.

YAKIT ÖZELLÝKLERÝ

Diðer alternatif yakýtlarla (linyit, petrokok, kok vb.) çalýþtýrýlan kazanlar garanti kapsamý
dýþýndadýr.
Petrokok ve kok yüksek ýsýl deðerleri nedeniyle kazana hasar verebilir. Düþük
kalorili linyit kömürüde kazan borularýnýn kýsa sürede kurumla dolmasýna, kapasite
ve verimin düþmesine sebep olur.
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Kontrol Panosu : Sayfa 14’e bakýnýz.

Yanma Haznesi Kapaðý: Ýlk ateþlemede yanma odasýna ulaþýmý
saðlar. Refrakter ýsý izolasyonlu, tam sýzdýrmaz, kolay açýlýp
kapatýlabilen konik sýkma tertibatý ve özel menteþe sistemine
sahiptir.

Kül Haznesi Kapaðý: Yanma sonucu oluþan küllerin alýnmasýna
olanak saðlar. Tam sýzdýrmaz, kolay açýlýp kapatýlabilen konik
sýkma tertibatýna ve özel menteþe sistemine sahiptir.

Alev Gözetleme Camý: Alevin gözetlenmesine olanak saðlar.

Baca Gazý Ayar Klapesi: Yanma için gerekli havanýn hassas olarak
ayarlanmasýný mümkün kýlarak maksimum verimi saðlar ve kazanýn daha
düþük kapasitelerde verimli olarak çalýþmasýna olanak saðlar.

Yakma Havasý Faný : Yanma için gerekli birincil ve ikincil havayý cebri
olarak temin eder. Sessiz çalýþýr. Kazan termostatýndan kumanda alýr.

Zincirli Termostat : Yanma için gerekli birincil ve ikincil havayý baca
çekiþi yardýmýyla ortamdan atmosferik olarak temin eder. Kazan su
sýcaklýðýna göre yanma havasýný oransal olarak ayarlar.

ANA PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Dýþ Kaset Saclarý: Montajý ve demontajý kolay, elektrostatik toz boyalý
Ana Kazan Gövdesi: Çelik malzemeden, tam silindirik kaynaklý konstrüksiyon.

Izgara: Ýdeal yakýt hava karýþýmýný temin etmek için özel olarak
tasarlanmýþtýr.
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MONTAJ

Kazanýnýzýn nakliyede hasar görebilecek aksesuarlar ayrý olarak paketlenmiþtir. Bu
parçalarýn montajý yetkili servis tarafýndan yapýlacak ve iþletmeye alýnacaktýr. Kazan
montajýnýn sertifikalý bir tesisatçý tarafýndan mevcut standartlara göre yapýlmasý tavsiye
edilir. Yanlýþ montaj imalatçýnýn sorumlu olmadýðý hasar ve kazalara neden olabilir.
Kazanlar yürürlükteki standartlara uygun olarak monte edilmelidir. Bu standartlara
ek olarak montajlarda aþaðýdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir.

DÝKKAT! Orjinal tasarýmda deðiþiklik ve eklemeler yapmayýnýz. Deðiþiklik yapýlan
kazanlar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr.

MONTAJ YERÝ ve YERLEÞTÝRME

Kazanlarý güvenlik açýsýndan insanlarýn yaþadýðý mahallere monte etmeyiniz. Kazan
borularýnýn veya bacanýn zamanla týkanmasý, toz ve kurumla dolmasý, ters bir rüzgar
sonucu baca geri tepmesi gibi nedenlerden ötürü mahale zehirli atýk gaz sýzýntýlarýna
yol açabilir. Bu sebeple kazanlar yaþam mekanlarý dýþýnda, sürekli havalandýrýlan
yerlere monte edilmelidir.
Kazanýn yerleþtirileceði zemine betonarme bir platform yapýlarak kazanýn zeminden
en az 15 cm yükseðe monte edilmelidir. Bu platform kazaný ve ekipmanlarýný su
baskýnlarýndan koruyacak ve kazanýn daha iyi hava almasýný saðlayacaktýr.

Fanlý modellerde fanýn yerden toz emerek hasarlanmasýnýn önüne geçilmektedir.

Kazan Kaide Boyutlarý ve Yerleþtirme Detayý

KATI
YAKITLI
KAZAN

60 cm

60 cm 90 cm

90 cm
Ön taraf

Beton kaide

Tip
KK 10 - MT/P      55   60     15
KK 20 - MF/P      65   80     15
KK 40 - MF/P      80   105     15

 En Boy Yükseklik

Yandaki þemada tesisat baðlantýlarýnýn düzgün,
servis çalýþmalarýnýn kolay yapýlabilmesi için kat
kaloriferi ile mevcut duvarlar arasýnda býrakýlmasý
gereken minimum mesafeler gösterilmiþtir.
Gösterilen bu alanda baþka bir cihaz yada kömür
vb. malzeme bulunmamalýdýr. Temizlik için kazanýn
üstünde minimum 80 cm mesafe býrakýlmalýdýr.
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Katý yakýtlý kazan baðladýðýnýz tesisatlarda mutlaka açýk genleþme deposu
kullanýnýz. Kapalý genleþme depolu tesisatlarda elektrik kesilmeleri veya kazanýn
sisteme ýsý aktarýmý herhangi bir nedenle kesintiye uðrarsa ýsý aktarýmý aksamakta ve
bunun neticesinde kazan buhara kalkabilir. Kazan basýncý aþýrý yükselerek
sistemdeki en zayýf ekipmanýn patlamasýna neden olur. Katý yakýtlý kazanlarý
kapalý genleþme ile çalýþtýrmak kesinlikle yasaktýr. Sisteme baðlanan basýnç emniyet
ventilleri sistemi yeterince ve standartlara uygun korumaya yetmez.
Açýk genleþme depolarýný standartlara uygun olarak baðlayýnýz. Depo hacimleri
ve boru çaplarý için tabloda verilen deðerlere uyunuz. Daha küçük kapasiteli genleþme
tanký kullanýlmasý özellikle tek kat uygulamalarda kazanýn susuz kalarak hasar
görmesine neden olur.
Tesisatta  plastik boru kullanýlmamasý önerilir. Açýk genleþme emniyet gidiþ ve
dönüþ borularýnýn her ikisininde kazana baðlantýlarýný kesinlikle yapýnýz. Bu baðlantýlar
hemen kazan emniyet gidiþ/dönüþ nipellerinden, en kýsa yol izlenerek yapýlmalý ve
hat üzerine kesinlikle vana veya baþka ekipman konulmamalýdýr.
Açýk genleþme depolu sistemlerde , sisteme ýsý aktarýmý durduðu anda kazanda
oluþan fazla enerji açýk genleþme deposu tahliye borusundan buhar tahliye ederek
kazan korumaya alýr. Kazanda oluþan buhar  emniyet gidiþ hattýndan açýk genleþme
deposuna gider ve açýk genleþme tahliyesinden sistem dýþýna atýlýr. Kazanda eksilen
su ise açýk genleþme deposunda bulunan su rezervinden  emniyet dönüþ hattý vasýtasý
ile kazana geri beslenir ve kazanýn susuz kalýp tehlikeye girmesini önlenir.
Bu nedenle açýk genleþme tanký özellikle tek kat uygulamalarda standartlarýn
önerdiði kapasitenin üstünde olmalýdýr (KK10-MT/P’de 80 litre, KK20-MF/P’de
150 litre, KK 40-MF/P’de 300 litre). Çok kat uygulamalarda standartlarýn önerdiði
kapasite yeterli olabilir. Buhar tahliyesinin tehlikeli olmamasý için açýk genleþme
buhar tahliye borusu (min 1”) üzerine vana konulmadan en kýsa mesafede düz bir hat
olmak kaydý ile bina dýþarýsýna çýkarýlmalýdýr. Tahliye borusu yapýlýrken aþaðý
dönüþlerden sakýnýlmalýdýr. Buhar tahliye borusu hattýna vana konulmamalýdýr.
Kazaný yüksek basýnca karþý korumak amacýyla tesisata mutlaka max. 2,5
bar’lýk emniyet ventili kullanýnýz. Kazan gidiþ hattýnda buhar kapanlarý
oluþabileceði için emniyet ventili dönüþ hattýnda olmalýdýr.
Sirkülasyon pompasýný aþýrý sýcaklýktan (buhar) korumak için dönüþ hattýna
monte edilmesi önerilmiþtir. Tek kat tesisat uygulamalarýnda, dönüþ hattýndaki
pompanýn neden olabileceði  sirkülasyon sorunlarýnýn önüne geçmek için tüm
radyatörleri yer seviyesinde monte ediniz.
Pompanýn bir by-pass vanasý ile tesisata baðlanmasý çok katlý sistemlerde doðal
sirkülasyonu saðlayabilir bu nedenle kullanýlmasý önerilmektedir.

MONTAJ - TESÝSAT



Tesisat Þemasý

Emniyet
Gidiþ
(min)

1”

1”

1 1/4”

Emniyet
Dönüþ
(min)

1”

1”

1 1/4”

Açýk Genleþme
Deposu Hacmi

(min)

80 lt

150 lt

300 lt

Model

KK 10-MT/P

KK 20-MF/P

KK 40-MF/P

Kalorifer tesisatýný birinci radyatöre kadar 1” yapýnýz.

Açýk genleþme deposu buhar tahliye borusunu dýþarýya veriniz.

Kazan emniyet gidiþ ve dönüþ baðlantýlarý hariç diðer tüm baðlantýlara, bakým ve
onarým kolaylýðý için birer vana konulmasý tavsiye edilir.
Servis ve bakým kolaylýðý için kazandan kalorifer tesisatýna yapýlan tüm baðlantýlarda
rakor kullanýlmalýdýr.

Kullaným hatalarýný engellemek için soðuk su tesisatýndan kazana su beslemesini
sabit bir baðlantý ile yapmayýnýz, sökülebilir bir besleme düzeneði kurunuz.

DÝKKAT! Kesinlikle kapalý genleþme deposu ile iþletmeye almayýnýz. Depodan
suyun sirküle edilmesini saðlayan by-pass vanasý þiber vana olmalýdýr.
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Vana

Emniyet valfi

Sirkülasyon
pompasý

Açýk
genleþme
deposu

Buhar tahliye havalýk

Haberci

Radyatör

Doldurma

Boþaltma

1”

1/2” By-pass vanasý

Kazan tahliye

Katý
yakýt

kazaný
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MONTAJ - HAVALANDIRMA GEREKSÝNÝMLERÝ
Kazanýn monte edildiði hacimin sürekli havalandýrýlmasý gerekmektedir. Bu
ya pencere veya sabit bir menfez açarak doðal sirkülasyon ile veya bir fan ile cebri
olarak saðlanmalýdýr. Yanma, fanlý modellerde fan ile yanma hacmine hava basýlarak
saðlandýðý için kazan artý basýnçta çalýþmaktadýr. Kazandan dýþarý gaz sýzma olasýlýðý
mevcuttur. Bu nedenle kazanlar, kapalý hacimlere ve insanlarýn yaþadýðý mekanlara
monte edilmemelidir.
Yakýtýn emniyetli bir þekilde yakýlmasý için taze havaya ihtiyaç vardýr. Tam kapalý,
havalanmayan hacimlerde yanma baþladýktan sonra oksijen kýsa sürede azalacak,
yanma bozulacaktýr. Yetersiz hava ile yanmaya çalýþan kazanlarda  verim aþýrý düþtüðü
gibi, kazan ve bacasýnýn kýsa sürede kurum ile dolmasýna neden olmakta, ve sýk
temizleme ihtiyacý, ortaya çýkmaktadýr.

MONTAJ - BACA KOÞULLARI

Kazan yeterli çekiþi saðlayacak normlara uygun bir bacaya (minimum -0,15
mbar, maksimum -0,20 mbar) baðlanmalýdýr. Yeterli çekiþe sahip olmayan bacalar
kapasite ve verimi önemli ölçüde düþürür ve kazan duman borularýnýn sýk sýk
týkanmasýna sebep olur.
Uygun baca çekiþi için yatay duman kanalý
çapýnýn baca kesitinden küçük olmamasý,
boyunun 60 cm’den kýsa ve 3 m’den uzun
olmamasý, baca yüksekliðinin 1/4’ünü
geçmemesi, %10 artan eðimle ve mümkünse
dirsek kullanýlmadan bacaya baðlanmasý
tavsiye edilir. Dirsek kullanýlmasý zorunlu ise
yuvarlak ve geniþ açýlý dirsek kullanýlmasý,
dirseklerin sayýsýnýn ikiden çok olmamasý
önerilir. Dirsek kullanýlan uygulamalarda
duman kanalý boyu baca yüksekliðine
oranlanýrken her dirsek 1 m düz boru olarak
kabul edilmelidir. Baca baðlantýsý kazandan
sökülebilecek ve GAZ SIZDIRMAYACAK
þekilde imal ve monte edilmelidir.
Baca yüksekliði 6 m’den az olmamalý ve
bacanýn üst ucu bina çatýsýnýn mahya
seviyesinden minimum 1 m yüksek
olmalýdýr. Aþýrý rüzgar etkilerine karþý baca çýkýþýna koruyucu þapka konulmalýdýr.
Bacanýn sýzdýrmaz ve izolasyonlu olmasýnýn çekiþe büyük faydasý olacaktýr.

1m

min.60cm
maks.3m

min.6m



ÝÞLETMEYE ALMA

Sistem standartlara uygun su ile doldurulmalýdýr. Su sertliðinden emin deðilseniz
kontrol ettiriniz
Sistemdeki gerekli tüm vanalarý açýk konumuna getiriniz.
Sistemi, açýk genleþme deposundan su seviyesini kontrol ederek su ile doldurunuz.
Sirkülasyon pompasýný çalýþtýrarak dönüþ yönünü kontrol ediniz.
Fanlý modellerde kumanda panosunda bulunan üst limit termostat, kazan termostat ve
kazan termometresinin sensör uçlarýnýn kazan üzerindeki yuvasýna doðru yerleþtirildi-
ðinden emin olunuz.Termostat haznesine sývý yað doldurunuz. Manuel Reset Limit
Termostatýn reset konumda olduðunu kapaðýný açýp basarak kontrol ediniz.
Fanlý modellerde yanma havasý fanýný çalýþtýrarak, kül haznesine hava basabildiðini
kontrol ediniz. Fan klapesi önünde posizyonu ayarlanabilinen bir mýknatýs
bulunmaktadýr. Bu mýknatýs aþýrý baca çekiþinde açýlan klapeyi kapatarak kazanýn
termostat ile uyumlu çalýþmasýný saðlayarak  kazanýn buhara kalkmasýný engellemekte-
dir. Mýknatýs pozisyonu fan çalýþýrken klapeyi kaldýrabilecek þekilde
ayarlanmalý, fan durduðu zaman ve baca sýcakken (max. baca çekiþinde)  klape
hava geçiþine müsade etmeyecek þekilde kapanmalýdýr. Ýlk devreye almada baca
ýsýndýktan sonra fan kýlýfý ve faný sökerek alt kül kapaðýný kapatýnýz ve fan klapesinin
hava kaçýrmayacak þekilde tam kapalý olduðunu kontrol ediniz. Klape eðilmiþse
düzeltiniz (Zincirli termostatlý modellerde mýknatýs uygulamasý yoktur).
Isýtma sistemini su ile dolu olduðundan, sirkülasyon pompasýnýn ve diðer
elektrikli ekipmanlarýn doðru ve fonksiyonel çalýþtýðýndan emin olduktan sonra
sistemi iþletmeye alabilirsiniz.

DÝKKAT! Kazanýnýzýn ilk çalýþtýrmasýný lütfen ALARKO CARRIER yetkili servislerine
yaptýrýnýz.

Cihazýn ve tesisatýn standartlara, yönetmeliklere, kullaným kýlavuzuna, sirküle edilen
uyarýlara, montaj ve iþletmeye alma talimatlarýna uygun olarak monte edildiðini kontrol
ediniz.
Sistem açýk genleþme olmalýdýr ve standartlara uygun projelendirilip  monte edilmiþ
olmalýdýr.

DÝKKAT! Kazan besleme panosunda enerjinin 220 V, 50 Hz olduðundan,
topraklama hattýnýn ve sistem koruyucu elemanlarýn standartlara uygunluðundan
emin olunuz

13



14

KONTROL PANOSU

1. Kazan Termostatý: 30-90ºC aralýðýnda kazanýn istenilen
sýcaklýða ayarlanmasýný saðlar. Ýstenilen sýcaklýða eriþildiðinde faný
durdurur.
2. Limit Termostat: Kazan sýcaklýðý her hangi bir nedenle 100º
C'nin üzerine çýkarsa yanmayý (yakma havasý fanýný) otomatik olarak
durdurur. Manuel resetli modeldir.
3. Fan Kumanda Anahtarý: Yanma havasý faný kumandasýný saðlar.
4. Sirkülasyon Pompasý Anahtarý: Sirkülasyon pompasýnýn
çalýþtýrýlmasýný ve durdurulmasýný saðlar.
5. Termometre: Kazan suyu sýcaklýðýný gösterir.

En doðru yakma sistemi kömür haznesine yeterince kömürü koyduktan sonra üstten
yakmak, tüm kömür bitinceye kadar da yeniden kömür beslememektir. Tavsiyemiz
yanma haznesine, KK 10 M modelinde maksimum 16 kg, KK 20 M modelinde
maksimum 25 kg, KK 40 M modelinde maksimum 50 kg kömürü doldurup, üsten
tutuþturarak yakmanýzdýr. Tüm yakýt yandýktan sonra tüm küller yanma haznesi
dýþarýsýna alýnarak kazan tekrar yakýlmalýdýr. En verimli yakma sistemi bu yöntemdir.
Yanan kömürün üzerine yeni kömür beslemek, yeni kömürün ýsýnarak yanmaya
baþlayana kadar kömürün içerisinde bulunan uçucu, yanýcý gazlarýn bir kýsmýnýn
yanmadan bacadan (duman) atýlmasýna neden olmaktadýr. Bu verim kaybýna yol
açmakla birlikte bir önceki bölümde anlatýldýðý gibi  tehlikeli durumlarada neden olabilir.
Maksimum kömür seviyesi kömür doldurma kapaðýnýn alt seviyesine kadardýr.
Tabii çekiþli, zincirli termostadlý modellerde kazan 60°C sýcaklýða gelince zincirli
termostadý 60°C’ye ayarlayýp zincir boyunu hava emiþ klapesini 2 mm açýk kalacak
þekilde ayarlayýnýz.
Kazan kapasitesi baca gazý klapesinden ayarlanmalýdýr. Baca çekiþini kontrol ediniz.
Kazaný ilk iþletmeye alýrken buhara kalkma testi yapmanýz önerilir. Kazan 80°C dereceye
ayarlanýr ve bu sýcaklýða ulaþýnca sirkulasyon pompasý durdurularak kazan sýcaklýðý
takip edilir. Kazan 95°C sýcaklýðý geçmeden sýcaklýk düþmeye baþlýyorsa sistem
doðru monte edilmiþ ve kazan istenmeyen bölgelerden hava emiþi yapamýyor demektir.
Kazan ayarlanan ýsýya ulaþtýðýnda dýþarýdan hava alamýyorsa buhara kalkmaz.

DÝKKAT! Kazan 3 aydan daha uzun süre kullanýlmamýþsa iþletmeye alma
talimatlarýný tekrar uygulayýnýz.

Not: Zincirli termostatlý modellerde sadece termometre mevcuttur.

1
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Çalýþtýrma
Sirkülasyon pompasýný çalýþtýrýnýz.
Kazan termostatýný istenilen sýcaklýða (minimum 65º C) ayarlayýnýz.
Kömürü, kazanýn önündeki yükleme kapaðýndan, günlük ihtiyacýnýz kadar veya en
çok doldurma kapaðý alt seviyesine kadar ýzgara üzerine doldurunuz.
Çýra ve odun parçalarýný kömürlerin üzerine koyarak kömürü üstten tutuþturarak yakýnýz.
Tamamen tutuþan odunlarýn üzerine az bir miktar daha kömür atarak kapaðý kapatýnýz.
Kömür besleme kapaðýný kapatýnýz.

Kazan üzerindeki fan düðmesine basarak faný çalýþtýrýnýz (Fanlý modellerde).
Zincirli termostatlý modelde kömür tutuþana kadar alt kül kapaðýný açabilirsiniz, fakat
kömür tutuþunca muhakkak alt kül kapaðýný kapayýnýz.

ÇALIÞTIRMA / DURDURMA

Ön Hazýrlýklar
Sistemin su seviyesini kontrol ediniz.
Kazan duman borularýnýn kirlilik derecesini kontrol ediniz.

Yanma haznesi ve kül haznesindeki külleri boþaltýnýz.
Vana posizyonlarýný kontrol ediniz.

Kazan ýsýndýktan sonra sirkülasyon pompasýnýn fonksiyonunu yerine getirerek sýcak
su sirkülasyonunu saðladýðýndan emin olunuz.
Fazla kömür yakmamak için baca çekiþini baca klapesinden ayarlayýnýz.

Kazan üstten yakma prensibi ile çalýþtýðýndan dumansýz ve maksimum verimde yanar.
Kazan yanarken üstüne yeni kömür atmak tavsiye edilmemektedir. Yanan kömürün
üzerine tekrar kömür atýlmasý iyi çekmeyen bacalý sistemlerde yanmamýþ gazlarýn
kazan içerisinde sýkýþmasýna ve tehlikeli durumlarýn meydana gelmesine yol açabilir.

DÝKKAT! Alt kül kapaðý kömür tutuþtuktan sonra açýk tutulmaya devam edilirse
kazan buhara kalkabilir.
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DÝKKAT! Elektrik kesilmesi veya sirkülasyon pompasý arýzasý gibi nedenlerden
dolayý sisteme ýsý aktarýmý durduðu zaman  kýsa süre içinde sýcaklýk aþýrý yükselip
kazan buhara kalkabilir.

Mümkünse yanan kömürü dýþarý alarak kazanýn soðumasýný bekleyiniz,
söndürmek için yanan kömürün üzerine kum, toprak ve su atmak tehlikelidir.

Yanan kömürü kazan dýþarýsýna alamýyorsanýz kazana hiç bir müdahalede
bulunmayýnýz, gerekli þartlara uygun monte edilmiþ bir kazan açýk genleþme
deposundaki suyu buharlaþtýrarak çevreye bir zarar vermeden sönecektir.

Bu gibi durumlarda kazana kesinlikle su beslemesi yapmayýnýz.

Kazan tamamen soðuduktan (sýcaklýk 40 ºC’ýn altýna düþünce) sonra eksilen
suyu besleyebilirsiniz.

Çok katlý sistemlerde sirkülasyon pompasý by-pass vanasýný açmak, doðal
sirkülasyonla kazanýn soðumasýna yardýmcý olabilir.

DÝKKAT! Kesinlikle içinde yanar halde kömür bulunan kazaný durdurmak amacýyla
sirkülasyon pompasýný kapatmayýnýz. Bu sistemdeki su sirkülasyonunu engelle-
yerek tehlikeli sýcaklýklara ulaþýlmasýna neden olabilir.

Durdurma
Kazan kontrol panosunda açma kapama butonunu "Kapalý" konuma getiriniz. Durdurma
iþlemi kazan içerisindeki yakýtýn kendi kendine yanýp bitmesiyle gerçekleþir.

DÝKKAT! Kazan çalýþýrken kül kapaðýný açýk býrakmayýnýz. Kül kapaðýnýn açýk
tutulmasý elektrik kesilmesi, sirkülasyon pompasýnýn arýza yapmasý ve benzeri
durumlarda kömürün yanmaya devam etmesine ve kazanýn buhara kalkmasýna
neden olabilir. Zincirli termostatlý modellerde zincir boyu ayarýný deðiþtirmeyiniz.
Kazan ayarlanan sýcaklýða ulaþýnca klape kapanmalýdýr.



BAKIM
Kazanýn temizliði ve bakýmý çok kolaydýr. Kazan önündeki en üst kapaðý açýnýz. Ýç
kapaðý dýþarý çýkarýnýz. Kazan içinde görünen içleri su dolu üç adet plakanýn üzerinde
birikmiþ olan kurumlarý gelberi ile çekerek kazan içerisine dökülmesini saðlayýnýz. Ýç
kapaðý tekrar yerine yerleþtirip dýþ kapaðý kapatýnýz. Bu iþlemi, baþlangýçta sýk sýk
kurum birikme miktarlarýný kontrol ederek, daha sonra yaktýðýnýz kömürün cinsine
baðlý olarak gereken zamanlarda tekrarlayýnýz.
Gerekli noktalardan sistemde biriken havayý tahliye ediniz , Su seviyesini tekrar kontrol
ediniz.

Fan Temizliði
Fanlý modellerde, fan motorlarý aþýrý kirlenmiþse temizlenmelidir. Tozlar, fan motorunun
sýkýþýp yanmasýna neden olabilir.

Baca Temizliði
Kazan temizlenirken yeterli baca çekiþi (min. 0,15 mbar) yoksa ana bacayý kontrol
ediniz.

Atýk Gaz Sýzdýrmazlýk Kontrolu
Kazan kömür ve kül kapaðý fitilleri ve gözetleme camý iþlevlerini tam olarak yapýyor
olmalýdýr. Bu parçalardan herhangi biri hasarlý ise deðiþtiriniz.
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ELEKTRÝK ÞEMASI

KT Kazan termostatý
LT Limit termostat
L Faz
N Nötr
T Toprak
FA Fan motoru
PA Pompa anahtarý
F Fan
P Pompa
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ARIZALAR, OLASI NEDENLERÝ ve GÝDERÝLMELERÝ
SORUN

Zor Yanma

Yanarken sönme

Buhara kalkma
Kazanýn ayarlanan
termostat deðerinde
durmamasý

Yetersiz ýsýtma
Çok yakýt tüketme

Kazanda sýk
kurumlaþma veya zift
ile kaplanma

NEDENÝ

Kalitesiz, nemli ve tozlu
yakýt
Yanma havasý yetersiz

Kalitesiz, nemli ve tozlu
yakýt
Kazan kapasitesi
sistem için aþýrý büyük

Kazan yanma
haznesine hava kaçaðý
var.

Kalitesiz yakýt
Yanlýþ yakma
Yetersiz baca cekiþi
Bina izolasyonu yetersiz

Hava ayarlarý yanlýþ

Kalitesiz yakýt
Düþük sýcaklýkta yakma
Yanma havasý yetersiz

Yana kömür üzerine yeni
kömür konulmasý
Yetersiz baca cekiþi
Aþýrý baca çekiþi

ÇÖZÜM

Yakýtý deðiþtiriniz.

Baca çekiþini ve faný ve klapesini
kontrol ediniz

Yakýtý deðiþtiriniz.

Yakma havasý ve baca gazý
klapesinden ayar yapýnýz yetersiz
kalýrsa servise baþvurunuz.

Kül kapaðý açýk yakmayýnýz
Fanlý modellerde mýknatýs ayarýný
kontrol ediniz.
Zincirli termostadlý modellerde
zincir boyunu kontrol ediniz.
Tüm kapaklarýn tam
kapandýgýndan ve contasýnýn
iþlev gördüðünden emin olunuz.

Yakýtý deðiþtiriniz
Üstten yakýnýz.
Baca cekiþini kontrol ediniz.
Bina izolasyonunu normlara
uygun hale getiriniz
Yakma havasý ve baca gazý
klapesini ayarlayýnýz.

Yakýtý deðiþtiriniz
Min. 65 °C derecede yakýnýz.
Kazan Mahalinin havalandýrmasý-
ný kontrol ediniz.
Yanma tamamlanmadan
kesinlikle yeni kömür koymayýn.
Baca cekiþini kontrol ediniz.
Baca gazý klapesini ayarlayýnýz.



SORUN

Kömürde taþlaþma,
çamlaþma (cüruf) olmasý

Kapaklardan gaz
sýzýntýsý

Kazan üst bölümünde
aþýrý ýsýnma

Izgara kendi dönüyor

NEDENÝ

Kalitesiz yakýt

Kapak contalarý bozul-
muþ
Kapaklar kapanmýyor

Kapak deforme olmuþ
Kazan kirlenmiþ
Yetersiz baca çekiþi

Yüksek baca çekiþi
Yakýt uygun deðil

Izgara kilit mekanizma-
sý gevþek
Izgara kilit mekanizma-
sý hasarlý

ÇÖZÜM

Yakýtý deðiþtiriniz.

Kapak contasýný deðiþtiriniz

Kapak sýkma düzeneðini
ayarlayýnýz.
Kapaðý deðiþtiriniz
Kazaný temizleyiniz
Baca çekiþini kontrol ediniz.

Baca klapesini ayarlayýnýz
Yakýtý deðiþtiriniz.

Izgarayý doðru konuma getirip kilit
civatasýný sýkýnýz.
Deðiþtiriniz
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TEKNÝK ÖZELLÝKLER TABLOSU

KK10-MT/P KK20-MF/P KK40-MF/P
Nominal Kapasite kcal/saat 10.000 (12kW) 20.000 (23kW) 40.000 (46kW)
iþletme/Test Basýncý Bar 3/4,5 4/4,5 5/4,5
Yükseklik - A mm 1062 1346 1453
Geniþlik - B mm 514 597 750
Derinlik - C mm 560 750 1000
Su Tarafý Direnci 24 30 34
Gaz Taraf ý Direnci 0,015 0,22 0,28
Baca Çapý - E mm 130 130 180
Sýcak Su Gidiþ/Dönüþ - F/G 1" / 1" 1" / 1" 1 1/4" / 1"
Emniyet Gidiþ/Dönüþ - H/I 1" / 1" 1" / 1" 1 1/4" / 1"
Kazan Su Hacmi Litre 34 64 98
Susuz Aðýrlýk kg 160 215 315
Kömür Doldurma Kapaðý Boyutlarý mm 185x296 185x295 210x410
Kömür Kapasitesi Litre 18 28 56



KONTROL ve ÝÞLETMEYE ALMA FORMU
Müþteri Adý Soyadý :
Telefon :
Adres :
Cihaz Tipi : Seri No :
Yakýt Türü ve Alt Isýl Deðeri :
Montajý Yapan Bayi :
Montaj Yeri :
MONTAJ KONTROL

1- Montaj Mahali Uygun Uygun Deðil

2- Baca Adi þönt Þönt Ferdi

3- Baca Baðlantý Detayý Uygun Uygun Deðil

4- Cihaz Tesisat Baðlantýlarý Uygun Uygun Deðil

5- Kalorifer Tesisatý Çelik Siyah Borudan Yapýlmýþ mý? Evet Hayýr

6- Tesisat Üst Noktalarýnda Hava Pürjörü Var mý? Evet Hayýr

7- Tesisatýn Alt Noktasýnda Boþaltma Musluðu Var mý? Evet Hayýr

8- Radyatörlerde Pürjör Var mý? Evet Hayýr

9- Açýk Genleþme Tanký Baðlantý Çapý (.........) Uygun Uygun Deðil

10- Açýk Genleþme Tanký Hacmi (.........lt) ve Montaj Yeri Uygun Uygun Deðil

11- Açýk genleþme deposu tahliyesi (1”) bina dýþýna çýkartýlmýþ Evet Hayýr

12- Emniyet gidiþ/dönüþ hattý çapý Uygun Uygun Deðil

13- Emniyet gidiþ/dönüþ hattý üzerinde vana var mý? Var Yok

14- Emniyet gidiþ/dönüþ hattý direkt kazana baðlý mý? Evet Hayýr

15- Havalandýrma Menfezi Var mý? Evet Hayýr

16- Elektrik Prizi Topraklý mý? Evet Hayýr

17- Elektrik Tesisatý Uygun mu? Evet Hayýr

18- Kömür Cinsi Uygun Uygun Deðil

19- Kazan kullanma ve montaj kitabý müþteride var mý? Var Yok

ÝÞLETMEYE ALMA

1- Cihaz ve tesisatýn havasýný alýnýz.

2- Cihaz içine günlük kapasite kadar kömür doldurunuz ve ateþleyiniz.

3- Hava ayarýný ve baca klape ayarýný yapýnýz.

4- Bütün radyatör sýcaklýklarýný kontrol ediniz.

5- Baca çekiþini kontrol ediniz.

6- Sirkülasyon pompasýnýn kademe ayarýný yapýnýz. Kademe (.....)

Teknisyenin Adý, Soyadý Tarih Ýmza


