
Şekil-1A: 
Izgara üzerinde yakıt yüksekliği 10-15 cm olana kadar yükleme yapın.

Şekil 1B: Yakıt üzerine tahta parçaları dizin.

Şekil 1C: Tahta parçalarının tutuşturun.
Tahta parçaları iyice tutuşunca fanı kısık devirde çalıştırın.

Şekil 1D: Yakıtı, akkor hale geldikten sonra 
Gelberi ile arka tarafa itip, ön tarafta yeni kömür yüklemesi için yer açın.

Şekil-1E: Izgaranın, boş olan ön kısmına yeterli oranda ham kömür yükleyin.

Şekil-1F: Su sıcaklığını, seviyesini, 
kazan basıncını kılavuzunuzdaki bilgi ve verilere göre gözlemleyin.

İLK YAKMA

İlk yakma işlemi gerçekleştirilmeden önce sistemin su seviyesini 
hidrometreye bakarak kontrol ediniz. Sistemde su yok ise veya 
eksik ise açık genleşme deposu haberci borusundan su gelinceye 
kadar su doldurma işlemine devam ediniz. Gidiş hattı üzerinde 
bulunan hidrometre ile sistemdeki su seviyesini kontrol 
edebilirsiniz. 

Tüm vanaların açık olduğunu (yedek sirkülasyon pompasının 
vanaları ve by pass vanası hariç) kontrol ediniz. Tesisattaki hava 
alma vanaları ve purjörlerden havaları alınız.

Manüel yüklemeli katı yakıtlı kazanların ızgara üzerlerine kömür 
eşit seviyede 10-15 cm yüksekliğinde doldurulur.   ( Şekil-1A) 
Üzerine eşit oranda tahta parçaları yerleştirilir.   ( Şekil-1B)

Gazete, karton parçaları veya gazlı bez ile kömürün üzerine konan 
tahta parçaları, kazan besleme kapağına çok yaklaşılmadan 
uzaktan tutuşturulur.(Şekil-1C) (Tutuşturma esnasında kesinlikle 
benzin, tiner vb. ani parlayan yanıcı maddeler kullanmayınız.)

Tahta parçaları iyice tutuşuncaya kadar kömür besleme kapağını 
açık tutarak bekleyin, bu işlem kazanın içinin hava alarak tahtanın 
tutuşmasını kolaylaştıracaktır. Tahta parçalarının tutuştuğundan 
emin olduktan sonra besleme kapağını kapatınız.

Fan anahtarını ( I ) Konuma alarak yakma fanını çalıştırınız.

Yakma fanının hava ayarını, fan ayar klapesi ile oynayarak 

yanmanın hızına göre ayarlayınız. Fan klapesini yanmanın 
boyutuna göre arttırıp azaltabilirsiniz.

Kazan ısısı 30 °C' ye geldiği zaman sirkülasyon pompasını 
çalıştırınız.

İstenen sıcaklık miktarı kontrol paneli üzerinden dijital olarak 
ayarlanır.  Kazan ısısının ayarlanan sıcaklığa ulaşabilmesi için 
yakıt takviyesi gerekebilir.

Yakıt eklemek için yakma fanı kapatılır. Kor haline gelen kömür 
gelberi yardımı ile ızgaranın arka kısmına itilir. Ön kısımda boş yer 
açılır. (Şekil-1D) (Yakma fanını kapatmadan kesinlikle besleme 
kapağını açmayınız, sirkülasyon pompası fan kapatılsa dahi, açık 
bırakılmalıdır.)

Izgaranın önünde boş bırakılan kısıma kömür yüklenir ve fan 
tekrar çalıştırılır. (Şekil-1E) (Ham kömürden çıkan gazların yanarak 
bacadan çıkması sağlanır.) 

Gereğinden fazla kömür atıldığında yakma havası yetersiz 
geleceğinden oluşan gazlar tam yanma olanağı bulamaz ve 
bacadan havaya karışır. 

Sistem suyu sıcaklığı ayarlanan dereceye ulaşıncaya kadar kazan 
gözlem altında tutulmalıdır.

Kömürler yandığı sürece kazan suyu sıcaklığı yükselecektir, 
kömür alevi azalmaya başladığı zaman su sıcaklığı düşmeye 
başlayacaktır. Bu durumda kazanı tekrar yukarıda anlatılan 

şekilde kömür ile besleyiniz.

İklim şartlarına ( isteğinize ) göre termostat ısı derecesini 
ayarlayın. 

DIŞ HAVA SICAKLIĞINA GÖRE KAZAN SUYU SICAKLIĞI 
AYARLAMA

Binanızdaki kalorifer sistemi dış hava sıcaklığı +12 °C ve altına 
düştüğü zaman yakma işlemi yapılmalıdır. Dış hava sıcaklığı  
+12 ile +15 °C arasında olduğu zamanda ise kalorifer sistemi 
kısıtlı yakılmalıdır. Dış hava sıcaklığı +15 °C ve üzerinde ise 
kalorifer yakılmamalıdır. Bu bilgi bir referanstır. Kalorifer 
kazanlarının yakılmasında yerel yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Evlerde iç ortam sıcaklıkları; Oturma odası ve salonlarda 22 °C , 
merdiven, mutfak ve tuvaletlerde 15 °C , yatak odalarında 20 °C 
olmalıdır.
Fabrika ve İş Yerlerinde; 15-20 °C olmalıdır.

KAZAN YAKMA TALİMATI

Dış Hava Sıcaklığı ( C)

Kazan Suyu Sıcaklığı ( C)

12  11  10    9    8   7    6    5    4    3    2    1    0   -1   -2   -3

45  48  51  54  57  60  63  66  69  72  75  78  81  84  87  90
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