KATI YAKITLI KAT KALORIFER SOBASI

MODEL : 7003-8002-9002

1. GENEL BİLGİLER
Bu cihaz temel olarak katı yakıtlı soba ve bir sıcak su üreticisidir. Üretilen sıcak su, hem cihaza bağlı olan
radyatörler vasıtasıyla ortamı ısıtır, hem de istenildiğinde gereken donanım bağlanarak kullanımınız için
şebekenizin musluklarından alınabilir.
Yukarıda bahsedilenden başka şekilde kullanımı yasaktır. Hatalı ve yanlış kullanımdan dolayı imalatçı veya
ithalatçı firma sorumlu tutulamaz.
Cihazın montajı, bakımı ve yapılacak herhangi bir müdahale yürürlükteki standardlara ve imalatçı firmanın
Servis Organizasyonu talimatlarına uygun olarak sadece yetkili kılınan kimselerce yapılmalıdır.
Hatalı montaj ve kullanımdan dolayı insanlara, hayvanlara ve ortama gelebilecek hasarlardan imalatçı ve
firma sorumlu tutulamaz.
Cihazın, çocuklar veya kullanmayı bilmeyen kişiler tarafından kullanılmasına müsaade etmeyiniz.
Atıkgaz kokusu duyduğunuz zaman, Ortamı havalandırmak için bir hava cereyanı sağlayacak şekilde
pencereleri açınız. Cihazın üzerini örtmeyiniz.
Bakım ve temizlik yapmadan önce mutlaka cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir.
Cihazın görünen kısımlarını ve dış gövdesini sadece sabunlu bez ile temizleyiniz, aşındırıcı temizleme tozları
ve deterjan kullanmayıniz.
Cihazınız çalışmadığı veya bozulduğu zaman elektiriği kapatıp Yetkili Servise haber veriniz
TESİS ETMEDEN ÖNCE, ORTAM ŞARTLARINI, BACA UYGUNLUĞUNU KONTROL
EDİP, CİHAZ İLE UYGUNLUĞUNU BELİRLEYİNİZ.

SOBA KURULUMUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1.
Kalorifer kazanlı katı yakıt sobamızın baca çıkışı, en fazla 2 adet dirsek ve 6 parça boru vasıtasıyla
en yakın bacaya ulaşacak şekilde bağlanmalıdır.
2.
Genleşme deposunun bağlanacağı yer, kalorifer tesisatının tamamından (kapı veya pencere üstünden
geçen tesisatlar ve diğer üst katlar dahil) yukarıda ve sobayla aynı hizada olmalıdır. Genleşme deposu
tesisattan en az 2 m yukarıda olmalıdır.
3.
Kalorifer kazanlı katı yakıt sobasının 1 nolu istavroz dirseğinden genleşme deposunun 1a nolu
manşonuna mümkün olduğu kadar az sayıda dönüş kullanarak tesisat çekilmelidir. Bu hat elektrik
kesintilerinde tank içinde buhar oluşumunu önleyerek basınç oluşumunu ortadan kaldırır.
4.
Sobanın 2 nolu T dirseğinden genleşme deposunun 2a nolu manşonuna hat çekilir. Sistem içindeki
su eksilmesi olduğunda bu hat vasıtasıyla gerekli su temin edilir.
5.
Genleşme deposunun 3 nolu çıkışı oluşan buharın dış ortama tahliye edilmesi için ve genleşme
deposundaki su eksilmelerini tamamlamak için kullanılır.
Genleşme deposunun buhar tahliyesi için kullanılan 3 nolu ağzından istenildiği takdirde , ıslak zemin
üzerine veya buharın etki etmeyeceği bir havalandırma boşluğuna hat çekilebilir. Bu hat üzerinde herhangi
bir vana veya kısıtlayıcı olmamalıdır.
Genleşme deposuna su ilavesi yapılırken şebeke tesisatından yararlanılıyorsa deponun ¾’ü oranında
dolum işlemi yapılarak su ilavesi kesilmelidir. Su ilavesi el ile yapılıyorsa , deponun ¾’ü doldurulduktan
sonra su ilavesi durdurulmalıdır. Asla genleşme deposu tamamen doldurulmamalıdır.
6.
Sobanın orta kısmında bulunan 5 nolu (sobaya yakın olan) sıcak su çıkışı radyatörlerin üst girişinin
bağlı olduğu boruya bağlanır. Bağlama esnasında 5a daki gibi bir vana takılmalıdır. Bu vana sobanın yer
değişimde veya sökülmesi sırasında kapatılarak radyatörlerdeki suyun akması önlenir.
7.
Sobanın arka kısmında bulunan 6 nolu (sobaya uzak olan) radyatör dönüşü, radyatörlerin alt
çıkışının bağlı olduğu boruya bağlanır. Bağlama esnasında şekilde görüldüğü gibi bir vana (6a) ve bir
doldurma musluğu (6b) bağlanmalıdır. Bu bağlantıdaki vana radyatörlerin içindeki suyun akmasını, önler;
musluk ise tesisatın ve genleşme deposunun içindeki suyun boşaltılmasını sağlar.

NOT:Yukarıdaki sekilde görülen kalorifer tesisat bağlantısı örnek olarak yapılmıştır.
8. Sobanın ve tesisatın montajı bittikten sonra genleşme deposu üzerindeki su giriş ağzından,(3) tesisata
su doldurulmaya başlanır. Genleşme deposunun ¾’ü su ile dolana kadar bu işleme devam edilir.
NOT: Tesisattaki hava alındıktan sonra tekrar su ilavesi yapılmalıdır. Söküm açısından kolaylık
sağlaması için 1-2-5-6 nolu yerlerde konik rekor kullanılmalıdır.
9. Pompa ısıtıcının kullanılmadığı yaz vb. dönemlerde uzun süre çalışmadığından kilitlenmiş olabilir.
Bundan dolayı sirkülasyonu sağlamayabilir. Bu nedenle sobayı kış döneminde yeniden yakmak
istediğinizde mutlaka yetkili servise kontrol ettiriniz.
10. Soba ilk defa deneneceği zaman, az yakıt yüklenerek denenmelidir.
11. Sistem denendikten sonra, don tehlikesine karşı sistemden bir miktar su eksiltilerek yerine antifreeze
ilave edilmelidir. Antifreeze miktarını, antifreeze satıcısından öğrenebilirsiniz.
12. Soba içerisindeki su eşanjörü zamanla kurum tutacağından ısı veriminde düşüşler olur. Bunu önlemek
için su deposu üzerinde oluşan kurum ve küller, bir tel fırça ve ıslak bez yardımıyla 15 günde bir soba
soğukken temizlenmelidir.
13. Elektrik kesintilerinde, soba alt ve üst havalandırma klepeleri tamamen kapatılıp soba yanışı
yavaşlatılır ve genleşme deposundaki su seviyesi kontrol edilerek eksilen su tamamlanır.
14.

Soba yanma haznesi içinde bulunan külü, ızgara sallama kolu kullanılarak kül tavasına eleyiniz.
Yanma haznesi içindeki yanmamış veya yarı yanmış yakıt üzerine yeni yakıt ilave ederek tasarruf
sağlamış olursunuz. Kül boşaltma ızgara sistemini kullanarak 10 günde bir yanma haznesini tamamen
boşaltınız.

15. Sobanızın üst kısmında bulunan Turbo sistem büyük önem taşımaktadır. Haznede yanan alevi ve oluşan
atık gazı parçalayarak bacaya çiğ gaz çıkmasını önlemektedir. Bu nedenle yakıt yüklenirken panel
ızgara gözeneklerinin kömür ve odun parçacıkları ile dolmamasına özen gösteriniz.
16. Sobanın ısıtabileceği petek miktarı en fazla 6 m en az 2 m olmalıdır. Yüksek verim alabilmek için
mutlaka panel radyatör kullanılmalıdır. Tesisat boru çapları min. ¾ olmalıdır.
DAHA YÜKSEK VERİM VE TEMİZ BİR HAVA İÇİN SOBANIZI ÜSTTEN YAKINIZ.
KESİNLİKLE SUSUZ KULLANMAYINIZ...
•
•
•
•

Termostat ayarının 60-80 0C arasında olması en ideal durumdur. Aşağı ve yukarı değerlere ayarlamak
verimi düşürür ve sisteme zarar verebilir.
Termometre ( Derece): Kazan içindeki su sıcaklığını gösterir.
Enerji lambası: Lambanın yanıyor olması sistemde elektrik akımının olduğunu gösterir.
Termostat Kontrol Lambası: Kazan içindeki su istenilen sıcaklığa ulaştığında termostat, pompayı
devreye sokar. Bu lamba sayesinde pompanın çalışıp çalışmadığı görülebilir.

MONTAJ VE ISLETME TALIMATLARI
1- Bu cihaz sadece ısınmak amacıyla kullanılabilir
2- Cihaz ağırdır ancak taşıyabileceği zeminler üzerine ve düzgün bir yüzeye kurulmalıdır.
3- Enerji lambaları ile sistemde elektrik enerjisi olup olmadığını ve pompanın çalışmasını su sıcaklığına bağlı
olarak gözlemleyebilirsiniz.
4- Kalorifer tesisatına mutlaka filtre takdiriniz. Filtre olası tıkanmaları önleyecektir. Tesisatınızı mutlaka yetkili
servislere yaptırınız.
5- Cihaz kesinlikle susuz çalıştırılmamalıdır. Her yakma sırasında su seviyesi mutlaka kontrol edilmelidir.
Soba kurulumu ve tesisat mutlaka yetkili servilere yaptırılmalıdır.
6- İlk çalıştırma sırasında baca çekisi ve kalorifer tesisatı mutlaka yetkili servisler tarafından kontrol edilmeli
ve doğruluğundan emin olunmalıdır. Yetkili servis olmayan kişilere kontrol ve tamirat yaptırmayınız.
7- Cihazınızı mutlaka topraklı prizde kullanınız. Cihazınızı bağlayacağınız pirice mutlaka emniyet için sigorta
takdiriniz.
8- Kalorifer tesisatının donmaması için sisteme mutlaka antifreeze ilavesi yaptırınız.
9- Cihazınızı max 6 metre min 2 metre panel radyatör petek ile birlikte kullanınız.

10- Elektrik kesintilerinde mutlaka sobanın havalandırma kapakları kapatılarak genleşme deposundaki su
seviyesi kontrol edilmelidir. Eksilme varsa tamamlanmalıdır.
11- Sobanızı yakmadan önce pompanın çalıştığını mutlaka kontrol ediniz. Pompa eğer bloke olmuş ise yetkili
servise haber vererek pompayı kontrol ettiriniz.
12- Çalıştırma sırasında termostat ayarını 40-90 C arasında bir değere ayarlamanız mümkündür fakat
kalorifer tesisatları için 60-80 C ideal durumdur. Bu değeri termometre ile gözlemleyerek ayarlamanız
mümkündür.
13- Termometre kalorifer tesisatında dolasan suyun sıcaklığını göstermektedir. Termometreye bakarak
termostat ile su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
14- Cihaz sıcaktır. Yanıcı, yakıcı maddeleri ve çocukları uzak tutunuz.
Ürün Kodu :

7003-8002-9002

Ürün İsmi :

KAT KALORİFER SOBASI

Yakıt Cinsi :

Katı Yakıt

Isıttığı Alan :

80 - 130 m2

Isı Gücü 709-809/909:

12000 -14000/16000 KCal/h

Gidiş-Dönüş :

1’’

İşletme Basıncı :

1 - 2 Bar

Duman Borusu Çapı :

130 mm

Yüklenebilir Yakıt :

8/12 kg

Boyutlar(Yükseklik - Genişlik
550 x 560 x 830 mm
- Derinlik) :
Isı Verimi :

% 77

Elektrik :

230 V / 50 Hz AC

Pompa Kademe Ayarı

rpm

Amper

W

I

1300 min -1

0,13

30

II

1650 min -1

0,20

45

III

2050 min -1

0,28

93

ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI
1-Isıtıcınızın çalışma voltajı 230 V 50 Hz AC. dir.
2-Isıtıcınız mutlaka topraklı prizde kullanılmalıdır. .
3-Isıtıcı hemen prizin alt tarafına yerleştirilmemelidir.
5-Yangın tehlikesi nedeniyle ısıtıcınız kesinlikle perde, koltuk vb. eşyalardan en az 2,5 m uzakta olmalıdır.
7- Elektrik kesintilerinde, soba alt ve üst havalandırma klepeleri tamamen kapatılıp soba yanışı
yavaşlatılır ve genleşme deposundaki su seviyesi kontrol edilerek eksilen su tamamlanır
8-Hasar görmüş veya yıpranmış kabloları kesinlikle kullanmayınız. Böyle bir durumda mutlaka kabloyu
değiştirmek için yetkili servisi arayınız.
9-Isıtıcı yanlış konumlandırıldığında yangın tehlikesi olduğundan, bu ısıtıcı, otomatik olarak yöneten
programlayıcı, zamanlayıcı veya diğer herhangi bir düzenle birlikte kullanılamaz.
10-Elektrik kablosunu sıcak bölgelere temas ettirmeyiniz.
11-Isıtıcınızın termostandı 40-90 º C arasındaki ortam sıcaklığında çalışmaktadır. Fiş takılı olduğunda
termostat lambası termostatın konumuna ve sıcaklığa bağlı olarak sürekli olarak yanıp sönecektir. Lamba
yandığında pompa devreye girmektedir.

DİKKAT: Elektrik kablosunun renk kodları aşağıdaki anlamları ifade eder:
Sarı-yeşil
……………TOPRAK
Mavi ……………………… NÖTR
Kahverengi ……………….. LİNE
-Isıtıcınızı çalıştırmadan önce cihaz üzerindeki bilgi etiketinde yazan voltaj ile elektrik fişini takacağınız
prizin voltajının uygunluğunu kontrol ediniz. Bilgi etiketi cihazınızın arka yüzeyinde bulunmaktadır.
SERVIS:
DİKKAT:SADECE İMALATÇININ ORİJİNAL PARÇALARINI KULLANINIZ. ORİJİNAL
DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARÇALAR SADECE YETKİLİ SERVİSLER TARAFINDAN TEMİN EDİLEREK

KULLANILABİLİR. EĞER BU ISITICI İLE İLGİLİ OLARAK KULLANMA KILAVUZU VEYE BİLGİ ETİKETİ
HARİCİNDE BİLGİYE İHTİYAÇ DUYARSANIZ LÜTFEN DİREKT OLARAK İMALATÇI VEYA YETKİLİ
TEMSİLCİSİNİ ARAYINIZ.

BEKAS ISI EMAYE SAN
BEKAS 8002
Sıcak su sistemli Katı yakıt sobası
Yanıcı maddelere min uzaklık: 300mm.
Toplam çıkış gücü:16 kW
Output: 6,4 kW (Ortam ısıtma gücü)
Output: 9,6 kW (Su ısıtma gücü)
CO: 0.2% ; 13%O2. Efficiency: 71 %
Çalışma basıncı(max):1.5 bar
Ölçüler : 550x560x830 mm
Ağırlık : 104 kg
EN13240 a uygun olarak imal edilmiştir
Kullanma kılavuzunu okuyunuz
Sadece tavsiye edilen yakıtları kullanınız
Bu cihazortak bacaya bağlanamaz.
ÜRETİCİ FİRMA :
Organize Sanayi Bölgesi 16. Cd. No: 63 Melikgazi 38070 Kayseri Türkiye - Turkey
+90 352 321 18 36
+90 352 321 18 39
info@bekas.com.tr
http://www.bekas.com.tr

