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TESİSAT BAĞLANTI ŞEMASI

MONTAJ KURALLARI 1) Bu kazan yerden ısıtma tesisatlarında kullanılamaz. 2) Tesisatta açık genleşme deposu kullanılmalı, 
kapalı genleşme deposu kullanılmamalıdır. 3) Emniyet gidiş ve dönüş boruları metal olmalıdır. 4) Tesisat ile genleşme deposu ara-
sında herhangi bir vana bulunmamalıdır. 5) Taze su girişi doğrudan kazana yapılmamalıdır. 6) Tesisatta 2,5 bar’lık emniyet ventili 
olmalıdır. 7) Kazan-radyatör aynı seviyedeyse, en azından ilk radyatöre kadar olan gidiş-dönüş boruları kazan çıkış-giriş çapında 
ve metal olmalıdır. 8) Kazan radyatörlerin seviyesinin altındaysa, ana kolon gidiş-dönüş boruları kazan çıkış-giriş çapında ve metal, 
yatay çıkışların da en azından ilk 1 metresi metal olmalıdır. 9) Kazan radyatörlerin seviyesinin üstündeyse, ana kolon gidiş-dönüş 
boruları kazan çıkış-giriş çapında ve metal olmalıdır.

Ekopanel ile Eksiksiz Konfor ve Tam Güvenli Çalışma

Yakıttan yılda %20'ye, üç yollu motorlu vana ile kullanılırsa %35'e varan tasarruf sağlar.

Ekopanel, ısıtma sistemini en verimli, en ekonomik, en optimum sürelerde çalıştırmak, korumak, ömrünü arttırmak, konfor ve 
ekonomiyi birlikte sağlamak için geliştirilmiş bilgisayar çağının ürünü bir mikroişlemcidir.

Sürekli Konfor: Ekopanel gün boyu dış ortam sıcaklığını izler. İstenilen konfor sıcaklığını sağlayacak şekilde kazanı çalıştırır.

Yoğuşmaya Karşı Koruma: Ekopanel bir kazanın ömrünü olumsuz etkileyen baca gazının içindeki su buharının yoğuşmasına 
karşı brülörün devreye girip çıkması sırasında sirkülasyon pompalarını kısa süre durdurur. Kazan sıcaklığı hızla artar. Kritik bölge 
yoğuşma olmadan geçilir.

Yüksek ve Düşük Sıcaklıklara Karşı Koruma: Kazan suyu sıcaklığı donma değerlerine düşerse Ekopanel devreye girer, kazanı 
çalıştırır, tesisat ve kazan suyunun donmasını önler. Sıcaklık aşırı yükselirse kazanı durdurur.

Tortulara, Kireçlenmeye Karşı Koruma: Kazan uzun süre çalıştırılmazsa tortuların pompayı, vanaları ve kazanı tıkamasını önle-
mek için Ekopanel sirkülasyon pompasını ve vana motorlarını aralıklarla çalıştırır.

Uzaktan ve Manuel Kumanda: Dijital ya da analog oda ünitesiyle kazan dairesine inmeden sistem çalıştırılabilir. Gerek-
tiğinde tek bir tuşa basarak manuel çalıştırma moduna geçerek kazan kendi panosundan kontrol edilir.

Yakıttan Tasarruf: Ekopanel dış hava sıcaklığını sürekli izler. Bina duvarlarının ısı depolamasını ve ortama yaymasını 
bile dikkate alarak "indirgenmiş dış hava sıcaklığı"nı hesaplar. Kazanı bu sıcaklığa göre çalıştırır. Fazla yakıt harcatmaz.

Her Koşulda Ekonomi: "Ekonomi Sıcaklığı" ile geceleri de yakıttan tasarruf sağlar. Otomatik yaz-kış işletmesi seçimi ile 
dış hava sıcaklığı seçilen değerin üzerine çıkınca kazanı yaz konumunda çalıştırarak gereksiz ısıtmayı önler.

Programlı Isıtma: Kazanın çalışma saatleri ve sıcaklıkları günlük ya da haftalık ayarlanabilir.

Optimum Çalışma-Durma: Haftalık çalışma programını ve ayarlanan oda sıcaklığını dikkate alarak kazanın devreye 
girme sayısı ve çalışma süresini hesaplar. Kazanın çalışmasını buna göre kontrol eder. Kazanı gereksiz çalıştırmaz.

Şekil  5.3

5.6  KATI YAKITLI KAZANLAR



153Kazan Çeşitleri ve Kaskat Sistemlerwww.kar-el.com.tr BÖLÜM - 5

Tablo  5.9

Resim  5.5


