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KASKAD SİSTEM KULLANIMI

Tek döşeme tipi yoğuşmalı kazan yerine, birden fazla sayıda duvar tipi yoğuşmalı kazanın paralel bağlanarak 

kaskad sistem oluşturulabilir. Kaskad sistemler, işletme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağladıkları gibi, belirli 

kapasitelere kadar yatırım maliyeti açısından daha ekonomik olabilmektedir. Kaskad sistemde 25 cihaza kadar 

duvar tipi yoğuşmalı kazanı birlikte çalıştırmak mümkündür.

Yoğuşmalı duvar tipi kazanlardan oluşturulan kaskad sistemlerin avantajları aşağıda sıralanmıştır:

• Bu sistemler tam modülasyonlu brülörlere sahiptir ve brülörlerde hava ve yakıt birlikte oransal olarak ayarlanır. 

Modülasyonlu brülörü ve fanı ile kapasiteyi kontrol eder.

• Oransal kontrol yanında aynı zamanda sıra kontrol avantajına da sahiptir. Böylece toplamda kapasite %2 ile 

%100 arasında sürekli kontrol edilebilmektedir. %0 - 2 arasında ise oransal kapasite kontrolü, pompa modülas-

yonu (pompa çalışma süresi kontrolü) yardımıyla sağlanır. Brülör modülasyonuna paralel gerçekleşen pompa 

modülasyonu sayesinde sistemde dolaşan su miktarı, dolayısıyla da kayıplar azalır, sürekli yüksek sıcaklık farkı 

(= düşük dönüş suyu sıcaklığı) sağlanarak yüksek verim elde edilir. Frekans kontrollü pompa elektrik harcama-

sının da azalmasını sağlar.

• Oda sıcaklığı kontrol hassasiyeti ± 0,1 °C değerindedir.

• Primer pompalar çok küçüktür. Dolayısıyla elektrik tüketimi çok azdır.

• Yer kaybı çok azdır. 

• Gövdesi küçük olduğundan ışınım kaybı çok azdır. Çok daha düşük boyut, yüzey alanı ve su hacmi sayesinde 

çok daha az bekleme-durma kayıplarına sahiptir.

• Tek zonlu ısıtma sistemlerinde ve tek zon ısıtma + boyler sistemlerinde karıştırıcı 3 yollu vana ve aksesuarlarına 

ihtiyaç yoktur.

• Alev sıcaklığı çok düşüktür. Bu nedenle NOx emisyonları 20 mg/kWh değerinin altında kalmaktadır.

• Sistem sürekli yedeklidir.

• Hermetik baca bağlantısı mümkün olduğundan, baca bağlantılarında avantaj sağlanır. Her cihaz ortak bacaya 

bağlanabildiği gibi, gerekli durumlarda tek tek baca bağlantısı da yapılabilir.

• Cihazlar 24 saatte bir sıra değiştirir. Bu sayede tüm cihazlar eşit zamanlarda çalışır.

• Cihazların su hacmi düşük olduğundan kısa sürede istenen gidiş suyu sıcaklığına ulaşır.

• Yanma fan yardımı ile gerçekleştirildiğinden, bacanın pozitif basınçlı dizayn edilmesi mümkündür. Bu sayede 

daha küçük baca çapları hesaplamak mümkündür.

• Hava - yakıt karışımı pnömatik olarak yapıldığından, baca çekişinden etkilenmez. Mevsim değşiikliklerinde tek-

rar brülör ayarı gerekmez.

• Pnömatik brülör kontrolü sayesinde:

 - Kazanda kurum oluşumu engellenir.

 - Hava fazlalığının gereksiz yere artması ve verimin düşmesi engellenir.

 - Sürekli yüksek CO2 oranı ve yüksek yoğuşma sıcaklığı yoğuşma enerjisinden maksimum oranda faydalan-

mayı sağlar.

 - Yoğuşma suyu asidik değildir. Bu sebepten nötralizasyon ünitesine gerek duyulmaz (Mg-Al-Si eşanjörlü tip-

lerde).

• Dönüş suyu kontrolü ve yoğuşma için önlem almaya gerek yoktur. İlk yatırım maliyeti düşüktür.

• Logamatic kontrol paneli sayesinde sistem kapasitesine %100 uyabilen çok hassas kapasite kontrolü (ısı üre-

timi) en yüksek verimli işletmeyi sağlar. Gereğinden fazla ısı üretilmez, brülör şalt sayısı olabilecek en düşük 

seviyeye düşer, durma ve bekleme kayıpları en aza iner.


