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MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU

HERMET‹K fiOFBEN
BH 13



De¤erli Tüketicimiz,

Cihaz›n›z s›cak su ihtiyac›n›z› karfl›layabilmek amac›yla üretilmifltir.
Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl›labilir kullan›m ile yüksek performans› sa¤layacak flekilde
tasarlanm›flt›r.
Sizin için haz›rlanm›fl olan bu kitapç›kta; cihaz›n do¤ru ve verimli kullan›lmas› ile ilgili olarak
çok faydal› bilgi ve aç›klamalar yer almaktad›r.
Lütfen cihaz›, bu kitapç›¤› okumadan kullanmamaya özen gösteriniz.
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Bu cihazlar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.
‹lgili yasa gere¤ince üretici ve sat›c› firmalar bu süre içerisinde cihazlar›n fonmksiyonlar›n› yerine
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap›lmas›n› sa¤lamay› taahhüt
eder.

Size bu kitapç›kla birlikte servis hizmeti alabilece¤iniz, servis istasyonlar›yla ilgili bilgileri içeren “Yetkili
Servis Kitapç›¤›” verilmifltir. Firmam›z taraf›ndan dönemsel olarak Yetkili Servis bilgilerinde de¤ifliklikler
yap›labilmektedir. Bu sebeple güncel Yetkili Servis Bilgilerine firmam›z›n web sayfas›nda yer alan
‘’ Yetkili Servisler ‘’ bölümünden ulaflabilirsiniz. Bilgi için lütfen www.baymak.com.tr  internet adresindeki
web sayfam›z› ziyaret ediniz. Ayr›ca afla¤›daki iletiflim bilgilerinden Sat›fl Sonras› Hizmetler Müdürlü¤ü
ile irtibata geçebilir, bölgenizde hizmet vermekte olan en yak›n Yetkili Servis iletiflim bilgilerini
alabilirsiniz. Cihaz›n ilk çal›flt›rma iflleminin Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmas› zorunludur. Aksi
takdirde, cihaz garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

Bu cihaz, afla¤›da belirtilen direktifler do¤rultusunda CE iflaretini tafl›maktad›r:

- Gaz Direktifi 90/396/EEC

- Verimlilik Direktifi 92/42/EEC

- Elektromanyetik Uygunluk Direktifi 89/336/EEC

- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/EC
0051

BAYMAK MAK‹NA SANAY‹ VE T‹C. A.fi.
Orhanl› Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8   34959

Tuzla / ‹STANBUL
Tel: (0216) 581 65 00

http:// www.baymak.com.tr
e-mail:yonetim@baymak.com.tr
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MONTAJ ÖNCES‹ TAL‹MATLAR

Bu cihaz, atmosferik bas›nçta kaynama s›cakl›¤›n›n alt›nda su ›s›tmak üzere tasarlanm›flt›r. Performans›na
ve ç›k›fl gücüne uygun bir kullan›m suyu sistemine ba¤lanmal›d›r.
Cihaz, ba¤lant› elemanlar› cihaz›n a¤›rl›¤›n› kald›racak flekilde kuvvetli ve sa¤lam durumda duvara ba¤lanmal›d›r.
Cihazla beraber verilen montaj flablonu kullan›larak ba¤lant› kaidesi ve ask› delikleri hassas olarak
markalanmal›d›r. Cihaz›n terazide oldu¤u mutlaka kontrol edilmelidir.
Cihaz TSE standartlar›na uygun olarak topraklanmal›d›r. Elektrik ba¤lant›s› için TSE’li 3x1.5 mm2 kesitli
NYAF kablo kullan›n›z. (Tesisatç›n›za mutlaka 2 Amperlik sigorta takt›r›n›z.)
So¤uk su girifli cihaz›n teknik etiketi üzerinde belirtilen iflletme bas›nc›n› (8 bar) geçmemelidir. fiebeke bas›nc›
6,5 bar’dan daha yüksek ise mutlaka bas›nç düflürücü monte edilmelidir.
Cihaz›n so¤uk su girifli (1/2”), s›cak su ç›k›fl› (1/2”) ve gaz girifline (3/4”) mutlaka küresel vana ba¤lanmal›,
so¤uk su giriflinden önce mutlaka filtre tak›lmal›d›r.
Cihaz›n›z› 220 - 230 V monofaze - topraklamal› güç beslemesine ba¤lay›n›z.Cihaz›n›z standartlara uygun
olarak min. 195 V ve max. 255 V aras›nda normal olarak fonksiyonlar›n› yerine getirebilecek flekilde
tasarlanm›flt›r. E¤er bulundu¤unuz yerdeki elektrik flebekesinde bu aral›k ( 195 V – 255 V ) sa¤lanam›yorsa;
voltaj regulatörü kullanman›z tavsiye edilir.
Cihaz› harici, fiziki veya kimyevi etkenlerden koruyunuz.
Tafl›ma ve nakliye ifllemini cihaz›n ambalaj› üzerindeki iflaretlemeleri dikkate alarak, cihaz›n orjinal ambalaj›
ile yap›n›z. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek ( Nem, su, darbe v.b. ) etkenlere karfl› cihaz›n›z› koruyunuz.
Cihaz›n, gaz tesisat› ile sa¤lanan gaz ile kullan›lacak flekilde ayarland›¤›ndan emin olunuz. Kutu ve cihaz
üzerindeki etiketleri konrol ediniz.
Cihaz üzerinde mühürlü bulunan parça ve elemanlara kesinlikle müdahele edilmemelidir.
Cihaz›n montaj›n›n ard›ndan, kullanmadan önce, kullan›m suyunu bir süre ak›tarak cihazdan geçen suyun
at›lmas›n› sa¤lay›n›z.
Cihaz›n ilk çal›flt›rma ifllemi mutlaka Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Cihaz›n tesisat› için mutlaka do¤algaz tesisat projesi haz›rlat›p onaylat›n›z.

Yukar›daki koflullara uyulmamas› durumunda cihaz›n›z garanti d›fl› kalacakt›r.

Ambalaj malzemelerini (plastik poflet, naylon, etc.) sa¤l›k aç›s›ndan bir tehlike oluflturmamas› için çocuklar›n
ulaflabilece¤i yerlere b›rakmay›n›z.
Üretici firma, kitapç›kta yer alan bilgileri de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar. Bu sebeple; bu kitapç›k teknik özelliklere
iliflkin bir taahhüt teflkil etmez.

Montaj Öncesi Talimatlar



Çal›flt›rma Öncesi Talimatlar
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ÇALIfiTIRMA ÖNCES‹ TAL‹MATLAR

Cihaz›n ilk çal›flt›rma ifllemi mutlaka Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmal›d›r. Çal›flt›rma öncesinde afla¤›daki
talimatlar› yerine getirilmelidir:
a) Cihaz parametreleri ile elektrik, su ve gaz besleme sistemlerinin uygunlu¤u
b) Montaj›n kanun ve yönetmeliklere uygunlu¤u
c) Cihaz›n enerji beslemesi ve topraklama ba¤lant›lar›n›n uygunlu¤u
d) Bölgesel gaz da¤›t›m flirketi taraf›ndan belirlenmifl olan flartname ve kurallara uygunlu¤u
Yukar›daki flartlar›n sa¤lanmamas› durumunda cihaz garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

C‹HAZIN ÇALIfiTIRILMASI

Cihaz›n do¤ru olarak çal›flt›r›lmas› için afla¤›daki ad›mlar› uygulay›n›z:
1) Enerji beslemesini sa¤lay›n›z
2) Gaz vanas›n› aç›n›z
3) Açma-kapama dü¤mesini çevirerek ON konumuna getiriniz. LCD ekranda cihaz ç›k›fl›ndaki su s›cakl›¤›
görüntülenmektedir (resim 1-2).
4) S›cakl›k ayar dü¤mesini MIN – MAX aral›¤›nda istenilen s›cakl›¤a ayarlay›n›z. S›cakl›k ayar dü¤mesini
çevirdi¤inizde LCD ekran üzerinde ayarlanan su s›cakl›¤› görüntülenecektir.
5) Kullan›m suyu muslu¤u aç›ld›¤›nda cihaz›n›z otomatik olarak devreye girecektir. LCD ekran üzerinde,
brülörün devrede oldu¤unu gösteren alev sembolu görüntülenecek ve musluk iflareti yan›p sönecektir (resim
3).

ON/OFF (AÇMA
KAPAMA) DÜ⁄MES‹

SICAKLIK AYAR DÜ⁄MES‹

RES‹M 1

RES‹M 2 RES‹M 3

ON MIN

MAX

OFF / RESET
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SORUN G‹DERME

Ar›za durumunda, LCD ekranda hata kodu görüntülenmektedir. Resetlenebilir ar›zalarda, LCD ekran›n sol
alt köflesinde “RESET” yaz›s› görüntülünecektir. ON-OFF dü¤mesini RESET konumuna çevirerek reset tuflu
sönene kadar bekleyiniz. Ar›zan›n devam etmesi durumunda mutlaka yetkili servise haber verilmelidir.

LCD ekranda görüntülenebilecek ar›za kodlar› afla¤›da belirtilmifltir.

A01 Ateflleme Hatas›

A03 Emniyet termostat ar›zas›

E03 Hava bas›nç anahtar› ar›zas›

E06 Ç›k›fl suyu sensör ar›zas›

E26 Kullan›m suyu afl›r› ›s›nma ar›zas›

E35 Alev oluflum ar›zas›

ON - OFF dü¤mesini RESET konumuna getirerek 3 saniye
bekleyiniz. Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›z.

ON - OFF dü¤mesini RESET konumuna getirerek 3 saniye
bekleyiniz. Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›z.

Yetkili servisi aray›n›z.

Yetkili servisi aray›n›z.

Yetkili servisi aray›n›z.

Yetkili servisi aray›n›z.

Tablo 1

BAKIM

Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen minimum kullan›m ömrü 10 y›ld›r. ‹lgili yasa
gere¤i üretici ve sat›c› firmalar bu süre içerisinde cihazlar›n fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap›lmas›n› sa¤lamay› taahhüt eder.

Cihaz›n›z›n verimini ve çal›flma emniyetini korumak için; her çal›flma periyodu sonunda yetkili servis taraf›ndan
kontrol edilmelidir. Düzenli ve dikkatli servis hizmeti, sistemin ekonomik olarak kullan›m›n› sa¤lar.

Cihaz›n d›fl kaplamas›n› afl›nd›r›c›, agresif ve/veya kolay parlayan temizleyiciler ile temizlemeyiniz (örne¤in:
gazya¤›, alkol vb.). Cihaz›n temizli¤i öncesinde elektrik beslemesini daima kesiniz.

NOT: Yetkili Servis taraf›ndan cihaz üzerinde yap›lan kontrol, onar›m, bak›m, parça de¤iflimi vb. ifllemler
zorunlu haller d›fl›nda mutlaka cihaz›n normal çal›flma flartlar›nda ve cihaz›n bulundu¤u mekanda yap›lacakt›r.

Sorun Giderme / bak›m



Tüketici Bilgisi
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Ürün Garanti fiartlar› ‹le ‹lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

Baymak A.fi. teknik özellikleri ve nitelikleri belirtilmifl olan ürününüze üretim kaynakl› hatalar nedeni ile
meydana gelebilecek ar›zalara karfl› afla¤›da belirtilen koflullar dahilinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan onaylanan standart garanti süresi
kapsam›nda hizmet verecektir.
Baymak A.fi. taraf›ndan verilen standart ürün garantisi, cihaz›n normal kullan›m flartlar›nda kullan›lmamas›ndan
do¤acak ar›zalar› kapsamayacak olup,afla¤›da belirtilen koflullar dahilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek
olan ar›zalar, sorunlar ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

• Ürününüzü ald›¤›n›zda ürününüze ait garanti belgesini yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z. Ürünün ilk çal›flt›rmas›n›
mutlaka yetkili servise yapt›r›n›z ve garanti belgesini servis personeline onaylatt›r›n›z.
• Garanti belgesi üzerinde bulunmas› gereken sat›c› ve yetkili servis onaylar›n›n bulunmamas› halinde,
garanti belgesi üzerinde silinti, kaz›nt› yap›larak tahrifat, ürün üzerindeki orjinal seri numaras›n›n silinmesi -
tahrif edilmesi halinde garanti kapsam› d›fl›nda ifllem yap›lacakt›r.
• Ürününüzü kullanmadan önce Montaj ve Kullan›m Klavuzunu mutlaka okuyunuz. Ürünün montaj ve
Kullan›m Klavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›, kullan›m hatalar› ve cihaz›n standart kullan›m
flartlar› / amaçlar› haricinde kullan›lmas› halinde ürün garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r. Yanl›fl kullan›m
ar›zalar› ve as›ls›z servis müracaatlar› kapsam›nda yap›lan ifllemler ücretli olarak yap›lacakt›r.
• Ürünün ilk çal›flt›rma iflleminin Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmamas›, Yetkili Servis Teknisyenleri harici
yetkisiz 3. flah›slar ( özel servis ) taraf›ndan cihaza müdahale edilmesi veya tüketici taraf›ndan cihaz›n servis
ayarlar›na müdahale edilmesi nedeni ile oluflan ar›zalar ve sorunlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
• Ürünün müflteriye teslim tarihinden sonra nakliye ve/veya tafl›ma s›ras›nda oluflabilecek hasarlar garanti
kapsam› d›fl›ndad›r.
• Tüketici taraf›ndan yap›lan yanl›fl depolama ve ortam koflullar› nedeni ile üründe meydana gelen ar›zalar
ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
• Do¤al afetler, üründen kaynaklanmayan harici / fiziki d›fl etkenler, mevsimsel hava flartlar› ve çevresel
etkenler ( deprem, yang›n, sel, su basmas›, fliddetli rüzgar, y›ld›r›m düflmesi, kireçlenme, tesisat›n afl›r›
kireçli/çamurlu/pis olmas›, nem, rutubet, toz, nakliye, tafl›ma, ürünün dona maruz kalmas›, baca ba¤lant›lar›n›n
donmas›, bacadan ya¤mur suyu girmesi, susuz çal›flma v.b. ) nedeniyle oluflan ar›za ve hasarlar garanti
kapsam› d›fl›ndad›r.
• Yüksek, düflük veya sabit olmayan voltaj, hatal› elektrik tesisat›, ürüne uygun olmayan voltaj de¤eri, cihaz
üzerinden afl›r› ak›m geçmesi, nötr veya toprak hatt›na faz gelmesi (faz çak›flmas›) sebebiyle oluflabilecek
hasar ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
• Ürünün standart ve sorunsuz çal›flma koflullar›n›n sa¤lanmas› için gerekli / zorunlu olan Montaj ve Kullan›m
Klavuzunda belirtilen teknik özelliklerin ( su bas›nc›, voltaj de¤eri, gaz besleme bas›nc›, sigorta de¤eri,
topraklama, yak›t cinsi, yak›t kalitesi v.b. ) uygun olmamas›, sabit olmamas›, ve/veya de¤iflken olmas› halinde,
cihazda meydana gelebilecek ar›zalar ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.
• Tesisat ve tesisat ekipmanlar› nedeniyle cihazda meydana gelecek ar›za ve problemler garanti kapsam›
d›fl›ndad›r.
• LPG gaz›n›n uygun flartlarda ve kullan›m talimatlar›na uygun kullan›lmamas› halinde meydana gelen
hasar ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r. (Gaz valfine likid yürümesi v.b.)
• Tüketicinin periyodik olarak yapmas› ve/veya yapt›rmas› gerekli olan / tavsiye edilen bak›m ve kontrolleri
zaman›nda yapmamas›/yapt›rmamas› nedeni ile üründe meydana gelebilecek ar›zalar ve hasarlar garanti
kapsam› d›fl›ndad›r.
• Ürünün ticari amaçl› kullan›m›ndan kaynakl› ar›zalar ve sorunlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
• Elektrik – Su – Gaz kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
• Elektrik – Su – Gaz tesisat› ve/veya tesisat ekipmanlar›, tesisat kaçaklar›, tesisat ba¤lant›lar›, baca
ba¤lant›lar› nedeni ile meydana gelebilecek ar›zalar ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
• Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, mal› sat›n ald›¤› sat›c›, bayi, acenta ya da temsilcilik sorumludur.



8

63 9810.0379  -  Rev01 - 17/10/2011

www.baymak.com.tr

C‹HAZIN MONTAJI

Duvara Montaj

Cihaz›n monte edilece¤i yeri belirledikten sonra, delik aç›lacak yerleri iflaretlemek üzere montaj flablonunu
duvara yap›flt›r›n›z. fiablonun alt k›sm›ndaki iflaretlere göre sistemin gaz ve su ba¤lant›lar›n› yap›n›z.

Baca Ba¤lant›s›
Baca ba¤lant›s› için gerekli parçalar cihazla birlikte sunulmufltur. Cihaz yatay efleksenli (içiçe geçmifl iki boru
ile) baca ç›k›fl›na ba¤lanabilecek flekilde dizayn edilmifltir.

Yaln›zca üretici firma taraf›ndan sa¤lanan aksesuarlar kullan›lmal›d›r; aksi halde ürününüz garanti kapsam›
d›fl›nda kalacakt›r.

90° lik efleksenli dirsek, 45°’lik aral›klarla 360° döndürülebilir ve ba¤lant›s›n›n farkl› yönlerde yap›lmas›na
olanak sa¤lar. Ayn› zamanda uzatma borular› ve 45° lik dirsek ile birlikte uzatma aksesuar› olarak kullan›labilir.

At›k gaz bina d›fl›na ç›kar›ld›¤›nda, baca duvarda en az 18mm d›flar› ç›kar›lmal› ve su s›zmas›n›n engellenmesi
için etraf› s›zd›rmaz flekilde kapat›lmal›d›r. Bacan›n bina d›fl›na ç›kar›ld›¤› tahliye deli¤i, kap›,pencere ve/veya
havaland›rma menfezlerinden en az 0,7 metre uza¤›nda olmal›d›r.

Resim 4 SICAK SU
ÇIKIfi GAZ G‹R‹fi SO⁄UK SU

ÇIKIfi

Cihaz›n Montaj›



Cihazdan d›flar›ya do¤ru, her bir metrelik boru uzunlu¤u için, 1 cm. lik afla¤› e¤im verildi¤inden emin olunuz.

Baca uzunlu¤u ile ilgili bilgiler afla¤›daki tabloda verilmifltir. Maksimum baca uzunlu¤unu her 90°lik dirsek
için 1m, her 45°lik dirsek için 0,5m k›saltmaktad›r.

Cihaz›n üzerine ba¤lanan ilk 90°lik dirsek hesaba kat›lmamaktad›r. Maksimum düz baca (dirsek kullan›lmadan)
uzunlu¤u 3 metre’dir. Eklenen her dirsek için baca uzunlu¤u yukar›da aç›klanan oran kadar k›salt›lmal›d›r.

Cihaz ile birlikte verilen standart hermetik borulara ek olarak ilave boru kullan›lacaksa mutlaka fan k›sma pulu
ç›kar›lmal›d›r.

Standart baca kiti ile montaj yap›l›rken cihaz›n fan ç›k›fl›nda mutlaka cihazla birlikte verilen fan k›sma pulu
kullan›lmal›d›r. K›sma pulu kullan›m› ile ilgili tablo afla¤›dad›r.

Resim 5
Fan k›sma

pulu Resim 6
Dirsek

Baca uzunlu¤u
(m)

Fan k›sma
pulu

0 - 1
1 - 3

Evet
Hay›r

Tablo 2

Cihaz›n Montaj›
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Cihaz›n Montaj›

Elektrik Ba¤lant›s›

Cihaz›n sa¤l›kl› çal›flabilmesi ve elektriksel güvenli¤in tam olabilmesi için, cihaz›n ba¤l› oldu¤u enerji hatt›nda
mutlaka topraklama olmal›d›r.

Cihaz› 220 ~ 230V monofaze topraklamal› elektrik hatt›na, üçlü kablo ile, 2 Amp. koruyucu sigorta (V-otomat)
kullanarak ve faz/nötr kutuplar›na dikkat ederek ba¤lay›n›z. Cihaz›n minimum çal›flma gerilimi 195 V ;
maksimum çal›flma gerilimi ise 253 V’dur. Bu aral›k d›fl›ndaki besleme de¤erleri ve/veya elektrik
flebekesindeki gerilim dalgalanmalar›n›n cihaz üzerindeki etkilerini en aza indirmek için regulatör
kullan›lmas› tavsiye edilir.

Her iki kutup aras›nda min. 3 mm mesafe olacak flekilde, çift kutuplu bir anahtar kullan›n›z.

Besleme kablosunu de¤ifltirirken, mutlaka max. çap› 8mm olan, HAR H05 VV-F’ 3x0,75 kablo kullan›n›z.

Tesisat Ba¤lant›s›

Cihaz›n so¤uk su girifli (1/2”), s›cak su ç›k›fl› (1/2”) ve gaz girifline (3/4”) mutlaka küresel vana ba¤lanmal›,
so¤uk su giriflinden önce mutlaka filtre tak›lmal›d›r.

So¤uk su girifli cihaz›n teknik etiketi üzerinde belirtilen iflletme bas›nc›n› (8 bar) geçmemelidir. fiebeke bas›nc›
6,5 bar’dan daha yüksek ise mutlaka bas›nç düflürücü monte edilmelidir.

Cihaz›n, gaz tesisat› ile sa¤lanan gaz ile kullan›lacak flekilde ayarlanmal›d›r. Kutu ve cihaz üzerindeki etiketleri
konrol ediniz.

Cihaz›n montaj›n›n ard›ndan, kullanmadan önce, kullan›m suyunu bir süre ak›tarak cihazdan geçen suyun
at›lmas›n› sa¤lay›n›z.



Gaz Dönüflümü
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GAZ DÖNÜfiÜMÜ
Cihaz›n›z do¤algaz veya LPG ile çal›flabilir. Tüm gaz dönüflümleri mutlaka yetkili servisler taraf›ndan
yap›lmal›d›r. Gaz dönüflümü için afla¤›daki ifllemlerin yap›lmas› gerekmektedir.
1. Elektronik kart parametrelerini de¤ifltirilmesi
2. Enjektörlerin de¤iflimi
3. Gaz valfi bas›nç de¤erlerini ayarlanmas›

Not: Tüm parametre ayarlarının yetkili servis tarafından yapılması zorunludur. Aksi durumlarda meydana
gelecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dıflında kalacaktır.

LPG KULLANIMI ‹LE ‹LG‹L‹ UYARILAR
LPG kullan›m›nda, tüpler kesinlikle yan yat›r›larak ya da ters çevirilerek kullan›lmamal›d›r. Tüp de¤iflimlerinde,
tüpler dinlendirildikten sonra sisteme ba¤lanmal›d›r. Yak›tta likit yürümesi sonucu meydana gelen gaz valfi
ar›zalar› garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

Resim 9
Cihaz LPG ile çal›flt›r›lacaksa, su tesisat ba¤lant›lar› daha önce anlat›ld›¤› flekilde yap›lmal›, gaz girifline LPG
setinin hortumu ba¤lanmal›d›r. LPG ile kullan›mda iki tüplü bir kollektör sistemi kullan›lmal›d›r. Tüpler efl
bas›nçl› seçilmelidir. Her iki tüpten ç›kan boru boylar› eflit olmal›d›r. Tüp hortum boyu 125 cm’den uzun
olmamal›d›r. Ba¤lant› hortumlar› kauçuk esasl› olmal›d›r. Regülatörlerde TSE belgesi aranmal›d›r. Ba¤lant›
elemanlar› s›zd›rmaz olmal›d›r. LPG (G30) kullan›lmas› durumunda mutlaka 300mmSS bas›nçl› dedantör
kullan›lmal›d›r. Kesinlikle bas›nc› ayarlanabilen ya da 500 mmSS bas›nçl› dedantör kullan›lmamal›d›r. Dedantör
debisi min. 2 kg/h olmal›d›r. Cihaz gaz girifline pislik tutucu yerlefltirilmelidir. Sistem flemas› afla¤›da gösterilmifltir.

Resim 10

fiOFBEN

T veya Y a¤lant› Parças›

Tüp Vanas›Tüp Vanas›

TüpTüp

LPG Hortumu
(Kauçuk Esasl›)

Regülatör
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GÜVENL‹K S‹STEMLER‹

Bu cihaz, Avrupa standartlar›na tam uyumlu olarak, afla¤›daki komponentleri kapsayacak flekilde tasarlanm›flt›r.

Hava bas›nç anahtar›

Bu cihaz brülörün atefllemeyi yapmas›na, ancak at›k gaz ünitesi (baca) do¤ru çal›flma koflullar›nda oldu¤unda
izin verir. Afla¤›daki ar›zalar›n bir veya birkaç›n›n oluflmas› durumunda, cihaz stand-by konumunda kal›r ve
ekranda E03 hata kodu görüntülenir:

• Baca terminalinin t›kanmas›,
• Bas›nç probunun t›kanmas›,
• Fan›n bloke olmas›,
• Venturi tup ba¤lant›s›-bas›nç anahtar› ar›zas›,
• Bas›nç probu – bas›nç anahtar› ba¤lant› ar›zas›.

Emniyet termostat›
Eflanjör ç›k›fl›na yerlefltirilen emniyet termostat› sayesinde, suyun afl›r› ›s›nmas› durumunda termostat gaz›n
brülöre gidifline engeller. Bu durumda cihaz bloke olur. Hatan›n giderilmesinin rd›ndan, açma kapama dü¤mesi
RESET konumuna getirilerek ekrandaki reset yaz›s› yok oluncaya kadar beklenmelidir.

Alev iyonizasyon dedektörü
Gaz hatas› ya da brülörun tam yanmamas› durumunda emniyeti sa¤lar. Bu durumda, cihaz 3 ateflleme
girifliminden sonra bloke olur. Hatan›n giderilmesinin ard›ndan, açma kapama dü¤mesi RESET konumuna
getirilerek ekrandaki reset yaz›s› yok oluncaya kadar beklenmelidir.

DONMA KORUMASI
•  fiofbende donma koruması fonksiyonu bulunmaktadır. Sıcaklık sensörünün hissetti¤i sıcaklık 5°C’nin altına
düfltü¤ünde, cihaz devreye girerek 10 sn boyunca minimumda çalıflacaktır. 10 sn’nin ardından, cihaz 2 dk.
beklemede kaldıktan sonra, sıcaklı¤ı tekrar kontrol ederek, 5°C’nin altında olması durumunda yeniden 10
sn için devreye girecektir.
•  Elektrik ve gaz beslemesi oldu¤u sürece donma koruması fonksiyonu aktif olacaktır. Donma korumasının
devreye girmesi istenmiyorsa cihaz elektrik beslemesi kesilmelidir.
�•  Cihaz içerisindeki su boflaldı¤ında/boflaltıldı¤ında donma koruması fonksiyonunun devreye girip kuru
yanmaya neden olmaması için, bu gibi durumlarda cihaz elektrik beslemesi kesilmelidir.

PER‹YOD‹K BAKIM
Cihaz›n kullan›m ömrünü uzatmak, enerji tasarrufu sa¤lamak ve uzun y›llar ilk günkü kalitesi ile kullanabilmek
için, cihaz›n›z›n y›ll›k bak›m ve kontrollerini en az y›lda 1 kez Yetkili Servisimize yapt›rman›z› tavsiye ederiz.
Periyodik bak›mlarda afla¤›daki kontroller yap›lmaktad›r.

• Gaz ve yanma devresindeki contalar›n görüntüsünün ve s›zd›rmal›¤›n›n kontrolü,
• Ateflleme ve iyonizasyon elektrodunun durum ve pozisyonunun kontrolü,
• Brülörün durumu ve do¤ru sabitlenmifl oldu¤unun kontrolü,
• Gaz valfinin do¤ru kalibrasyonunun kontrolü,
• Fan›n do¤ru çal›flt›¤›n›n kontrolü,
• Hava ve at›k gaz borular›n›n t›kal› olup olmad›¤›n›n kontrolü,

Güvenlik Sistemleri / Periyodik Bak›m
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fiEMAT‹K GÖSTER‹M

Baymak, ürünlerini sürekli iyilefltirme gayretinde
oldu¤undan, bu döküman içerisinde bulunan bilgileri,
herhangi bir zaman, önceden bilgi vermeden
de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar. Bu döküman yaln›zca
bili amaçl›d›r ve üçüncü flah›slarla bir anlaflma olarak
görülmemelidir.

FAN

ATEfiLEME / ‹ON‹ZASYON
ELEKTRODU

EfiANJÖR

BRÜLÖR

AKIfi SENSÖRÜ

GAZ VALF‹

SICAK SU
ÇIKIfi

SO⁄UK SU
G‹R‹fi

GAZ
G‹R‹fi

NTC SENSÖR

L‹M‹T (EMN‹YET)
TERMOSTATI

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Max. ›s› yükü - Qmax 26,2 kW
Min. ›s› yükü - Qmin 9,9 kW
Max. ›s› gücü - Pmax 23,4 kW
Min. ›s› gücü - Pmin 8,1 kW
Min. çal›flma bas›nc› 0,5 bar
Max. çal›flma bas›nc› 8 bar
Min. s›cak su üretimi 3 l/dk
S›cak su üretimi (  T=25ºC) 13 l/dk
S›cak su ›s›tma aral›¤› 35-60ºC
Baca ç›k›fl› 60/100
Gaz tipi G20

G30
Do¤algaz besleme bas›nc› 20mbar
LPG besleme bas›nc› 30 mbar
Ölçüler 255x352x710 mm
A¤›rl›k (net) 17 kg
A¤›rl›k (brüt) 18,5 kg
Voltaj 230 V
Frekans 50 Hz

BH 13
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Elektrik Devrede fiemas›
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