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1- GİRİŞ 
 

Öncelikle ARIKAZAN markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
 
Bu kitapta ARIKAZAN çelik gövdeli Kalorifer ile ilgili kullanım bilgilerini bulacaksınız. Cihazınızı yüksek verimle ve 
ekonomik çalıştırmak, rahat ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kitapçığı dikkatlice inceleyiniz. 
 
Bu kılavuzda belirtilen işlemler dışında, çalıştırmak, ayarlamnak veya bakımını yapmak gibi nedenlerle cihazınızın 
hiçbir parçasına veya ayarına DOKUNMAYINIZ. 
 
Cihazınızın montajını yetkili bayilnize yaptırınız. 
 
Yetkili bayi ve servislerimiz, cihazınızı yerine koyduktan, bağlantılarını yaptıktan ve işletmeye aldıktan sonar, size, 
cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili gerekjli bilgileri verecektir. Anlaşılamayan konuları tekrar tekrar sorabilirsiniz.  
 

2- UYARILAR 
 
Kazan kurallara uygun bir şekilde sadece iyi havalandırılan ve donma riski olmayan,  kapalı bir mekena monte edilip  
işletmeye alınmalıdır. 
Isıtma sisteminin projelendirilmesi, montajı, işletmeye alınması ve bakımı, konusunda uzman, eğitinmi profosyonel bir 
personel tarafından, bu el kitabında ve yerel kurallara ve yürürlükteki standartlara, yönetmeliklere uygun şekilde veya 
bunların bulunmadğpı/eksik olduğu durumlarda EEC direktiflerine ve Avrupa normlarına(EN) göre yapılmaldır. 
 
Kazan, bu kitapçıkta belirtilen işletme şartlarının dışındaki montaj ve kullanımı halinde yangın, patlama veya benzeri 
şeklinde, mal veya can kaybına neden olabilecek kazalara sebep verebilir. 
 
Kazan sadece sıcak su(kaynama sıcaklığının altında) kullanımı için dizayn edilmiştir. Sistem işletme sıcaklığı ve 
basıncı kazan etiketinde ve bu kitapçıkta belirtiken değerlere uygun olmalıdır. Isı transferi ortamı sudur. 
 
Kazanın çalışma süresi boyunca, uygun değerlerdeki bir pompanın, sürekli sirkülasyon yapması gereklidir. 
 
Kazanın herhangi bir bölümü su altında kalmışsa, işletmeye almayınız. Hemen yetkili servisinize başvurunuz. 
 
Bu kitapçıkta belirtilen işlemler haricinde kazanın ve brülörün hiçbir parçasına ayar ve bakım için dokunmayınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 

3- UYGUNLUK BEYANI 
 
CARIA, CP12, CP23, CP40, CP60, CP80, CP100 modellerinin ve  Eco Mini 12-23-40-60 modellerinin aşağıda 
belirtilen maddelere uygunluğunu beyan ederiz; 
 
 
 

• Ürümlerimizde kullanılan malzemeler, belirttiğimiz uygulamalar için güvenli ve uygun performans sağlayacak 
özelliklerdedir ve beklenen kuıllanım ömrü boyunca karşılaşabileceği kimyasal, mekanik ve ısıl etkilere 
dayanıklı olacak şekilde seçilmiştir. 

• Gaz taşıyan kısımlarda yumuşak lehimleme yapılmamıştır. 

• Değişiklik yapılabilecek ayarların güvenliği sağlanmıştır. 

• Asbestli malzemeler kullanılmamıştır. 

• Kullanılan parçalar CE onaylıdır. 

• Kurulum ve kullanıcı bilgileri, isim etiketi ve paketleme bilgileri kullanılacak ülkeinin resmi dilinde yazılmıştır, ilgili 
ülkenin milli kuıralları göz önüne alınmıştır. 

 

4- GARANTİ VE SERVİS 

Bu el kitabında sunulan kurallara, uyarılara ve yürürlükteki tüm standartlara(bu kuralların bulunmadığı yerlerde 
EN normları, direktifleri ve kuralları uygulanmalıdır) uyulmak koşulu ile, cihazınız satış tarihinden itibaren ilgili 
garanti şartlarını kullanım kılavuzunun sonunda yer alan ekte detaylıca bildirilmektedir. 

Yanlış montaj, bakım veya kullanımdan doğacak sorunlar garanti kapsamında değildir. 

Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen minimum kullanım ömrü 15(onbeş) yıldır. 
Üretici ve satıcı firmalar bu süre içinde cihaza servis yapılmasını ve yedek parka sağlanmasını taahhüt eder.  
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5- TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

5.1- Genel Özellikler 

CARİA kazanları sıcak su kazanı, pellet brülörü, control ünitesi, bac gazı fanı, pellet depose ve besleyicisi ile 

komple bir üründür. Lütfen herhangi birini değiştirmeye çalışmayınız. 

Bu kazanlar 2 geçişli, silindirik gövdeli, pellet yakan, otomatik temizlemeli B23 çelik tip klasmanında 

kazanlardır. 

Pelet brülörleri PİD kontrol sistemi yle kontrol edilen çok aşamalı brülörlerdir. Otomatik tutuşma, otomatik 

ızgara temizleme, besleme gibi özelliklere sahiptir. 

Pellet/hava oranı PID sistemi tarafından kontrol edilir. 

Kazanın her aşaması yüksek verim elde edebilmek özel olarak tasarlanmıştır. 

Geniş sulu yüzey ve geridönüş su bağlantısı ile güvenli bir ısı transferi sağlanır. 

Silindirik brülör başlığı yüksek sıcaklığa dayanıklı özel paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Yine brülör 

ızgarası yüksek sıcaklığa dayanıklı özel çelikten imal edilmiştir. Bu malzemeler karşılaşılacak kimyasal, 

mekanik ve termal aşındırıcı durumlara karşı dayanıklıdır.  

Malzeme kalitesi, formu ve ölçüleri kazanın ve brülörün uzun/ekonomik bir çalışma ömrüne sahip olmasını 

garanti etmektedir. 

 Birincil ve ikincil yanma havaları birbirinden bağımsız olarak sağlanmaktadır. 
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CP-12 CP-23 CP-40 CP-60 CP-80 CP-100

kW 12 23 40 60 80 100

kcal/h 10.320 19.780 34.400 51.600 68.800 86.000

kW 3,6 6,9 12 18 24 30

kcal/h 3.096 5.934 10.320 15.480 20.640 25.800

in full load, 100% 93,5 93,2 93,4 92,8 93.7 92.2

in partial load, 30% 97,2 97,2 97,1 96,9 96.0 95.5

-

°C

°C

°C

bar

bar

°C

-

-

mbar

Pa

DT = 20 °C mbar 5,2 3,6 5,7 14,0 39,0 50,8

DT = 15 °C mbar 5,9 10,8 12,5 31,7 70,2 94,0

DT = 10 °C mbar 10,0 19,9 26,0 57,2 127,0 172,0

dB

mm

mm 1433 1633

mm

mm 1280 1295 1330 1390

mm

mm 1093 1293

lt 99 91 116 140

kg 295 315 404 444 850 870

mm

kg 348 368 462 502 970 990

Diameter, ØD2 inch

Position, E mm

Diameter, ØD3 inch

Position, F mm

Position, H4 mm 1156 1356

Diameter, ØD4 inch

Position, G mm

Position, H5 mm

in full load, 100% 90 120 120 130 110 140

in partial load, 30% 55 55 70 70 60 65

kg/s x10³ 9,4 32,6 42,3 39,4 34,4 40,3

kg/h 34,0 117,5 152,3 142,0 123,7 145,3

kg/s x10³ 3,2 31,0 42,8 11,2 16,6 16,6

kg/h 11,4 111,7 153,9 40,3 59,7 59,8

in full load, 100% 99 22 152 176 61 105

in partial load, 30% 95 82 244 54 78 13

in stand-by

in full load, 100% 120 100 120 140 180 210

in partial load, 30% 80 70 70 80 130 125

P
O

W
ER

 

C
O

N
SU

M
P

TI
O

N
S

8

WAverage Electricity Consumption

Airborne Noise Level < 60 dB

O
P

ER
A

TI
N

G
 C

O
N

D
IT

IO
N

S

Water Side Resistances

Boiler Class CLASS 5 acc. To EN 303-5

Flue Gas Mass Flow Rate

standart (0°C, 1013 mbar, dry)

EM
IS

SI
O

N
 R

A
TE

S

CO mg/m³

Water Inlet Connections

M
A

IN
 D

IM
EN

SI
O

N
S

Cabin Width, W1

Flue Gas Temperature

in partial load, 30%

Empty Weight

BOILER TYPE

Recommended Fuel Types Ø6-8 mm high quality pellet, DIN plus A1 + A2

Electrical Connection

Safety Limit Temperature

Setting Range for Operating Temperature

Boiler Design Temperature

Boiler Test Pressure

TECHNICAL SPECIFICATION OF CARIA BOILERS Unit

375

Water Content

193

Gross Weight

148

Filling & Drain Connections
350

½"

286Hot Water Outlet Connections

1 ¼", Male

1053

1", Male

in full load, 100%

Wooden Case Freight Dimensions, (W x H x D) 900x1450x1630 900x1450x1830

°C

825

700

800

Total Boiler Depth  �± 2, L1

Height of Stack Connection, H3 996

Height, H1

Nominal Heat Output

Minimum Heat Output

Direct Efficiency Full Load %

1 ½", Male

Stack Size, (Outer, ØD1 -Inner Diameter) 130-125

1333

150-146

Cabin Depth, L

1435

1600

230 Vac , 50 Hz

150

C
A

P
A

C
IT

Y

3

55

80 - 65

95

8

750 750

0,08

4,5

Min. Water Return Temperature

Operating Pressure

Required Chimney Draught

95

2", Male

2125

180-176

1100

290

900x2900x1830

½"

1170

310

1305

2", Male

310

1", Male

183

265

177
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Eco Mini-12 Eco Mini-23 Eco Mini-40 Eco Mini-60

kW 12 23 40 60

kcal/h 10.320 19.780 34.400 51.600

kW 3,6 6,9 12 18

kcal/h 3.096 5.934 10.320 15.480

-

°C

°C

°C

bar

bar

-

-

mbar

Pa

DT = 20 °C mbar 2,2 3,4 8,9 16,4

DT = 15 °C mbar 4,2 5,6 14,5 29,9

DT = 10 °C mbar 9,8 11,0 28,6 62,8

dB

mm 515 595 595 700

mm 1160 1160 1360 1360

mm 655 790 845 990

mm 1070 1200 1280 1460

mm 130-125 130-125 150-146 150-146

mm 745 700 860 860

lt 25 50 75 110

kg 150 190 240 290

mm 615 x 1340 x 1100 715 x 1340 x 1230 715 x 1540 x 1310 820 x 1540 x 1490

kg 170 215 270 330

Filling & Drain Connections Diameter, ØD2 inch

Diameter, ØD3 inch

Position, L3 mm 210 303

Position, H3 mm 1028 1020 1225 1228

Diameter, ØD4 inch

Position, H4 mm 152 355

in full load, 100% 141 144 137 156

in partial load, 30% 71 73 78 83

kg/s x10³ 2,7 5,1 8,9 13,4

kg/h 9,6 18,5 32,1 48,2

kg/s x10³ 0,8 1,5 2,7 4,0

kg/h 2,9 5,5 9,6 14,5

in full load, 100% 201 273 212 116

in partial load, 30% 455 185 187 361

in stand-by

in full load, 100% 95 100 130 155

in partial load, 30% 70 70 85 80

lt

mm

mm

kg

< 60 dB

O
PE

RA
TI

N
G

 C
O

N
DI

TI
O

N
S

Required Chimney Draught

Water Side Resistances

EM
IS

SI
O

N
 R

AT
ES

Flue Gas Temperature °C

Flue Gas Mass Flow Rate

standart (0°C, 1013 mbar, dry)

in full load, 100%

in partial load, 30%

CLASS 5 acc. To EN 303-5

0,08

8

CO mg/m³

PO
W

ER
 

CO
N

SU
M

PT
IO

N
S

Average Electricity Consumption W

8

½"

Safety Limit Temperature

Empty Weight 35 45

SI
LO

1 ¼", Male

M
AI

N
 D

IM
EN

SI
O

N
S

500

800

900

TECHNICAL SPECIFICATION OF ECO MINI BOILERS Unit

CA
PA

CI
TY Nominal Heat Output

Minimum Heat Output

Boiler Class

Setting Range for Operating Temperature

Min. Water Return Temperature

850

Stack Size, (Outer, ØD1 -Inner Diameter)

Cabin Depth, L1

Electrical Connection

Height of Stack Connection, H2

Gross Weight

80 - 65

Operating Pressure

Empty Weight

Cabin Width, W1

Boiler Test Pressure

Airborne Noise Level

Standart Fuel Storage Volume

Total Boiler Depth  �± 2, Lt

Hot Water Outlet Connections

Wooden Case Freight Dimensions, (W x H x D)

300

Width, W2 650

Depth, L2

1½", Male

350

250

Water Inlet Connections

1", Male

1", Male

BOILER TYPE

Water Content

4,5

3

55

95

230 Vac , 50 Hz

Ø6-8 mm high quality pellet, DIN plus A1 + A2Recommended Fuel Types

Height, H1
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5.2- Çalışma prensipleri 
 

Kazanın maksimuım çalışma basıncı 3 bar maksimum çalışabileceği sıcaklık 90°C’dir(ayarlananbilen maksimum 

çalışma sıcaklık 80°C). Geri dönüş su sıcaklığı 55°C’dan düşük olamaz. Eğer yakıt ve atmosferdeki nemo ranı 

yüksekse dönüş sıcaklığı yoğuşmayı engellemek için daha da yükseğe ayarlanmalıdır. 

Kazan kendi pellet besleyicisi ve brülörü ile kullanılmalıdır. 

Kazanın açık veya kapalı genleşme tankı ile beraber kullanılmaya uygundur. Kazanın kapasitesine uygun bir 

genleşme tankı ile beraber çalışmasına dikkat ediniz. Eğer açık genleşme tankı kullanıyorsanız boru ve ilgili 

bağlantıların donmaya karşı korumalı olmasına özen gösteriniz. 

İkinci geçiş borularında ısı transferini maksimize etmek ve boru temizliğini sağlamak için türbülatörler bulunmaktadır. 

Hiçbir durumda bu türbülatörleri sökmeyiniz, aksi durumda hem verimde düşüş yaşanır hem de kazana zarar 

verebilirsiniz. Kazanda yoğuşmayı önlemek için suyun kazana dönüş tarafına düşük sıcaklığı kontrol edebilecek 

uygun bir üç yollu vana kullanılmalıdır. Bu vananın kurulmaması ve geri dönüş sıcaklığının 55°C’ye ayarlanmaması 

durumunda kazan garanti kapsamı dışında kalacaktır.  
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5.3- Güvenlik Önlemleri 

Aşağıda kazanın sahip olduğu güvenlik önlemlerini ile ilgili bilgi bulabilirsiniz: 

➢ Geri yanmayı engellemek için özel mil bulunmaktadır. 

➢ Brülörün dış yüzeyi üzerinde sıcaklık sensörü sürekli ölçüm yapar, eğer sıcaklık 75°C’yi geçerse pelet 

beslemeyi durdurur 

➢ Brülör helezonu ile depodan gelen helezonun arasında yüksek sıcaklıkta eriyen özel esnek bir hortum 

parçası bulunmaktadır. Bu parça herhangi bir geri yanma durumunda eriyerek depo ile alevin 

arasındaki bağlantıyı keser. 

➢ Kazan fanı içeride sürekli bir vakum basıncı olmasını sağlar. 

➢ 2,5 veya 3 bar emniyet ventili kazan su tarafına bağlanmıştır. 

➢ Kazan baca gazı çıkışındaki sensor sayesinde fan hızıyla beraber gaz tarafındaki basınç 

gözlemlenebilir. 

➢ Brülörde verimsiz veya hiç yanma olmadığı durumlarda fotosel sensörü sayesinde pelet beslemesi 

kesilir. 

➢ Yerleştirilen 150 veya 170 watt’lık tutuşturucular sayesinde düşük yoğunlukta tutuşturma yapılabilir 

böylece aşırı ısınma sorunu ortadan kaldırılmıştır. 

➢ Depo çelik malzemeden yapılmıştır. 

➢ Normal kullanım 230 V +10%, -15% aralığında olmalıdır.   

➢ Elektronik aletler için çevre sıcaklığı -20°C  / +60°C aralığında olmalıdır. 

➢ Güç kesintisinden sonra kontrolcü ancak bütün sistemlerin düzgün çalıştığını saptarsa kazanı yeniden 

başlatır. 

➢ Her yeni başlatımdan önce, system içeride kalmış olan tüm atık gazı süpürür. 

➢ Her dur emrinden sonra, kazan özel yanma sonrası işlemlerini gerçekleştirir ve sağlıklı bir çalışmayı 

güvence altına alır. 

➢ Normal çalışma durumundayken alev kaybedilirse kazan belirli sayıda ve kontrollü bir şekilde yeniden 

tutuşturma işlemi dener. 

➢ Normal çalışma koşullarında, kazan ve brülör vakum basınca altında çalışır böylece kazandan 

çevreye belirgin bir gaz sızıntısı olmayacağı garanti altında olur. 

➢ Eğer yanma havasında bir düşüş olursa sensörler yaptıkları ölçüm sayesinde bu durumu hemen 

belirler ve brülöre kapanma emir gönderir. 
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6- BACA KONTROLÜ;  
 

Sorunsuz ve verimli bir yanma için baca kontrolü çok önemlidir. 
 
Kazanın kullanıdığı eve gittiğinizde, öncelikle dışarıdan bacaya bakın. Çatıdaki baca çıkışının, kazan baca çıkış 
bağlantısından ne kadar yüksekte olduğunu tahmin etmeye çalışın. Yine bacanın dışında mekanik bir problem olup 
olmadığını anlamaya çalışın. Çatının en yüksek pozisyonuyla baca pozisyonlarını karşılaştırın. Alanın çok rüzgarlı olup 
olmadığını kullanıcıdan öğrenin, eğer normalden fazla rüzgara maruz kalan bir bölgeyse rüzgar bloklamasını engelleyen 
özel baca çatılarından önerin. 
 
Çalıştığınız bölgede yerel kural ve standartlar varsa bunlara lütfen uyunuz. Bulunmaması durumunda ise EN 
13384 standardını referans alınız. Aşağıda fikir vermesi ve pratik kullanım açısından bazı değerler verilmiştir. 
Bu değerler çoğrafi koşullarak göre değişebildiği için tam bir uygulamayı garanti edemez.  

                   

CARIA  Baca gazı boru çapı BACA yüksekliği: 6 - 10  metre 

12 kW 125 mm çap 125 mm çap 

23 kW 125 mm çap 125 mm çap 

40 kW 150 mm çap 150 mm çap 

60 kW 150 or 180 mm çap 180 mm çap 

80 kW 180 or 200 mm çap 200 mm çap 

100 kW 180 or 200 mm çap 200 mm çap 

 
✓ Çift duvar, izolasyon, paslanmaz çelikten baca gazı boruları ve baca tavsiye edilmektedir. 
✓ Kazan gaz çıkışından baca borularına olan bağlantı için minimum 60 cm maksimum 2.5 metre dik uzaklıkta, 

düz boru veya 2 x 45° dirsekli boru kullanılabilir 2 x 45° dirsek kullanılmış borunun maksimum uzunluğu baca 

yüksekliğinin ¼’ü olmak zorundadır. 
✓ Mimumum kazan çıkış çapı, kazandan bacaya kadar kullanılmak zorundadır. 
✓ Kazandan baca borularına kadar olan kısımda 2 x 45°’lik dirsekli bağlantılar kullanılabilir. 90°’lik dirsek 

kullanmayın. 
✓ Kazan ile baca arasında baca gazı boruları her zaman yukarı yönde eğime sahip olmalıdır. 
✓ Baca ve baca gazı boruları için yoğunlaşma bağlantıları sağlanmalı böylece yoğunlaşan suyun kazana akması 

engellenmelidir 
✓ Baca, çatının en yüksek düzeyinden minimum 1 metre yüksekte olmalıdır. 
✓ Baca minimum -2 pa ve maksimum -8 pa vakum basıncı sağlamalıdır. Böylece fan çalışmadığında da 

vakum yapabilir.(kazan içinde 0.02 / -0.08 mbar or -0.2/-0.8mm su tarafı gage basıncı) 
✓ Tüm kazanların ayrı ayrı olacak şekilde(yani hepsi için ayrı baca gazı boruları kullanılarak) uygun bir bacaya 

bağlanmalıdır. 
✓ Çekiş regülatörü de önerilmektedir. 
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7- HAVALANDIRMA KONTROLÜ;  
 
 

✓ Kazan kurallara göre, sadece iyi havalandırılmış donma sorununa karşı korunaklı ve yaşam alanı olmayan 
kapalı bir mekana kurulmalıdır. 

 
➢ Havalandırma açıklıklarının yeterli olup olmadığını control edin. Son kullanıcıya, güvenli ve etkili bir 

yanma için havalandırma deliklerini asla kapamaması gerektiğini hatırlatın. Yanma ve havalandırma 
için yeterli miktarda hava her zaman sağlanmalıdır. Kazan dairesinde yeterli miktarda oksijen olmadığı 
durumda, kazanda ve bacada, yanmada kötüleşme, verim düşüşleri,zift(tar) ve is oluşabilir. Aynı 
zamanda gaz patlamaları meydana gelerek tehlikeli durumlara neden olabilir. 

 

Önerilen havalandırma açıklıkları; 
 (Yerel kural veya standartlar yoksa aşağı tablodaki değerler kullanılabilir) 

 

  12 kW 23 kW 40 kW 60 kW 80 kW 100 kW 

Üst havalandırma cm2 200 200 200 200 200 215 

Alt havalandırma cm2 300 300 300 325 375 425 

 
 

Kullanılan Formül : 50 kw’a kadar aşağı havalandırma açıklığı 300 cm2 olmalı ve 50 kw’ın üstüne kapasiteye 
eklenen her 1 kw için 2,5cm2 bu alan arttırılmalıdır. Üst havalandırma açıklığı ise alt havalandırma açıklığının 
minimum yarısı kadar olmalı ve aynı zamanda 200cm2 den az olmamalıdır. 
 
Örnek: 80 kw’lık kazanın; aşağı havalandırma açıklığı (hava girişi)    = 300 + 2.5*(80-50) = 375 cm2 
Üst havalandırma açıklığı(hava çıkışı)  = 375/2 = 188 bu durumda 200 cm2 yani minimum değer seçilmelidir. 
 
Not : Yanma işlemi için tüm maddeler belirli bir miktar oksijen ve dolayısıyla bu miktara göre havaya ihtiyaç 
duyarlar. 1 kg odunun teorik olarak tamamen yanması için 1,39 kg oksijen gerekir ki bu da 0,97 m3 ( 20°C ve 
1013hPa durumunda)hacim etmektedir. Havanın %21 oranında oksijen ihtiva ettiğini bildiğimizden 1 kg 
odundan elde edilen yakıtın yanması için 4,62 m3 havanın gerektiğini söyleyebiliriz. 40 kw’lık bir kazan 
9kg/saat pellet yakar ki bu durumda 42 m3 havaya ihtiyaç vardır. Örneğin kazan dairesi 3x4x2.7 m ölçülerinde 
bir oda ise bu 32.7 m3 hacme sahip olduğu anlamına gelir. Bu durumda eğer havalandırma açıklıkları bir şekilde 
bloke olmuşsa 46 dakika içinde kazan dairesindeki bütün oksijen tükenecektir.Oksijen bittiğinde ise, az miktarda 

pellet yanmamış hidrokarbonlar üretmeye başlar. Ağırlıklı olarak oluşanlarından, 𝐶𝐻4 bir doğalgaz olup, yüksek 

patlayıcı özelliklere sahip tehlikeli bir gazdır. Aynı zamanda diğer yarı yanmış hidrokarbonlar sonucu oluşan is 
ve zift(tar) kazanın ısı transfer yüzeylerine yapışarak verimliliği düşürür. Zift çökeltilerini temizlemek oldukça zor 
hatta bazen neredeyse imkansızdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

8- HİDROLİK TESİSAT PLANLANMASI;  
 
Kazan dönüş suyu her zaman, (anti-kondens devresi kurularak) 55 °C’nin üzerinde tutulmalıdır. Aksi durumda 

kazan garanti dışı kalır. Aşağıdaki diagramlar bu durum için en iyi çözümü göstermektedir; 
 

 
 
 

 
 

➢ Tüm sistem kontrol ve güvenlik cihazlarının yerinde ve uygun şekilde kurulduğundan aynı zamanda faal, işler 
durumda olduğundan emin olun. 

➢ Başlangıçta yakıt ve su boruları için yeni bir tesisat sistemi kurulmalı, kazan ve diğer ısıtma öğeleri kalıntılardan 
arındırılmalıdır. 

➢ Sistemi su ile doldurmadan önce, kapalı sistemlerde genleşme tankının ön dolum basıncını kontrol edin. 
➢ Doldurma işlemi için gerekli tüm vanaları açın. 
➢ Isıtma sistemini (aşağıda verilmiş değerleri göz önünde bulundurun)yavaşça, parçaların hava alma kapasitelerine 

göre doldurun. 

CARIA PELET BOILER HYDROULIC ITEM RECOMENDATION 

CARIA 12 CARIA 23 CARIA 40 CARIA 60 CARIA 80 CARIA 100 

Kazan besleme ve dönüş boruları 
Boru : 1"  Flow : 516 l/h  
Velocity : 0,30 m/sec  
Press loss : 45 pa/m 

Pipe : 1"  Flow : 989 l/h  
Velocity : 0,45 m/sec  
Press loss : 100 pa/m 

Pipe: 1 1/2" Flow:1720 l/h  
Velocity : 0,3 m/sec      

Press loss : 45 pa/m 

Pipe: 1 1/2" Flow:2580 l/h  
Velocity : 0,50 m/sec      
Press loss : 70 pa/m 

Pipe : 2"  Flow: 3440 l/h  
Velocity : 0,50 m/sec  
Press loss : 55 pa/m 

Pipe : 2"  Flow: 4300 l/h  
Velocity : 0,58 m/sec Press  

loss : 70 pa/m 
Yüksek basınç emniyet vanası DN 15 DN 15 DN 15 DN 20 DN 20 DN 20 

Kapalı genleşme tankı Yerden ısıtma: 24 l.   
Radyatör: 50 l. 

Under Floor Heating: 24 l.   
Radiator Heating: 50 l. 

Under Floor Heating: 50 l.   
Radiator Heating: 80 l. 

Under Floor Heating: 50 l.   
Radiator Heating: 80 l. 

Under Floor Heating: 80 l.   
Radiator Heating: 100 l. 

Under Floor Heating: 100 l.   
Radiator Heating: 150 l. 

Açık genleşme tankı 
Tank : 30 liter                

Feed pipe : 3/4"         

Return pipe : 3/4"      

Level info pipe : 3/4" 

Tank : 50 liter                

Feed pipe : 3/4"         

Return pipe : 3/4"         

Level info pipe : 3/4" 

Tank : 100 liter              

Feed pipe : 1 "            

Return pipe : 3/4"         

Level info pipe : 1" 

Tank : 150 liter                

Feed pipe : 1"                 

Return pipe : 1"              

Level info pipe : 1" 

Tank : 200 liter              

Feed pipe : 1"             

Return pipe : 1"            

Level info pipe : 1" 

Tank : 250 liter                 

Feed pipe : 1 1/4"         

Return pipe : 1"              

Level info pipe : 1 1/4" 

Anti-kondens vanası 
ESBE - VTC 531                

25-8 RP 1" 55 ° C      
51025600 

ESBE - VTC 531                 

25-8 RP 1" 55 ° C     

51025600 

ESBE - VTC 531                 

32-8 RP 1 1/4" 55 ° C      
51026100 

ESBE - VTC 531                   

50-12 RP 2" 55 ° C     

51027100 

ESBE - VTC 531                

50-12 RP 2" 55 ° C      
51027100 

ESBE - VTC 531                   

50-12 RP 2" 55 ° C      
51027100 

Isıtma suyu sirkülasyon pompa 
0,520 m3/hour  flow                  

2 - 4 meter pressure  
(acording to installation)  

1,00 m3/hour   flow                    

2 - 4 meter pressure  
(acording to installation)  

0,520 m3/hour   flow                  

2 - 5 meter pressure  
(acording to installation)  

0,520 m3/hour    flow                 

2 - 5 meter pressure  
(acording to installation)  

0,520 m3/hour   flow                  

2 - 6 meter pressure  
(acording to installation)  

0,520 m3/hour  flow                     

2 - 6 meter pressure  
(acording to installation)  

Anti-kondens devresi pompası 
0,520 m3/hour     flow               

2 - 3 meter pressure  
(acording to installation)  

0,520 m3/hour flow                    

2 - 3 meter pressure  
(acording to installation)  

0,520 m3/hour flow                   

2 - 3 meter pressure  
(acording to installation)  

0,520 m3/hour flow                  

2 - 3 meter pressure  
(acording to installation)  

0,520 m3/hour flow                   

2 - 3 meter pressure  
(acording to installation)  

0,520 m3/hour flow                      

2 - 3 meter pressure  
(acording to installation)  

All given specifications are only quick reference assumptions real values must be calculated by a specialist according to real conditions. 
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➢ Açık sistemlerde, sistemi genleşme tankı için uygun bir seviyeye kadar doldurun. Kapalı sistemlerde önceden 
tanımlanmış basınç değerine kadar doldurun. Kapalı sistemlerde aşırı ısınmayı engellemek için yerel otorite 
tarafından onaylanmış/belirlenmiş fazladan bir güvenlik sistemine ihtiyaç vardır. 

➢ Su tarafındaki tüm havayı boşaltın. Herhangi bir hava blokajının kalmadığından emin olun. 
➢ Sirkülasyon pompalarını çalıştırın ve uygun şekilde çalışıp çalışmadıklarını kontrol edin. 
➢ Olası tüm su kaçak noktalarını kontrol edin. 
➢ Bütün güvenlik ve operasyonel elemanları sistem ihtiyacınına göre kurup düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 

Eğer fabrika çıkışlı emniyet ventili yoksa, sistem ihtiyaçlarına göre siz kurun ve çalışmasını kontrol edin. 
 
KAZAN EKLEME SUYU 
 
En 12953-10:2003(Shell boiler:Requirements for feed water quality) standardına göre; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Eğer sistemde demir dışı malzemeler kullanılırsa, örneğin alüminyum, bu malzemeler daha düşük pH ve direkt iletkenlik 
değerlerine sahip olabilir bununla birlikte yine de kazanın korunması/dayanıklılığı önceliklidir. 
Organik malzemeler genellikle bir çok bileşenin karışımından oluşur. Bu tarz karışımların ve bunları oluşturan alt 
maddelerin davranışlarını tahmin etmek kazan çalışma şartları altında oldukça zordur. Organik maddelerin çözünmesi 
sonucunda karbonik asit veya başka asidik çözeltiler oluşabilir ki bu asidikliği arttırarak aşınma ve birikime neden olabilir. 
Bu maddeler aynı zamanda kazanlarda oldukça düşük seviyelerde tutulması gereken köpürme ve/veya kireçlenmeye 
de neden olabilir. 
Not: Kazanın faydalı ekonomik ömrü boyunca, eklenen toplam “Kazan suyu tamamlama” hacmi, sistemdeki toplam su 
hacminin 3 katından fazla olamaz. 

Eğer kazan aşınma, birikinti veya çamurumsu oluşum nedenlerinden servis dışı kalırsa garanti geçerli olmayacaktır. 
 

A- Güç Kaynağı ve Kutupsallık 
 

✓ Elektrik güç kaynağındaki değişim(dalgalanma) brülör kullanımını engellememeli veya tehlikeli durumlara yol 
açmamalı. Güç kaynağındaki kayıpların ve yüksek voltaj pik değerlerinin brülörde kötü yanmaya, geri tepmeye 
veya gazların brülörden dışarı sızmasına neden olmayacak seviyede olması gerekir. Aksi halde, güç kaybı 
sonucunda sirkülasyon pompası durabilir. Bu durumda peletler, doğal baca gaza çekişi etkisiyle yanmaya 
devam edecektir ve kazan suyunun sıcaklığı kontrolsüz bir şekilde yükselecektir. Yüksek voltaj değerleri ise 
elektronik kartlara, sensörlere ve aynı zamanda ana kontrolörün üzerindeki yazılıma zarar verebilir. Önlem için 
akım düzenleyici ve harici güç kaynağı alınması önerilmektedir. 

 
✓ Normal kullanımda, voltaj dağılımı +8% ile -15% salınım değerleri arasında 230 VAC’dır. Başlangıç işlemlerini 

yerine getirmek için sağlanması gereken voltaj en az 200 VAC’dır. Ana voltaj 170 VAC’ın altına düşerse 
kontrolör bir durdurma işlemi gerçekleştirir. Başlangıç işlemlerinin yeniden başlatılması(otomatik olarak) sadece 
voltaj değerinin 180 VAC’a artmasıyla sağlanabilir. 
 

 
✓ Kazan kontrol paneline gerekli güç kaynağını yerleştirin. Kazanın elektrik panelindeki kutupsallığı kontrol edin. 

Caria Lüks için Bağlantı 1 ve 4 (L) fazında olmalı, bağlantı 2 ve 5 Nötr(N) olmalı ve bağlantı 3 topraklanmalı. 
Caria Eko Mini için bağlantı 1 (L) fazında olmalı, bağlantı 2 Nötr(N) olmalı ve bağlantı 3 topraklanmalı. Yine 
control esnasındaki AC’ı ölçün ve işletmeye alma raporuna not edin. 

Parametre+ birim Kazan suyu tamamlama Kazan suyu 

Çalışma basıncı Bar Total range 

Görünüş - Clear, free from suspended solids, no stable foam 

Direct conductivity at 25 °C μS/cm < 1500 

pH değerleri( 25 °C’de) - >7.0 9.0 to 11,5 a 

Toplam sertlik (Ca + Mg)  mmol/l < 0,05 

Demir konsantrasyonu mg/l <  0,2 

Composite alkalinity mmol/l - <5 

Yağ/gres konsantrasyonu mg/l <1 - 

Organik maddeler  - Dipnota bakınb 
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✓ Kül toplayıcı, sirkülasyon pompası için gerekli kablolama işlemlerini yapın ve ilk çalışmaya başladıkları zaman 

çalışma yönlerini/rotasyonlarını kontrol edin. 
 

EN – PELET TANIMI  

 
✓ Sadece bizim tarafımızdan önerilen yakıtları kullanın- EN-14961-2’ye uygun odun peleti, Sınıf A1+A2(Ø 6 

mm). Sadece bu şekilde düşük emisyon değerlerinde, ekonomik ve sorunsuz bir yanma temin edebilirsiniz. 
Buna uymamak garantiyi devre dışı bırakır. 

 

 

Özellikler  
Birim 

 
ENplus-A1 

 
ENplus-A2 

 
EN-B 

Standart 

Çap mm 6 (± 1) oder 8 (± 1) 2) - 

Uzunluk mm 3.15 ” L ” 40 3)  - 

Özkütle 
kg/m

3
 

•600 EN 15103 

Net ısıl değeri MJ/kg 16.5”Q”19 16.3”Q”19 16.0”Q”19 EN 14918 

Nem içeriği w-% ” 10 EN 14774-1 

Fines (< 3.15mm) w-% ” 1 EN 15149-2 

Mekanik mukavemeti w-% 
•97.5 

4
) 

•96.5 EN 15210-1 

Kül içeriği 
w-%

1)
 

” 0.7 ” 1.5 ” 3.0 EN 14775 

Kül erime sıcaklığı (DT) °C •1200 •1100 EN 15370-1 

Klor içeriği 
w-% 

1)
 

” 0.02 ” 0.02 ” 0.03 EN 15289 

Kükürt içeriği 
w-% 

1)
 

” 0.03 ” 0.04 EN 15289 

Nitrojen içeriği 
w-% 

1)
 

” 0.3 ” 0.5 ” 1.0 EN 15104 

Bakır içeriği 
mg/kg 

1)
 

” 10 EN 15297 

Kromiçeriği 
mg/kg 

1)
 

” 10 EN 15297 

Arsenik içeriği 
mg/kg 

1)
 

” 1 EN 15297 

Kadmiyum içeriği 
mg/kg 

1)
 

” 0.5 EN 15297 

Civa içeriği 
mg/kg 

1)
 

” 0.1 EN 15297 

Kurşun içeriği 
mg/kg 

1)
 

” 10 EN 15297 

Nikel içeriği 
mg/kg 

1)
 

” 10 EN 15297 

Çinko içeriği 
mg/kg 

1)
 

” 100 EN 15297 

1
) Su temassız durumda(wf). 

2
) Çap belirtilmeli 

3
) Peletlerin maks. %1’i 40mm’den uzun olabilir.Maks uzunluk 45mm olabilir. 

4
) Ölçüm Ligno Tester ile yapıldıysa,  eşik değeri             Eşşilsa a                   .eşik değeri 97.7 w-% 

5
) The corresponding CEN standard is currently being finalized.  

 

Tablo 2:  Eşik değerleriyle beraber temel kalite parametreleri 
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9- KALİBRASYON VE PARAMETRE AYARLARI 
1- Bu aşamada kalibrasyon yapılmalıdır. Ana menüye dönün ve “Calibration”a tıklayın. Eğer brülörünüzü ilk kez 

kullanıyorsanız  hassas bir kalibrasyon için “Screw filling” seçeneğine tıklayın. Ancak bu “Screw Filling” işleminden 

sonra “Calibration”a tıklayabilirsiniz. 

 

2- “Start” butonuna tıklayın ve peletlerin çıkması için 15 dakika bekleyin. Daha sonra hepsini toplayıp tartın. Sistem, 
besleyici kapasitesini belirlemek için ağırlığı soracaktır. Ölçümünüzü el ile girin ve “OK”a tıklayın. Daha sonra “pellet 
calorific” değeri ekranda görünecektir, bu değerin birimini kkal/kg olarak ayarlayın ve kalibrasyonu tamamlayın. 
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3 – Bu adımda gerekirse kullanılacak yakıt tipini girin. Seçim yapmazsanız bu parametrelerin varsayılan değeri “EN 
plus A1, A2” olacaktır. Yakıt tipini değiştirmek için ana menüden “Service Settings”e tıklayın ve şifreyi 1000 olarak 
girin ve hangi yakıt tipinin seçili olduğunu kontrol edin. 

Bu adımda gerekirse kullanılacak yakıt tipini girin. Seçim yapmazsanız bu parametreleri n varsayılan değeri en plus 
a1,a2 olacaktır. 

 

4 – Eğer yüksek nemli veya standart dışı pelet kullanıyorsanız buna uygun başka bir yakıt tipi seçin. Bu tip pelet 
kullanımı tavsiye edilmez ve kullanımı garanti kapsamı dışındadır. Bu parametreyi yalnızca yetkili bir servis elemanı 
değiştirmelidir. Tüm hava değerleri otomatik olarak arttırılacaktır. 

KAZAN VE BRÜLÖR KONTROLÜ 
 

Lütfen kazanın üst kapağını açın ve bütün türbulatörlerin yerinde olduğundan emin olun. Kazanı ana tuşundan 
çalıştırın ve türbulatörlerin dikeyde yaptığı hareketin yüksekliğini ölçün. Eğer gerekliyse yüksekliğini değiştirin. 
Minumum yükseklik türbülatör hatvesinden en az 5 mm fazla olmalıdır. 
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Yeni tip türbülatörlin hatvesi 50 mm olduğu için lütfen vurma(temizleme) hareketini 50 mm yüksekliğinde olacak 
şekilde ayarlayın.Sonrasında tüm kazan kapıları kapalı duruma getirin, kapak  (sızdırmazlık)contalarının iyi 
durumda olduğundan emin olun. Kül kutusunun yerinde olup olmadığını kontrol edin.Brülörü çıkartın ve 
temizliğini kontrol edin. Aynı zamanda ızgarasının rahat bir şekilde hareket ettiğinden emin olun. 
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10- DOKUNMATİK EKRAN KONTROL PANELİ 
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10.1- Menü Haritası 
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10.2- Parametreleri ayarlamak 
 Panel parametrelerini, kurduğunuz sisteme göre ayarlayın. 

 Akümülasyon tankı kullanımı; 

 Akümülasyon tankını kullanmak ve kontrol etmek için akümülasyon tankı seçeneğini aktif hale getirmelisiniz.  

• Akümülasyon tankı aktif hale getirmek için üstündeki iki sıcaklık sensörü de bağlı olmalıdır. 

• Servis ayarları->Akümülasyon tankı ayarları->İşletmeye başla->Evet 

• Aktive edildiğinde kontrolör devamlı olarak akümülasyon tankının sıcaklığını kontrol eder. 

• “Akümülasyon tankı üst sıcaklık”, “Akümülasyon tankı sıcaklığı+Yükleme başlangıcı histerisisi”nden daha 
düşük bir sıcaklığa gelirse kontrolör ateşleme moduna geçer ve pompayı çalıştırır. 

• “Akümülasnyon tankı üst sıcaklık” “Akümülasyon tankı sıcaklığı+Yükleme sonlandırma histerisisi”ne 
ulaştığından ve akümülasyon tankı üst-alt sıcaklığı arasındaki fark Delta T’den az ise, kontrolör sönme 
moduna geçer, pelet beslemeyi durdurur.”Doldurma süresi uzatma” kadar bekler ve pompayı durdurur.  

 

Boyler kullanımı; 

Boyler sıcaklık sensörü bağlı olduğu sürece, kontrolör, sıcak kullanım suyunun –boylerin- sıcaklığını kontrol 
eder. Sensör sökülürse, kontrolördeki boyler menüsü kaybolur. Boyler kontrolü için; 
 

• Menu → Boyler ayarları > Boyler pompa modu kullanıcın aşağıdakileri yönetmesini 

sağlar: 

• Boyleri doldurmanın devre dışı bırakılmas için, parametre “kapalı”, 

• Eğer Boylere öncelik verilmek istenirse, “ öncelikli” parametresini kullanın. 

• Regülatörün boyleri bakteriyel mikroplardan temizlemek için otomatik ve periyodik ısıtma özelliği vardır, 
konteynır sıcaklığını 70 °C’ye çıkarır. Dezenfeksiyon özelliğini kullanırken, sıcak kullanım suyu yanmalara yol 
açabileceği için kullanıcıları bilgilendirir. Regülatör boylerin sıcaklığını her hafta Pazartesi saat 02:00’da arttırır. 
70°C’de 10 dakika boyunca kalır, sonrasında boyler pompası kapatılır ve kazan normal çalışmasına döner. 
Boyler kullanılmıyorken/desteklenmiyorken dezenfeksiyon özelliğini aktif hale getirmeyin. 

• Boyler sıcaklığını ayarlamak 
Boyler sıcaklığı menüden; Boyler ayarları > Boyler ayar sıcaklığı. 
 
YAZ modu etkinleştirme 

Yaz modu sayesinde, yaz ayında boylerinizi merkezi ısıtma ve kontrol vanalarını çalıştırmadan 
doldurabilirsiniz. Bunun için ana menüden Kış/Yaz parametresini “Yaz” kısmına getirin. Aynı zamanda 
eğer dış sıcaklığı ölçen termometreniz varsa Kış/Yaz menüsünden “Otomatik” seçeneğini de 
seçebilirsiniz. Boyler pompanız bağlı değil veya zarar görmüşse yaz modunu kullanmayın.  

Bölge kontrolü için kontrol vanaları ve pompaları kullanmak: 
Birinci kontrol vanasının ayarlarını görmek için; 
Menü → Kontrol vanası 1 ayarları 
Diğer kontrol vana ayarları eklendikçe bir menüde bir sonraki kısımda bulunabilir ve eklenen her yeni 
bölge için aynıdır. 

o Kontrol vanası için ayarlar(hava sensörü olmadan) 
Kontrol vanası ayar sıcaklığını el ile girmek gereklidir, örneğin 50°C gibi bir değer girilebilir. Bu kontrol 
bölgesini ısıtacak sirkülasyon devresi için gereklidir. Girilecek olan değer istenilen oda sıcaklığının elde 
edilmesini sağlamalıdır. 
Oda termostatını bağladıktan sonra, termostat yardımıyla(kontrol vanası oda termostatı parametreleri) 
ayarlanmış kontrol vanası sıcaklığının düşüşüne bir değer atanmalıdır, örneğin 5°C. bu değer, deneme 
yanılma ile belirlenmelidir. Oda termostatı standart bir termostat olabilir. Termostatın aktive edilmesiyle 
ayarlanmış kontrol vanası sıcaklığı düşücektir ve eğer doğru azalma değeri seçildiyse ısıtılan odanın 
sıcaklığının artması da duracaktır. 
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Bölge kontrolü için kontrol vanaları ve pompaları kullanmak: 

Birinci kontrol vanasının ayarlarını görmek için; 

Menü → Kontrol vanası 1 ayarları 

Diğer kontrol vana ayarları eklendikçe bir menüde bir sonraki kısımda bulunabilir ve eklenen her yeni bölge 
için aynıdır. 

Kontrol vanası için ayarlar(hava sensörü olmadan) 

Kontrol vanası ayar sıcaklığını el ile girmek gereklidir, örneğin 50°C gibi bir değer girilebilir. Bu kontrol 
bölgesini ısıtacak sirkülasyon devresi için gereklidir. Girilecek olan değer istenilen oda sıcaklığının elde 
edilmesini sağlamalıdır. 

Oda termostatını bağladıktan sonra, termostat yardımıyla(kontrol vanası oda termostatı parametreleri) 
ayarlanmış kontrol vanası sıcaklığının düşüşüne bir değer atanmalıdır, örneğin 5°C. bu değer, deneme 
yanılma ile belirlenmelidir. Oda termostatı standart bir termostat olabilir. Termostatın aktive edilmesiyle 
ayarlanmış kontrol vanası sıcaklığı düşücektir ve eğer doğru azalma değeri seçildiyse ısıtılan odanın 
sıcaklığının artması da duracaktır. 

Dış Hava Sensörü 

o Hava sensörü varken kontrol vanası için ayarlar(oda termostatı olmadan) 
Parametre Curve translationı, ayarlanmış oda sıcaklığını belirtilen formülle hesaplayın: 
Ayarlanmış oda sıcaklığı = 20°C + heating curve translation  
Bu kurulumda, seçilen heat curve değerinin çok yüksek olması durumunda heating curve eşitsizliğini 
dengeleyecek olan oda termostatını kurmak mümkündür. Bu durumda ayarlanmış kontrol vanası sıcaklığını 
termostatla ayarlamak gerekir, örn: 2°C. Termostat bağlantılarını söktükten sonra ayarlanmış kontrol vanası 
devre sıcaklığı düşürülecektir, eğer doğru bir değer seçildiyse ısıtılmış odanın sıcaklık artışını durduracaktır. 
 

• Hava sensörlü ve oda termostatlı kontrol vanası ile ilgili ayarlar 

 Set parameter Weather contr.mixer to on. Select weather curve as per point.  

 

• Oda sıcaklığının otomatik düzeltilmesi aşağıdaki yöntemle gerçekleştirilir. 

Düzeltme = (Ayarlanmış oda sıcaklığı – ölçülen oda sıcaklığı) x oda sıcaklık katsayısı/10  

Örnek:. 

Odanın ayarlanmış sıcaklığı = 22 °C. Odada ölçülen sıcaklık = 20 °C. Oda sıcaklık katsayısı = 15 
Ayarlanmış kontrol vanası sıcaklığı (22 °C - 20 °C) x 15/10 = 3 °C denklemine göre arttırılır. 
Oda sıcaklığı katsayısının doğru değerini bulmak gereklidir, aralık: 0-50 arasıdır. Katsayı büyüdükçe 
ayarlanmış kazan sıcaklığının doğruluğu da artar. Eğer ayar “0” ise ayarlanmış kontrol vanası sıcaklığı 
düzeltilmemiştir. Not: oda sıcaklık katsayısı çok yüksek bir değer seçilirse oda sıcaklığında döngüsel 
dalgalanmalara yol açabilir.  
 

• Hava kontrollü çalışma 

Bina dışında ölçülen sıcaklığa bağlı olarak, hem ayarlanmış kazan sıcaklığı hem de kontrol vanası devre 
sıcaklığı otomatik olarak kontrol edilebilir. Eğer doğru heating curve seçilirse, devrelerin sıcaklığı dış sıcaklığa 
göre otomatik olarak hesaplanır. Bu sebeple seçilen heating curve bina için uygunsa oda sıcaklığı dışardaki 
sıcaklıktan bağımsız olarak aşağı yukarı aynı değerde kalır.  

Not: Uygun heating curve deneme yanılma yoluyla seçilmesi sırasında regülatör kontrolündeki oda 
termostatının etkisi şu parametreyi ayarlayarak hariç tutulmalıdır: (termostatın bağlı olup olmamasından 
bağımsız) 
Mixer 1 settings > Mixer room therm. To “0”. 
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Bir oda paneli bağlandığında, oda sıcaklığı katsayısını “0” olarak ayarlamak da gerekir. 
Heating curve ayarının düzgün yapılması için kılavuz: 

 
 
Uygun  heating curve değerinin seçimi için talimatlar: 
- Eğer dış sıcaklık düşerse ve oda sıcaklığı artarsa, seçilen heating curve değeri çok yüksek olacaktır. 
- Eğer hem dış sıcaklık hem de oda sıcaklığı düşerse seçilen heating curve değeri çok düşük olacaktır. 
- Karlı havada oda sıcaklığı ideal, fakat hava ısındığında çok düşükse, Curve translation arttırmak ve daha 
düşük bir heating curve seçmek tavsiye edilir. 
- Karlı havada oda sıcaklığı düşük, ve hava ısındığında çok yüksekse, Curve translation düşürüp heating 
curve yükseltmek önerilir. 
 Zayıf ısıl yalıtıma sahip binalar daha yüksek heating curves ihtiyaç duyar, ısıl yalıtımı iyi binalar için 
heating curve düşük bir değerde olabilir. 
 Eğer sıcaklık verilen devre için sıcaklık aralığını aşarsa regülatör ayarlanmış sıcaklığı heating curve göre 
hesaplayarak arttırabilir veya azaltabilir. 

10.3- Gece Modu 
Tesisat ve boyler için gece modu seçeneğini kullanabilirsiniz.. Daha düşük sıcaklıklarda kazanın yanmasını 
istediğiniz aralıklarda gece modunu kullanabilirsiniz örneğin; geceleri veya iş/okul gibi nedenlerde evde 

bulunulmayan zamanlar. Bu özellik sayesinde 
ısınma konforunuzdan herhangi bir fedakarlık 
yapmadan yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.

 

İstediğiniz ayarlamaları yapmak için “Gece Modu” 
seçeneğine dokunun. 
Burada iki farklı seçenek mevcut İsterseniz belirttiğiniz 
aralıkta kazanın söndürülmesini seçebilirsiniz, 
isterseniz o aralık için çalışma sıcaklığının ne kadar 
düşeceğini seçebilirsiniz. Kazanın çalışmasını fakat 
sıcaklık düşüşünü ayarlamak istiyorsanız, kazanın 
“On” durumunda olduğuna dikkat ediniz. Kazan “off” 
konumuna alınırsa, ayarladığınız aralıkta kazan 
kapanmaya gider.  
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Mavi barla gözüken kısım kazanın normal çalışma 
aralığını göstermektedir. Bu aralığın dışındaki 
zaman dilimlerinde kazan seçiminize göre ya 
kapatmaya gider ya da düşürülen sıcaklık ayarıyla 
çalışır. 

 

Bir kere bir çalışma programı ayarladığınızda onu 
istediğiniz güne ayrı ayrı veya tüm hafta için 
tamamen kopyalayabilirsiniz.. 

Hareketsizliğe karşı pompayı koruma özelliği 

• Regülatör tesisatta doşalan suyu, sıcak kullanım suyu 
ve karıştırıcı devre pompasını, periyodik olarak çalıştırarak 
(her 167 saatte bir birkaç saniyeliğine) hareketsizliğe karşı 
korur. Bu işlem pompaları tortu birikiminden kaynaklanan 
hareketsizliğe karşı korur. Bu sebeple kazan çalışır 
konumda olmasa bile regülatör güç kaynağına bağlı 
olmalıdır. 

Donma önleyici koruma 

• Kazan sıcaklığının 5 °C altına düşmesi durumunda, sirkülasyon pompası kazan su sirkülasyonunu sağlamak 
için aktive edilir. Bu suyu dondurma işlemini geciktirir, fakat çok düşük sıcaklık veya enerji kesintisi durumunda 
ekipmanı donmadan korumada etkili olamayabilir. 20 dakikalık sirkülasyon sonunda kazan sıcaklığı hala 5 
°C’nin altındaysa kazan kendini başlatır, kazan sıcaklığını 70 °C’nin üzerine çıkarıp 20 dakika daha çalışır, daha 
sonra kazanı durdurur. Pompaları sıcaklık 55 °C’nin altına inene kadar çalıştırır.  

10.4- Kazanı Başlatmak 
Yakıtın tank içinde bulunduğundan ve tank kapağının kapalı olduğundan emin olun. Şimdi kazan çalıştırılabilir. Kazanın 
çalışmasını başlatmak için ekranda herhangi bir yere dokunun. “Regülatör devreye alınsın mı?” mesajı görünecektir 

 

Şekil. Kazan aktivasyon  

Mesajı onaylayın. Kazan ateşleme aşamasına geçer. Ayrıca kazanı başlatmanın başka bir metodu da vardır. MENU’ye 

basın ardından Find ve dairesel menüdeki  butonuna basın.  
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Kazanı durdurmak için MENU butonuna , ardından dairesel menüdeki   butonuna tıklayın. Not: Regülatör sönme 
işlemine geçer. Sönme işleminin bitmesinin ardından kapanma mesajı görülür. 

 

 

10.5- Dokunmatik Ekran Alarmları 
     ALARM 1 – Maksimum kazan sıcaklığı aşıldı 

Kazan sıcaklığı belirlenmiş sıcaklığı (varsayılan değer 93°C) aşarsa alarm verir ve soğutma moduna geçer. İlgili pompa 
bölgesi belirlenmiş sıcaklığına ulaşana kadar bağlı bulunan tüm pompaları kullanır (boyler belirlenmiş sıcaklığa kadar, 
ısıl tank 105°C’ye kadar, eğer zemin ısıtma aktif ise belirlenen sıcaklığa kadar, değilse kazan merkezi ısıtma pompasıyla 
soğutulana kadar) 

      ALARM 2 –Kazan sıcaklık sensörü arızalı 

Eğer sıcaklık sensörü aralığı dışında değerler okuyorsa (kazanda olamayacak değerler) sıcaklık sensörü bozuk olabilir 
ve değiştirilmesi gerekir. 

     ALARM 3 – Basınç sensörü arızalı 

Eğer basınç sensörü aralığı dışında değerler okuyorsa (kazanda olamayacak değerler) basınç sensörü bozuk olabilir 
ve değiştirilmesi gerekir. 

     ALARM 4 – Ateşleme başarısız 

Eğer brülör peletleri 15 dakikada tutuşturamazsa 2 kez daha dener. İkinci denemede daha çok pelet ekler, bu, Servis 
Ayarları>Brülör ayarlarıBurner Settings->Run->Fire-up menüsündeki  “Feeding 2nd attempt” parametresinde verilmiştir. 
Havayı da “Blow in second attempt” parametresine göre arttırır. Son denemede yalnızca havayı “Blow in 3rd attempt” 
parametresine arttırır ve yine dener. Bu 3 denemeden sonra da peletler tutuşmazsa Alarm 4 verilir. 

Olası nedenler: 

 Tutuşturucular bozuk.  

Brülörü durdurup soğumaya bırakın, daha sonra ana enerjiyi kesin, tutuşturucuların kablolarını sökün ve hepsini tek tek 
ölçün. Seramik tutuşturucu için, biri ~72 ohm’dur. (iki seramik tutuşturucu ~36 ohm’dur) Eğer tutuşturucular bozuksa 
lütfen değiştirin. Eğer ohm ölçemiyorsanız, tutuşturuculara 2-3 dakika boyunca 230 volt verip ısınıp ısınmadıklarına 
bakabilirsiniz. 

Tutuşturucu borusunun yanma odasına yakın ucu yapışkan küllerle tıkalı. 

Eğer tutuşturucunun dışındaki borunun (tutuşturucuyu monte ettiğimiz boru) ucu kül ile kaplıysa sıcak hava peletleri 
ısıtamaz ve tutuşma gerçekleşmez. Lütfen tutuşturucu borularını kontrol edin, eğer tıkalılarsa düzgünce temizleyin.  

Tutuşturulacak pelet miktarı çok az ya da çok fazla. 

Pelet kalibrasyonunu yapın. Peleti değiştirdiğinizde pelet besleme miktarı değişir. Peletin çapına ve uzunluğuna 
doğrudan bağlıdır. Ayrıca bilmelisiniz ki; bir süre çalıştıktan sonra, küçük pelet parçacıkları pelet besleyicinin giriş 
bölümünde birikebilir bu da pelet besleyicinin besleme kapasitesini düşürür. Bu yüzden pelet beslemenin orijinal 
değerlerden düşük olduğunu görürseniz lütfen besleyici girişini besleyicinin yan tarafında pelet deposunun altında 
bulunan küçük kapağını açarak kontrol edin. Alttaki vidayı söküp, üstteki vidayı da biraz söküp kapağı yukarı çevirirseniz 
temizlemek daha kolay olacaktır. Eğer besleyicinin tamamını temizlediyseniz kalibrasyon yapmadan önce besleyiciyi 
tamamen doldurmalısınız. Kalibrasyonu doğru yapmak için ve ilk tutuşturma miktarının doğru olması için besleyici 
tamamen dolana kadar 10 dakika çalıştırın. 

Tavsiye edilen Pelet tutşturma miktarları; 
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6 mm Pellets 12 kW 23 kW 40 kW 60 kW 80 kW & 100 kW 

Caria Lux 

Minimum 150 gram 250 gram 600 gram 600 gram 1100 gram 

Optimum 180 gram 275 gram 700 gram 700 gram 1200 gram 

Maximum 225 gram 300 gram 800 gram 800 gram 1300 gram 

Eco Mini 

Minimum 220 gram 220 gram 600 gram 600 gram - 

Optimum 250 gram 250 gram 650 gram 650 gram - 

Maximum 300 gram 300 gram 750 gram 750 gram - 

     

 ALARM 5 – ID fan gerekli basınca ulaşamadı 

Gerekli basınç ve hava miktarı her işlem için farklıdır. Eğer fan basıncı Fire-up, Stabilization, Purge, Burning off modülleri 
için gerekli değere ulaşamazsa kontrolör tarafından Alarm 5 verilir. Mekanik bir problem olup olmadığını anlamak için 
fanın çalıştığını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, ana menüdeki “Service Settings”den fana girilen değerin çalışma aralığında 
olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Basınç sensörünün yerleştirilmiş, bağlantılarının tamamlanmış ve çalışır durumda 
olduğundan da emin olun. 

ALARM 6 – Söndürme hatası 

“Burning off” uyarısında kontrolör bir dizi işlem yapar ve belirli bir süre bekledikten sonra alev durumunu kontrol eder. 
Alev hala mevcutsa Alarm 6 verilir. (Bekleme süresinin çok düşük olma ihtimaline karşı “Burning off maximum time” 
kontrol edilmelidir. Ayrıca lütfen fotosellerin yuvalarında olduğundan emin olun) 

ALARM 7 – Fotosel sensörü arızalı 

“Operation” modundan önce,fotosel sinyali kontrol edilir. Eğer baca gazının sıcaklığı aynıyken veya değişirken sinyal 
gittikçe düşüyorsa veya aynı kalıyorsa kontrolör Alarm 7 verir çünkü bu koşullara göre oluşan alevde bir hata 
vardır.(fotosellerin düzgün yerleştirildiğini ve temiz olduklarını kontrol edin, eğer değillerse değiştirin) 

ALARM 9 – Yanma parametreleri hatalı. Parametreleri ve yakıt miktarını kontrol edin. 

Kazan çalışır durumdayken alev kaybolursa, kontrolör fanı durdurur ve belirli bir süre sonra iki şeyi kontrol eder; alev 
durumu ve baca gazı sıcaklığı. Genelde, eğer alev süre sonunda tekrar mevcutsa, kaybolmanın sebebi şunlardan biri 
olabilir; pelet fazlalığından fotoselin tıkanması, besleyici pelet için hava miktarı yetersiz, veya yüksek nemli yakıt 
kullanımı. Kontrolör üç kez hava yüklemesi yapar ve stabilize edilmiş bir alana ulaşamazsa Alarm 9 verilir. 

Buna ek olarak eğer baca sıcaklığı düşüyorsa, yakıt bitmiş veya çok fazla hava var demektir. Bu durumda kontrolör 
pelet sayısını üç sefer arttırır ve eğer üçüncü denemenin sonunda baca gaz sıcaklığı hala düşüyorsa Alarm 9 verilir. 

 ALARM 11 –Limit thermostat devre dışı. Kazan sıcaklığı ≤ 65 °C düşünce manuel reset gerekli. 

𝑇𝐾𝑎𝑧𝑎𝑛≥100 °C olduğunda güvenlik sınır termostatı devreye girer, fanı ve beslemeyi durdurur, Alarm 11 verir. Termostat 

sınır düğmesinden elle sıfırlanmalıdır. 

ALARM 12 –Yakıt besleme hattı sıcaklığı ˃ 75 °C 

𝑇𝑏𝑟ü𝑙ö𝑟 𝑏𝑒𝑠𝑙𝑒𝑦𝑖𝑐𝑖 𝑏𝑜𝑟𝑢˃75 °C olursa kontrolör geri yanma riskine karşı önlem olarak fanı ve beslemeyi durdurur, Alarm 

12 verilir. 

ALARM 13 – Baca gazı sıcaklı sensörü arızalı. 

Baca gazı sensörü aralığı dışında değerler okursa (kazanda olması mümkün olmayan değerler) baca sıcaklık sensörü 
bozuk demektir ve değiştirilmesi gerekir. 

ALARM 14 – Güç kesintisi 

Kazan çalışırken bir enerji kesintisi yaşanırsa bu alarm, alarm günlüğüne kaydedilir. Enerji geldikten sonra kazan önceki 
çalışma düzenine dönecektir. 
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10.6- Kazanı internete bağlamak 
EcoNET internet ya da yerel ağ üzerinden kazanınızın uzaktan kontrolünü sağlar. Kullanıcı bir tablet veya cep 
telefonu yardımıyla kazan çalışmasını uzaktan görüntüleyebilir ve kazan kontrolörünün çalışma parametrelerini 
değiştirebilir. 

 

Modülün temel özellikleri: 

   ecoNET bağlantılı WWW sunucusu sayesinde internete erişimi olmayan yerel ağlar üzerinden kazanın 
uzaktan kontrolünü sağlar, 

   www.econet24.com harici sunucusunun desteğiyle kazan kontrolörüne internet üzerinden 
erişim,  kablosuz Wi-Fi ağlarını destekler, 

   kazanın güncel çalışma parametrelerinin önizlemesi okunaklı ve açık şekilde yazar, 

   güncel hidrolik sistem çalışmalarını gösteren okunaklı hidrolik diyagram ile görselleştirme, 

   kontrolörün çoğu parametresini (kullanıcı ve servis) önizleme ve düzenleme seçenekleri, 

   çalışma parametrelerinin kaydı ve kontrolörün alarm şartları, 

   kontrolörün alarm koşullarıyla ilgili e-mail bildirimleri alma imkanı. 

Adaptör prizini mini USB girişine bağlayın ve 3G USB Girişini ecoLINK arayüzüne bağlayın. RJ45 Ethernet 
girişini Ethernet kablosuyla örn: ADSL router, switch veya modem ile bağlayın. WiFi kablosuz ağ bağlantısı 
durumunda soket kullanılmamalıdır. Mod Dönüştürme her durumda ayarlanabilir. 

http://www.econet24.com/
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Eğer Econet’I kablosuz ağ üzerinden bağlayacaksanız SSID, Şifreleme Yöntemi ve şifre girmeniz 
gerekecektir. Bilgi menüsünden kontrolörünüzün bağlantısını, sinyal gücünü ve ip adresini 
görebilirsiniz. 
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WWW sunucusuna bağlı ecoNET300 modülü ile Internete erişim olmadan LAN yerel ağı ile 
kazanın uzaktan yönetimi sağlanır. 

İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna” http://modülün IP adresi” yazıp aratın 

Bilgi sayfasındaki kazan kontrolör menüsünden okunabilir 

Bu sayfa kullanıcı ve şifre soracaktır. Varsayılan ayarlar şu şekildedir:: 

Kullanıcı: admin 

Şifre: admin 

 

İNTERNETTEN ECO NET HESABINA GİRİŞ YAPMAK: 

EcoNET300  internet  modülü www.econet24.com adresindeki harici sunucu ile birlikte çalışır.  
Bu kazan kontrolörüne internet üzerinden erişim sağlar. 

Harici sunucudaki bir hesaba giriş yapmak 
için web tarayıcınızın adres çubuğuna 
www.econet24.com yazıp aratın. 

http://modül/
http://www.econet24.com/
http://www.econet24.com/
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İlk kez oturum açılacağı 
zaman, kullanıcı yeni bir 
hesap açmalıdır. 
Aşağıdaki koşullar 
sağlanmalıdır: 

 Kazan kontrolörü bir 
güç kaynağına bağlı ve 
ecoNET internet 
modülüne uygun şekilde 
bağlanmış olmalı. 

 

 EcoNET300 modülü 
İnternete bağlı olmalı ve 
harici sunucuya 
bağlanmış olmalı 
(“sunucu bağlantısı” 
göstergesi  

 

 EcoNET300 module 
should be connected to 
the Internet and be 
logged into the external 
server  
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Form alanında: 

   Regülatör kullanılamıyor, diğer UID’yi deneyin veya regülatörün İnternet bağlantısını kontrol edin. 

Kazan kontrolörünün UTD numarası gereklidir (hatalı numara veya İnternet bağlantısında kopukluk 
durumlarında) şu komut görünecektir, Regülatör kullanılamıyor, diğer UID’yi deneyin veya regülatörün 
İnternet bağlantısını kontrol edin. EcoNET24 sunucusu UTD numarasının doğruluğunu onaylar. 

   Kontrolör etiketi – kontrolörünüzün ismini yazın. 

   Gelişmiş kullanıcı (Servis parametresini değiştirme) – Bu seçenek kontrolörün servis parametresini 
internet sitesinden değiştirmeyi sağlar. Bu seçeneği seçtikten sonra servis ayarları için bir şifre gerekir. 

   Servis erişimi (Kontrolöre uzaktan erişim) – Servis ve kazan üreticisi üzerinden kontrolör parametrelerini 
değiştirmeyi ve düzenlemeyi sağlar.  

   E-mail’e alarm  ikazı gönderme izni – Bir alarm durumu yaşandığında, alarm içeriğinin de bulunduğu bir 
mesaj önceden girilmiş olan e-mail adresine gönderilir  

   Kontrolör kurulum adresi (Kullanıcı adresiyle aynı) – Kontrolör adresiyle ikametgah adresinin aynı olup 
olmadığını kontrol edin. 

EcoNET hesabı sözleşme hüküm ve şartlarını okuduktan ve onayladıktan sonra açılabilir. 

[Register]’a basınız. 
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KAZAN YÖNETİMİ İÇİN İNTERNET SİTESİ 

Kayıtlı hesabınızla giriş yaptıktan sonra kazanınızla ilgili bilgileri aşağıdaki gibi bir sayfadan kontrol 
edebilirsiniz. 

 

Veya grafikli görsterim ile 

 

Kontrolör çalışmasının temel parametreleri “User parameters” sekmesinde görülebilir. Bu 
parametrelerin her biri kullanıcı tarafından değiştirilebilir. 
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“Service parameters”  sekmesinden kazan regülatörünün servis parametreleri okunabilir ve 
değiştirilebilir. “Advanced user password” bölümündeki “Device settings” sekmesinde bir şifre 
girerek değişiklik yapabilirsiniz.  

  “data history” sekmesi yalnızca sunucu versiyonunda bulunur ve seçilen zaman aralığında tüm 
ısıtıcı sistemin kayıtlı parametrelerini grafik halinde sunar. 

 

“Alarms” 
sekmesinde, 

   Kullanıcı kayıtlı alarmların listesini ve kazan kontrolörü tarafından gönderilen diğer olayları 
görebilir. 

   Alarm çeşidi, olay, ve olayın gerçekleşme sıklığı görüntülenebilir. 
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Kontrolör çalışmasının başından itibaren kaydedilen alarm şartlarını görüntülemek için 
www.ecoNET24.com sitesine giriş yapın. Yerel LAN ağına bağlanmanız durumunda yalnızca 100 
yeni kaydı görebilirsiniz. 

Alarm ikazları e-mail üzerinden gönderilir. Bu, kullanıcının kazan kontrolörünün çalışmasına daha 
hızlı müdahale etmesini sağlar. 

  Servis erişimi (kontrolörün uzaktan erişimi) – servis ve kazan üreticisi üzerinden kontrolör 
parametrelerine erişmeyi ve düzenlemeyi sağlar. 

   E-mail’e alarm  ikazı gönderme izni – Bir alarm durumu yaşandığında, alarm içeriğinin de bulunduğu bir 
mesaj önceden girilmiş olan e-mail adresine gönderilir  

   Kontrolör kurulum adresi (Kullanıcı adresiyle benzer) – Kontrolör adresiyle ikametgah adresinin aynı 
olup olmadığını kontrol edin. 

EcoNET hesabı sözleşme hüküm ve şartlarını okuduktan ve onayladıktan sonra açılabilir. 

[Register]’a basınız. 

10.7- Kazan yazılımını güncellemek 
ecoMAX860 kontrolör ve dokunmatik ekranı micro-SD kart ile güncellemek için lütfen aşağıdaki adımları 

takip edin: 

1 -  Öncelikle,  ilgili dosyaları kopyala yapıştır özelliğini kullanarak sd karta yükleyiniz.  Bu dosyalar pfi ve 

pfc olmak üzere iki farklı uzantı içerir. (Biri kontrolör, diğeri dokunmatik ekran için. Bu dosyalar e-mail vs. 

aracılığıyla tarafımızdan size gönderilecektir) 

2 - Paneli tornavida ile nazikçe sökün.. 

3 -  Sd kart girişini kontrol edin ve kartı yerleştirin. 

 

4- Üçüncü adımdan sonra, panelde güncelleştirme ekranı görünecektir. Bu ekranda “Update A module” ve 
“ Update Panel” olmak üzere 2 seçenek vardır. İlk seçenek kontrolörle, ikinci ise panelle bağlantılıdır. İlk 
olarak “Modül A Güncelleme”  ile başlamanız önemle tavsiye edilir. Bu seçeneğe tıklayın ve soruyu 

http://www.econet24.com/


 

33 
 

onaylayın, kontrolör güncellenmeye başlayacaktır.  
 

5- Ekran yazılımını da benzer şekilde “Update 
panel” tıklanarak gerçekleştirilir. 

6- Güncelleştirmeden sonra ekranı kazana monte 
edebilirsiniz. Ekran, doğrulamanın ardından ana 
menüye dönecektir. Daha sonra  konfigürasyon 
dosyasını indirmeniz gerekmektedir. 
(parametreler)  
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11- Caria T-LUX – ECO MINI T ELECTRICAL DIAGRAMS AND 

MODULE B CONNECTION 
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12- GARANTİ ŞARTLARI 

Arıkazan tarafından satışa sunulan bütün kazanlar test edilir ve nakliye edilmeden önce kalite kontrolden 
geçirilir. 

Arıkazan A.Ş. basınçlı çelik gövdenin çalışmasını 5 yıl süre ile garanti altına alır, diğer parçaların ise ise 
garanti süresi 1 yıldır. Yanlış kurulum ve kullanımdan doğan veya yanlış bakımdan doğan sonuçlar garanti 
kapsamı içinde değildir. 

Arıkazan A.Ş. veya yetkili servis dışında yapılan hernagi bir müdahale sonucu oluşabilecek durumlar ve 
aşağıda belirtilen prosedürlere uymama,  garantiyi devre dışı bırakacaktır. 

(1) Garantinin geçerli olabilmesi için onaylanmış bir kurulumcu/servisin kurulumu yapması ve 
kazanı işletmeye alması gereklidir. 

a. Garanti belgesi ilk işletmeye alma tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 

b. Kurulum ve işletmeye alma yetkili bir mühendisin gözetiminde yapılmalıdır. 

c. İlgili dökümanların hepsi Arıkazan A.Ş.’ye gönderilmelidir. 

(2) Garantinin geçerli olması için, dönüş suyu sıcaklığının 55°C olması gereklidir, bunun için 
gerekli vana bağlantıları kullanılmalıdır.  

(3) Periyodik bakımlar yılda 1 kere veya 1500 çalışma saatinde bir kere olmak üzere 
yapılmalıdır. Bakım çalışması onaylanmış servis tarafından yapılmalıdır. Aksi durumda 
oluşabilecek sonuçlar doğrultusunda garanti devre dışı kalır ve herhangi bir tamirat işinde 
ücret tahsil edilir. 

(4) Fan çalışmıyor durumda iken kazan bacasında minimum -2 pa ile -8 pa arasında değişen 
vakum basıncı olmalıdır. 

(5) Uygun olmayan su kullanımı yüzünden kazan veya ısı transfer yüzeyleri zarar görmüşse ve 
işlevi tam olarak yerine getiremiyorsa kazan garanti kapsamı dışında kalır. Isıtıcı akışkan 
olarak kullanılacak suyun sahip olması gereken özellikler kullanım kılavuzunda belirtilmiştir. 

(6) Düşük kaliteli yakıt kullanmak hem kazanınıza hem de çevreye zarar verir. Arıkazan 
tarafından önerilen yakıtları kullanınız. Caria ve ECM kazanları 6mm çapında ENplus A1 
kalitesindeki peletleri kullanmak üzere tasarlanılmıştır. 

Bu kalite dışında bir pelet kullanılması durumunda garanti devre dışı kalacaktır. Arıkazan 
tarafından onaylanmış yakıtların kullanılması temel bir gerekliliktir. 

Eğer kalitesiz yakıt kullanımı sonucunda müşteri servisinin müdahelesini gerektirecek bir 
durum oluşursa, garanti süresi devam ediyor olsa bile müşteriden servis ve tamir ücreti 
tahsil edilir. Düşük kaliteli yakıt sisteme zarar verebilir. 

(7) Elektrik kurulumu BS 7671: 2008 standardındaki voltaj limitlerine uyumlu olmalıdır. Aksi 
dışında kazan garanti kapsamı dışında kalır.  

(8) Zarar gören parçalar yalnızca orijinalleri ile değiştirilmelidir. Yapılan diğer değişiklikler 
garantiyi geçersiz kılar. 
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(9) Depoda yakıtın bitmesi veya güç kablosunun prize takılmaması gibi kullanıcının fark edip 
düzeltmesi gereken durumlarda eğer servis çağırılırsa servis ücreti kullanıcıdan tahsil 
edilecektir. 

(10) Pelet nakliye etme ve koruma normlarına uyulmalıdır(M 7135/ M 7137). 

(11) Kazan dairesindeki havalandırma delikleri her zaman açık olmalı. Havalandırma delikleri 
zarar görmüş, tıkanmış veya yeterli değilse doğabilecek olan sonuçlar garanti kapsamı 
dışındadır ayrıca herhangi bir tamirat sonucu maliyet müşteriden tahsil edilecektir. 

(12) Tesisatta dolaşması gereken su miktarı doğru ayarlanmadıysa, -ısıl denge tankının 
kullanımından bağımsız olarak- kazan devre dışında kalır. 

(13) Peletteki nem oranı %20’nin üzerinde olursa verim düşer ve yanma problemleri oluşabilir. 
Garanti belgeniz, bu şartlarda tamirat ve servis masraflarınızı karşılamayacaktır. 

(14) Kazan kurulum işlemlerinde, tüm mekanik ve elektriksel güvenlik önlemleri yere şart ve 
gerekli standartlara göre alınmalıdır. Aksi durumda garanti devre dışı kalacaktır. 

 


