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Değerli müşterimiz,

ÇETİK ISI SANAYİ kalitesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kullanım kılavuzu kazanlar ile ilgili montaj, işletme, kullanım ve bakımı ile 

ilgili bilgileri içermektedir.

Bu kullanma kılavuzu montaj, işletme ve kullanma için tek başına yeterli 

değildir. Tesisatçı, teknik servis ve kullanıcı yerel standart ve direktifleri kontrol 

etmelidir.

Kazanınızın güvenliğini, yüksek verimliliğini ve uzun ömrünü sağlamak için 

lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okumadan cihazını çalıştırmayınız.

Bu kullanma kılavuzunu bir başvuru kaynağı olarak kazan dairesi içerisinde 

güvenli bir yerde saklayınız.
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1. KULLANIM ÖNCESİ GENEL UYARILAR

• Garant� belges� olmayan, garant� belges� üzer�nde bulunması gereken satıcı ve yetk�l� serv�s 
onayları bulunmayan, üzer�nde s�l�nt� veya kazıntı yapılarak tahr�bat gören veya c�haz üzer�ndek� 
or�j�nal ser� numarasının s�l�nmes�-tahr�p ed�lmes� durumunda c�haz garant� kapsamına 
g�rmez.

• Kazanın kurulacağı alan, atık gaz tes�satı, su tes�satı ve elektr�k tes�satı bakımından gerekl� 
tekn�k şartname ve d�rekt�flere uygun olmalıdır.

• Elektr�k tes�satı emn�yet�, kes�nl�kle koruma sağlayan hak�k� topraklama �le sağlanmalıdır.
• Kazan panosuna enerj�n�n 220 V geld�ğ�n� kontrol ed�n. Yüksek veya alçak ger�l�m c�haza 

zarar ver�r.
• Korumasız, ıslak ve neml� elle, kontrol panosuna ve elektr�k tes�satına dokunmayın. Bu 

şek�lde b�r hareket sonucu elektr�k akımına maruz kalınab�l�r.
• Elektr�k altında yapılan çalışmalar sadece uzman elektr�kç�ler tarafından gerekl� tüm önlemler 

alınarak yapılab�l�r.
• Kazan, kullanma kılavuzunu okuyan yet�şk�nler tarafından kullanılmalıdır. Yet�şk�nler�n 

denet�m� altında olmadan çocuklar, algısal, z�h�nsel ve f�z�ksel engell� �nsanlar ve b�lg� eks�kl�ğ� 
olan �nsanlar tarafından kes�nl�kle kullandırılmamalıdır. 

• Kazanları amacı dışında kullanmayınız. Kazanlarımız kalor�fer tes�satına sıcak su (max. 
90º C) sağlamak �ç�n üret�lm�şt�r.

• C�hazın kurulu bulunduğu alana sürekl� tem�z hava g�rmes�ne özen göster�n�z. Kazanları 
güvenl�k açısından �nsanların yaşadığı kapalı mekânlara monte etmey�n�z.

• İlk tutuşturma �ç�n benz�n, t�ner g�b� yanıcı ve patlayıcı maddeler� kes�nl�kle kullanmayın.
• Kazanları susuz çalıştırmayınız. Sıcak kazana kes�nl�kle soğuk su beslemes� yapmayınız. 

Herhang� b�r sebeple kazan sıcaklığı 90º C‘n�n üzer�ne çıkmış �se kazan sıcaklığı 40º C‘n�n altına 
düşünceye kadar, soğutmak veya su sev�yes�n� arttırmak �ç�n soğuk su beslemes� yapmayınız. 
Aşırı ısınmış b�r kazana en doğru müdahale yanan yakıtı kazan dışına çıkarmak ve kapaklarını 
açarak soğumasını beklemekt�r.

• Yanmakta olan yakıtın üzer�ne kes�nl�kle su atmayınız. Bu şek�lde b�r �şlem c�dd� 
yaralanmalara ve c�hazda kalıcı hasarlara sebep vereb�l�r.

• İçer�s�nde yanmakta olan yakıt varken kazan g�d�ş-dönüş vanalarını ve s�rkülasyon 
pompasını kes�nl�kle kapatmayınız, elektr�k f�ş�n� çıkarmayınız. Kapatıldığı takt�rde s�rkülasyon 
durduğundan dolayı, kazan su sıcaklığı aşırı yükselerek kazan  buhara kalkab�l�r.
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• Kazanı kullandığınız müddetçe kül alma har�c�nde kül alma kapağını açık bırakmayınız. 
• Yakıt besleme kapağını sık sık açmayınız. Kapağı açma zarur�yet� oluştuğunda kes�nl�kle 

fanı kapatınız ve c�hazdan en az 50 cm uzakta durunuz. 
• Kazanın üzer�nde ve yakınında yanıcı ve patlayıcı maddeler� bulundurmayınız ve/veya 

depolamayınız. Bu g�b� maddeler kazana m�n. 200 cm uzakta olmalıdır.
• Kazan da�res�n�n kapısında portat�f yangın söndürme c�hazının bulundurulması 

gerekmekted�r.
• Kazanın kapak, baca ve çevres�ne dokunmayınız. Bu bölgeler c�dd� yaralanmalara sebep 

olacak sıcaklıkta olab�l�r.
• Tam�r ve don tehl�kes� har�ç tes�sattak� su boşaltılmamalıdır. Don tehl�kes�ne karşı tes�sat 

suyuna ant�fr�z �lave ed�leb�l�r. 
• Kazan çalışırken g�d�ş ve dönüş su sıcaklık farkı maks�mum 20º C olmalıdır.
• Kış aylarında kazanı kullanmayacaksanız mutlaka suyunu boşaltın veya ant�fr�z �laves� yapın. 

Donma tehl�kes�nde kazan, pompa ve tes�sat zarar göreb�l�r ve bu durum garant� kapsamında 
değ�ld�r. 

• K�reç m�ktarı yüksek sular, kazan ve tes�sat �ç�n son derece sakıncalıdır. Böyle durumlarda 
yumuşatma c�hazları kullanmak gerekl�d�r. Kazanın k�reçten dolayı su geç�şler�n�n daralması veya 
tıkanması sonucu oluşab�lecek arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Tes�sat basıncının �şletme basıncından fazla olması durumunda tes�sat bağlantılarında ve 
c�hazda oluşab�lecek arızalarda sorumluluk kullanıcıya a�tt�r. 

• Her yıl ısıtma sezonu önces�nde kazan �ç� kurum, baca bağlantı boruları ve baca mutlaka 
kontrol ed�lmel� ve tem�zlenmel�d�r. Bu sayede s�stem�n daha ver�ml� çalışması sağlanmış olur.

• Kazandan kullanım amacıyla kes�nl�kle su alınmamalıdır.
• Kazan üzer�ndek� fan çalışırken h�çb�r amaçla kes�nl�kle dokunmayınız, dönen kısmına el ve 

yabancı madde sokmayınız ve fan üzer�ne tazy�kl� su tutarak tem�zleme yoluna g�tmey�n�z. 
• Gümrük ve T�caret Bakanlığı’nın �lg�l� tebl�ğler�ne göre kazanın ömrü en az 10 (on) yıldır. 

F�rmamız bu süre �çer�s�nde c�hazınızla �lg�l� her türlü yedek parçayı bulundurmak zorundadır.
• Katı Yakıtlı Kalor�fer Kazanları, kullanma kılavuzunda bel�rt�len esaslara, uyarılara ve 

standartlara uyulmak koşuluyla, malzeme ve �malat hatalarına karşı 2 ( �k� ) yıl süre �le garant� 
altına alınmıştır. Ürünün, kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı ve amaç dışı 
kullanılmasından meydana gelen hasar ve arızalardan f�rmamız sorumlu değ�ld�r.
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2. GENEL ÖZELLİKLER

• ÇETİK ISI SANAYİ Katı Yakıtlı Otomat�k Yüklemel� Kalor�fer Kazanları bağımsız 
konutlar, v�llalar, apartman da�reler�, �ş yerler�, of�sler ve merkez� s�stemler �ç�n konforlu 
ısınma sağlamak amacıyla �mal ed�lm�şt�r.

• D�j�tal kumanda panel� üzer�nde bulunan LCD ekrandan ayarlanan bütün değerler� 
rahat ve net b�r şek�lde göreb�l�rs�n�z. Hassas çalışab�len kumanda panel�nden yapacağınız 
ayarlardan sonra kazan en ver�ml� ve ekonom�k şek�lde otomat�k olarak çalışacaktır. 

• Gen�ş s�losu (yakıt haznes�), yakıt besleme kapağı ve kül alma kapağı sayes�nde 
yakıt doldurma, tutuşturma, kül alma �şlemler� rahatlıkla yapılab�l�r. 

• Dört geç�şl� yanma prens�b�ne göre d�zayn ed�lm�ş olan yatay d�l�mler sayes�nde 
kazan ver�m� emsaller�ne göre daha yüksekt�r. Kısa sürede �sten�len rej�me g�rer.

• Gen�ş hac�ml� s�losu sayes�nde uzun sürel� besleme �mkanı sağlar.
• İsten�ld�ğ� zaman p�ston mekan�zmasını devre dışı bırakıp manuel olarak da 

kullanab�l�rs�n�z. Yükleme gen�ş hacm� �le büyük odun ve büyük kömür parçaları da     
yakılab�l�r.

• Manuel (  Elle Yüklemel� ) s�stemlere göre ver�ml�l�ğ� daha yüksekt�r.
• Otomat�k tutuşturucu seçeneğ� �le kazan yakma ve tutuşturma �şlem� otomat�k 

olarak sağlanab�lmekted�r.
• Özel d�zayn ed�lm�ş d�şl� emn�yet s�stem� ve bal mumu koruma s�stemler� �le ger� 

yanma r�sk� önlenm�şt�r. (Ops�yonel)
• D�j�tal kumanda panel�nden �sten�len kazan sıcaklığı, yakıt yükleme ve bekleme 

süreler�, fan üfleme hızı LCD ekrandan net b�r şek�lde görülerek ayarlanab�lmekted�r.
• Kumanda panel� üzer�nde bulunan termostat, kazanın ayarlanan sıcaklıkta otomat�k 

olarak çalışmasını sağlar.
• Kolaylıkla ayarlanab�len otomat�k yakıt yükleme-bekleme düzeneğ� ve ayarlanab�len 

fan sayes�nde yanma havası, yanma potasının �çer�s�ne homojen olarak dağıtılarak 
�sten�len sıcaklığa çabuk ulaşır ve kararlı b�r yanma sağlar.

• Yanma haznes� uzun bırakılarak, hava geç�ş� �ç�n hava del�kler� konulmuştur. Bu 
s�stemle p�stonun hazneye süpürdüğü yanmamış yakıtın yanmakta olan yakıtı 
söndürmes� engellenm�şt�r.
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• MS ser�s� kazanlarda yanma haznes�n�n üst kısmına ızgara borusu konulmuştur. 
Bu borular vasıtası �le oluşan ısının alev kırıcı d�l�mlere ulaşana kadar k� geçen sürede 
oluşan ısı kaybını kazana ger� kazandırır ve kazan hızlı rej�me g�rer. Ayrıca ızgara 
boruları sayes�nde büyük kömür ve odun parçaları da kazanda manuel olarak yakılır.

• Pompa kablosu bağlantıya hazır olarak gövden�n dışına kadar uzatılmıştır.
• S�rkülasyon pompası çalışmaya başlama sıcaklığı 10°C �le 45°C arasında ayarlanab�l�r. 

Herhang� b�r nedenle kazan su sıcaklığı +4°C ‘n�n altına düşerse s�rkülasyon pompası 
donma tehl�kes�ne karşı çalışmaya başlar.

• Kazan gövdes�nde oluşab�lecek ısı kayıplarına karşı �y� derecede ısı yalıtımı 
yapılmıştır. 

• Yanma haznes�nde özel kazan sacı kullanılmıştır. Bu sebeple dayanıklı ve uzun 
ömürlüdür.

• Kazanlarımız tam b�r kal�te kontrol �le 3 bar �şletme basıncında çalışacak şek�lde 
tasarlanmıştır. İmalattan çıkan her kazan 5 bar basınçta h�drostat�k basınç test�nden 
geçt�kten sonra sevk ed�lmekted�r.

• ÇETİK ISI SANAYİ Katı Yakıtlı Kalor�fer Kazanları standartlara uygun olarak 
üret�lm�şt�r.
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2.1. KAZAN PARÇALARI VE TEKNİK VERİLER
 

1. Tem�zleme Kapağı : Yanma sonucunda kazan �çer�s�nde oluşan kurumun     
tem�zleneb�lmes� �ç�n bırakılan kapaktır.

Bakım ve tem�zleme �şlem� �ç�n Res�m 4 ve 5’e bakınız.      
2. Doldurma Kapağı: Sulu ızgara‘ya (Manuel yükleme’ye) ulaşımı sağlar. Tam sızdırmaz 

ve kolay açılıp kapatılab�len sıkma tert�batına sah�pt�r.                                                                  
3. Kül Alma Kapağı : Yanma sonucu ortaya çıkan küller�n b�r�kt�ğ� kül kabına ulaşmayı 

sağlar. Tam sızdırmazlık, kolay açılıp kapatılab�len sıkma tert�batına sah�pt�r.                                                                  
4. D�j�tal Kumanda Panel�  : Res�m 1’e ‘’4.KUMANDA PANELİ’’ kısmına bakınız.
5. Kaldırma Kancası : Kazanın güvenl� b�r şek�lde taşınmasını sağlayan aparattır.
6. Baca : Yanma sonucu oluşan atık gazların kazan �çer�s�nden uzaklaştırılmasını sağlar. 

Baca �le �lg�l� d�ğer b�lg�ler �ç�n ‘’3.4. BACA’’ kısmına bakınız.
7. Kazan (Tes�sat) G�d�ş : Kazan �çer�s�nde ısınan suyun tes�satlara gönder�lmes�n� sağlayan 

çıkış hattıdır.
8. Kazan (Tes�sat) Dönüş : Tes�satta s�rkülasyon yaparak soğuyan suyun kazana dönmes�n� 

sağlayan g�r�ş hattıdır.
9. Emn�yet (İmb�sat) G�d�ş  : Kazan �çer�s�ndek� sıcaklığın �sten�len değer üzer�ne çıkması 

durumunda sıcak suyun �mb�sat (genleşme) tankına gönder�lmes�n� sağlayan çıkış hattıdır.

Şekil 1 –  EKO MS 25-…-60 Kazan Genel Görünüşü



2.1. KAZAN PARÇALARI VE TEKNİK VERİLER
 

1. Tem�zleme Kapağı : Yanma sonucunda kazan �çer�s�nde oluşan kurumun     
tem�zleneb�lmes� �ç�n bırakılan kapaktır.

Bakım ve tem�zleme �şlem� �ç�n Res�m 4 ve 5’e bakınız.      
2. Doldurma Kapağı: Sulu ızgara‘ya (Manuel yükleme’ye) ulaşımı sağlar. Tam sızdırmaz 

ve kolay açılıp kapatılab�len sıkma tert�batına sah�pt�r.                                                                  
3. Kül Alma Kapağı : Yanma sonucu ortaya çıkan küller�n b�r�kt�ğ� kül kabına ulaşmayı 

sağlar. Tam sızdırmazlık, kolay açılıp kapatılab�len sıkma tert�batına sah�pt�r.                                                                  
4. D�j�tal Kumanda Panel�  : Res�m 1’e ‘’4.KUMANDA PANELİ’’ kısmına bakınız.
5. Kaldırma Kancası : Kazanın güvenl� b�r şek�lde taşınmasını sağlayan aparattır.
6. Baca : Yanma sonucu oluşan atık gazların kazan �çer�s�nden uzaklaştırılmasını sağlar. 

Baca �le �lg�l� d�ğer b�lg�ler �ç�n ‘’3.4. BACA’’ kısmına bakınız.
7. Kazan (Tes�sat) G�d�ş : Kazan �çer�s�nde ısınan suyun tes�satlara gönder�lmes�n� sağlayan 

çıkış hattıdır.
8. Kazan (Tes�sat) Dönüş : Tes�satta s�rkülasyon yaparak soğuyan suyun kazana dönmes�n� 

sağlayan g�r�ş hattıdır.
9. Emn�yet (İmb�sat) G�d�ş  : Kazan �çer�s�ndek� sıcaklığın �sten�len değer üzer�ne çıkması 

durumunda sıcak suyun �mb�sat (genleşme) tankına gönder�lmes�n� sağlayan çıkış hattıdır.
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10. Emn�yet(İmb�sat)Dönüş  : İmb�sat (genleşme) tankından gelen soğuk suyun kazan 
�çer�s�ne dönmes�n� sağlayan g�r�ş hattıdır.

11. Emn�yet Vent�l Bağlantı Ağzı
12. Redüktör Motor : Kumanda panel�nden ayarlanan yükleme ve bekleme zamanlarına 

göre yakıt yüklemes� sağlayan güç üret�c�s�d�r.
13. Fan : Yanma �ç�n gerekl� havayı cebr� olarak tem�n eder. Fan termostatından kumanda 

alır ve fan hız kontrol düğmes� sayes�nde hızı ayarlanab�l�r.
14.  Yakıt İlet�m Hattı Ve Helezon : S�lo �çer�s�ndek� yakıt, kumanda panel�nden ayarlanan 

yükleme ve bekleme zamanlarına göre redüktör tarafından tet�klenen helezonla, yakıt �let�m 
hattı �çer�s�nden yanma potasına �let�l�r.

15. Bunker (S�lo-Yakıt haznes�) : Kazan yanma potasına helezon tarafından �let�lecek 
yakıtın depolandığı bölümdür. Gen�ş hacm� sayes�nde uzun sürel� depolama sağlayab�l�r.

D�ğer:

1. Otomat�k Ateşleme: Yakıcı �çer�s�ndek� yakıtı 
tutuşturmak �ç�n kullanılır.

2. Uzaktan Kumanda: Kazanı açıp kapatmayı; Kazan 
sıcaklığını ayarlamayı; Oda sıcaklığına göre kazan sıcaklığının 
otomat�k olarak ayarlamayı sağlar. Ayrıca kazanda oluşan 
hataları ve uyarıları göster�r.   (Ops�yonel)



• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.
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Tablo 1 –  Teknik Ölçüler ve Teknik Özellikler

Model

Anma Isı Gücü

K
A

PA
Sİ

TE
İŞ

LE
TM

E 
ŞA

RT
LA

RI

EKO MS-25 EKO MS-35 EKO MS-45 EKO MS-60
29kW

kcal/h

41 52 70

25.000 35.000 45.000 60.000

Teknoloj�
Emn�yet L�m�t Sıcaklığı
Max. İşletme Sıcaklığı
M�n. Su Dönüş Sıcaklığı
İşletme Basıncı
Kazan Test Basıncı
Yakıt T�p�

A
N

A
 B

O
YU

TL
A

R
SU

 T
A

R
A

FI
FA

N
YA

KI
T

K
A

PA
Sİ

TE
Sİ

YA
N

M
A

H
A

ZN
ES

İ

BACA

EL
EK

Tİ
RK

A
A1
B
B1
D
C
E
L
L1
L2
L3
Ağırlık
Kazan Çıkış Ağzı
Kazan Dönüş Ağzı
Emn�yet Çıkış Ağzı
Emn�yet Dönüş Ağzı
Emn�yet Armatür Bağlantı Ağzı
Su Deb�s�  Δt = 20 °C
Su Hacm�
Baca Bağlantısı (Dış Çap), ØD1
Pota Yüzey Alanı
Toplam Isıtma Yüzey Alanı
Kazan Isıl Yükü
Motor T�p�
Güç Tüket�m�
Yaklaşık Yakıt Hacm�
Kömür
Hava Deb�s�
Güç Tüket�m�
Hız
Çalışma Ger�l�m�
Çalışma Frekansı
Güç Tüket�m�

-
°C
°C
°C

bar
bar

-

Katı Yakıtlı, Dört Geç�şl�, Pr�zmat�k, Çel�k Gövdel� Sıcak Su Kazanı
90
85
55
3
5

Kömür, Pelet, Meyve Çek�rdeğ�, Granül Yakıtlar
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg

�nch
�nch
�nch
�nch
�nch
m³/h

lt
mm
m²
m²

kcal/m²
 

W
m³
kg

m³/h
W

dev/dak
V

Hz
W

575
540

1538
1254
167
570
775

1512
827

1880
2465
320
1"
1"

3/4"
3/4"
3/4"
1,25
68

130
0,084
2,070

12.077
Ç�ftl� Redüktör

250
0,133
107
720
190

2100
220
50

440

590
575

1608
1496
167
610
775

1552
867

1960
2545
390

1 1/4"
1 1/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1,75
85

130
0,098
2,850

12.281
Ç�ftl� Redüktör

250
0,188
150
720
190

2100
220
50

440

590
575

1608
1496
167
750
775

1692
1007
2100
2685
440

1 1/4"
1 1/4"
3/4"
3/4"
3/4"
2,25
112
130

0,098
3,640

12.363
Ç�ftl� Redüktör

250
0,188
150
720
190

2100
220
50

440

690
575

1680
1496
167
800
775

1742
1057
2250
2835
620

1 1/2"
1 1/2"

1"
1"

3/4"
3,01
165
180

0,098
4,850

12.371
Ç�ftl� Redüktör

250
0,188
150
720
190

2100
220
50

440



• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.
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3. MONTAJ
3.1. MONTAJ ÖNCESİ UYARILAR
• Kazan montajının uzman b�r tes�satçı tarafından yapılması tavs�ye ed�l�r. Yanlış montaj 

�malatçının sorumlu olmadığı hasar ve kazalara neden olab�l�r.
• Elektr�k tes�satlarında emn�yet �ç�n hak�k� topraklama yapılmasına özell�kle d�kkat 

ed�lmel�d�r.
• Or�j�nal tasarıma değ�ş�kl�k ve eklemeler yapmayınız. Değ�ş�kl�k yapılan kazanlar 

garant� kapsamı dışında tutulacaktır.
• Kazanları güvenl�k açısından �nsanların yaşadığı mahaller�n �ç�ne monte etmey�n�z. 

Kazan duman hattının veya bacanın zamanla tıkanması, toz ve kurumla dolması, ters b�r 
rüzgâr sonucu baca ger� tepmes� g�b� nedenlerden ötürü bulunduğu mekâna zeh�rl� atık gaz 
sızıntılarına yol açab�l�r.

• Kurulan mekânın yanma havasını ve olası b�r zeh�rl� gaz oluşumunda tem�z hava 
sağlanab�lmes� �ç�n mutlaka doğrudan dış ortama bağlı, taze havanın g�r�ş�ne �mkân veren 
menfezlere ve/veya pencereye sah�p olması gerek�r.

• Kazan kötü hava koşullarından etk�lenmeyecek şek�lde muhafazalı b�r mekâna 
kurulmalıdır. Kazanın ve tes�satın muhafazalı b�r ortama kurulması hem tes�satı donma 
tehl�kes�nden koruyacak, hem de ısıl kayıpları azaltarak ver�m�n artmasını sağlayacaktır.

• Kazanın konulacağı zem�ne en az 10 cm yüksekl�ğ�nde b�r beton ka�de yapılması, kazanı 
su basmasına karşı koruyacağı ve sac malzemen�n paslanmasını önleyeceğ� �ç�n tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın montaj yapılacağı yer; arka kısımda bulunan motor ve helezonun söküleb�leceğ� 
göz önüne alınarak yeterl� boşluk kalacak şek�lde ayarlanmalıdır.

• Kazan arka kısmında bulunan fanının em�ş ağzının önüne hava g�r�ş�n� engelleyecek 
h�çb�r şey konulmamalıdır.

• Baca bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa metrajlı boru �le bağlanmalı, d�rsek �k� aded� 
geçmemel�d�r. Baca bağlantısı kazandan söküleb�lecek ve gaz sızdırmayacak şek�lde �mal ve 
montaj ed�lmel�d�r.

3.2.TESİSAT VE SU BASILMASI 
• Katı yakıtlı kazan bağladığınız tes�satlarda açık genleşme deposu kullanınız. Kapalı 

genleşme depolu tes�satlarda elektr�k kes�lmes� veya başka b�r nedenle pompa devre dışı 
kaldığında s�steme sıcak su �let�m� aksayab�l�r ve kazan buhara kalkab�l�r.

• Açık genleşme depolarını standartlara uygun olarak bağlayınız. Depo hac�mler� ve boru 
çaplarını standartlardak� hesaplamaları kullanarak seç�n�z.



• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.
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• Tes�satta plast�k boru kullanılmaz. Açık genleşme emn�yet g�d�ş ve emn�yet dönüş 
borularının her �k�s�n�n de kazana bağlantılarını kes�nl�kle yapınız. Bu bağlantıları yaparken 
en kısa yol terc�h ed�lerek yapılmalıdır. Emn�yet g�d�ş boruları aşağı dönüş yapmadan, 
kazandan �mb�sata doğru sürekl� yüksel�r şek�lde montajlanmalıdır.

• Açık genleşme tankının, emn�yet g�d�ş ve emn�yet dönüş hatları üzer�nde kes�nl�kle 
herhang� b�r vana, armatür vb. montajı yapılmamalıdır.

• Açık genleşme s�stem�nde kazan ve tes�satı yüksek basınçtan korumak �ç�n (emn�yet 
�ç�n) dönüş hattı üzer�ne veya d�rek kazan üzer�ne kazan kapas�tes� ve basıncına uygun 
emn�yet vent�l� kullanınız.

• G�d�ş tes�satı üzer�nde uygun b�r noktaya h�drometre monte ed�lmel�d�r.
• S�rkülasyon pompasının çalışmamasına sebeb�yet verecek elektr�k kes�lmes� veya başka 

b�r neden meydana geld�ğ� zamanlarda emn�yet� arttırmak �ç�n, by-pass hattı düzenlenmel�d�r. 
By-pass hattı üzer�ndek� vana normal çalışma sırasında kapalı tutulmalı, elektr�k kes�ld�ğ� 
zaman aşırı ısınma r�sk� mevcutsa açılmalı ve sıcak suyun tab� s�rkülasyon �le tahl�yes� 
sağlanmalıdır. By-pass hattında kullanılacak borunun çapı en az tes�satta kullanılan borunun 
çapında olmalıdır.

• Elektr�k kes�lmeler�nde, �lave emn�yet olarak kes�nt�s�z güç kaynağı kullanılab�l�r.
• S�rkülasyon pompasını, aşırı sıcaktan (buhardan) korumak �ç�n dönüş hattına monte 

ed�lmes� öner�lm�şt�r.
• C�hazın montajı yapıldıktan sonra tüm bağlantılar ve vana poz�syonları kontrol  

ed�lmel�d�r.
• Su doldurma ve boşaltma �şlemler�, da�ma kazan çalışmıyor ve soğukken      

yapılmalıdır.
• Haberc� borusundan su gel�nceye kadar doldurma vanasından tes�sata su basın. 

Doldurma �şlem� tamamlandıktan sonra doldurma-boşaltma vanalarını kapatınız.
• Tes�sattak� hava alınması gereken yerlerden havayı alınız. Tes�satta havayı hapsedecek 

montajdan kaçının, şüphel� durumlarda mutlaka hava tüpü ve/veya otomat�k purjör kullanınız. 
Pompalar geç�c� süreler �le devreye alınarak pompa üzer�ndek� havada atılmalıdır.

• Tes�sat doldurma �şlem� ve hava alma �şlemler� tamamlandıktan sonra tes�sattak� 
pompaların 1 saat kadar s�stemdek� suyu s�rküle etmeler� tavs�ye ed�l�r. Bu tes�satta kalmış 
son hava zerrec�kler�n�n atılması ve s�stem�n sağlıklı b�r şek�lde devreye alınması konusunda 
gerekl�d�r. Deneme s�rkülasyonu sırasında sadece pompa ve/veya pompalar devrede   
olmalıdır.

• Hava alma �şlem�nden sonra h�drometre üzer�nden gösterd�ğ� değer� �şaretley�n�z. Bu 
�şaretleme su eks�lmes� durumunda s�ze uyarıcı b�r ver� olacaktır.



• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.
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Şekil 2 –  Tesisat Şeması  EKO MS 25-…-60

3.3. HAVALANDIRMA

• Kazanın monte ed�ld�ğ� hacm�n sürekl� havalandırılması gerekmekted�r. Bu ya pencere �le ya 
da b�r menfez açılarak sağlanab�l�r. Yakıtın emn�yetl� ve ver�ml� b�r şek�lde yanab�lmes� �ç�n taze 
havaya �ht�yacı vardır. Havalandırılmayan hac�mlerde yanma başladıktan kısa b�r süre sonra ortamdak� 
oks�jen azalacağı �ç�n yanma bozulacaktır. Bozulan yanma ver�m�n düşmes�ne, kazan ve bacanın kısa 
sürede kurum �le dolmasına sebep olur ve sık tem�zleme �şlem� gerekt�r�r.

RG
AGD

Radyatör grupları

Açık genleşme deposu

GB Emniyet gidiş borusu

DB Emniyet dönüş borusu

TB
HB

Tahliye ve havalık borusu

Haberci borusu

H

Vana
Sirkülasyon pompası

Emniyet ventili
Radyatör vanası

Doldurma boşaltma vanası

Hidrometre



• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.
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3.4. BACA

• C�hazın bağlanacağı baca müstak�l olmalıdır. Baca opt�mum çek�ş� sağlayacak şek�lde 
bağlanmalıdır. Baca bağlantısı olmayan c�haz kes�nl�kle çalıştırılmamalıdır.

• Baca bağlantı borusu ve baca s�stemat�ğ� kes�nl�kle uzman k�ş�ler tarafından montaj ed�lmel� 
veya kontrol ett�r�lmel�d�r. Unutulmamalıdır k� kazan ver�m�n� etk�leyen en büyük faktörlerden 
b�r� baca d�zaynı ve buna bağlı olarak da baca çek�ş�d�r.

• Uygun baca bağlantı borusu c�hazın baca çapından küçük olmamalı, yatay uzunluğunu 60 
cm’den kısa, merkez� s�stemlerde 3 m’den kat kalor�ferler�nde 2 m’den uzun olmamalı, bacaya m�n. 
10º açı �le bağlanmalıdır. 

• Baca bağlantı borusunda ve baca s�stem�nde emaye soba bacaları z�ftlenmeye neden 
olduğu �ç�n kullanılmaması öner�l�r.

• Baca bağlantı borusunda d�rsek kullanılması durumunda d�rsekler yuvarlak ve gen�ş açılı 
olmalıdır. D�rsek sayısı en fazla �k� adet olmalıdır.

• Baca bağlantısı kazandan söküleb�lecek ve gaz sızdırmayacak şek�lde monte ed�lmel�d�r.
• Baca bağlantı borusu pencereden veya duvardan dışarı ver�lmemel�, b�r bacaya bağlanmalıdır. 
• Baca bağlantı borusunun, yanab�l�r malzemelerle teması önlenmel�d�r.
• Baca bağlantı borusunun cam yünü �le �zole ed�lmes� tavs�ye ed�l�r. Baca saçtan yapılmış �se 

�zole ed�lm�ş olması gerek�r. Tüm baca s�stemler�nde yalıtıma d�kkat ed�lmel�d�r. Yalıtımı kötü olan 
bacalarda çek�ş azalır, atık gaz soğur, bu da gaz sıcaklığının düşmes�ne ve buna bağlı olarak baca 
�çer�s�nde akıntılara sebeb�yet ver�r.

• Baca bağlantı borusu baca �çer�s�ne �lerlet�lmemel�d�r.
• Bacanın mümkün olduğu kadar yönü değ�şt�r�lmemel�d�r. Yön değ�şt�rme mecbur�yet� var �se 

yatayla en az 60º açı olacak şek�lde ayarlanmalıdır.
• Bacaların hava sızdırmazlığı tam olmalı, �çerden ve dışarıdan hava geç�rgenl�ğ� önlenmel�d�r.
• Aynı bacaya b�rden fazla kazan ve başka b�r c�haz bağlanmamalıdır. Bağlanması baca çek�ş�n� 

azaltır ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Yan yana çıkan bacalarda arada �rt�bat olmamalıdır.
• Bacanın herhang� b�r yer�nde kes�t daralması olmamalıdır.
• B�nanın ana duvarları h�ç b�r şek�lde baca duvar elemanı olarak kullanılmamalıdır. Zorunlu 

olmadıkça, baca b�na �çer�s�nde olmalıdır. Eğer baca b�na dışından geçmek zorundaysa yalıtımı 
kes�nl�kle �y� olmalıdır.

• Duman gazlarının çevreye zarar vermemes� ve baca basmalarının meydana gelmemes� �ç�n 
gerekl� baca montaj ölçüler� Şek�l 3‘te ver�lm�şt�r.



• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.
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Şekil 3 –  Bacanın Montaj Şekilleri

1- Çok eğimli kiremit kaplı çatı

Min. 0.4 m

2- Çok eğimli kiremit olmayan çatı

Min. 0.8 m

3- Mahyadan uzaktaki baca ağzı

(sadece kiremit kaplı çatılar)

Min. 1 m

4- Az eğimli çatı

Min. 1 m

20º

• Baca �çer�s�nde tem�zlemeye ve baca çek�ş�ne engel olacak şek�lde katranlı kurumlar 
oluşmasına fırsat vermeyecek sıklıkta baca tem�zlenmel�d�r.

• Baca �çer�s�nde yabancı c�s�m, ç�mento veya sıva taşması, yüzey pürüzlülükler� g�b� baca 
kes�t�n�n daralmasına ve çek�ş�n düşmes�ne engel olab�lecek etkenler olmamalıdır. 

3.5. YAKIT ÖZELLİKLERİ

• Kazanlarımızda yakıt olarak çapı 25 mm geçmeyen fındık kömür, pelet, meyve çek�rdekler�, 
pr�na ve manuel yükleme kapağından sığacak büyüklükte Odun, Parça Kömür 
kullanab�l�rs�n�z.

• Düşük kalor�l�, kül ve toz m�ktarı yüksek olan l�ny�t kömürü kazanın duman kanallarını 
kısa sürede doldurarak kapas�te ve ver�m�n düşmes�ne neden olur. Buda kullanımda sıkıntıya 
yol açab�l�r.

• Kazanlarımızın d�zaynı yüksek kalor�l� kömür düşünülerek yapıldığından dolayı kazan 
seç�m�nde kullanacağınız yakıt c�ns�n� göz önüne alınız.



• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.
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Resim 1 –  Dijital Kumanda Paneli

4. KUMANDA PANELİ

 

• Kazana enerj� verd�kten sonra s�stem stand by modunda çalışmaya başlar. Bu modda devre 
sadece s�rkülasyon motoru ayar değerler� çerçeves�nde çalışır. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan süreler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Çalışma değerler� değ�şt�r�lmek �sten�yorsa bu durumda “ MENÜ ” butonuna basarak ayar 
menüsüne g�r�l�r. Burada “              ” ve “             ” butonları �le çalışma değerler� ayarlanır. Menüde 
gerekl� değ�ş�kl�kler yapıldığı anda hafızaya alınır. Ayrıca b�r �şlem yapmaya veya menüden çıkmaya 
gerek yoktur. Ayar menüsünde 20 sn boyunca her hang� b�r �şlem yapılmadığı takd�rde otomat�k 
olarak ana menüye dönüş olmaktadır. Menüye g�r�ld�ğ� zaman bu süre �ç�nde yakıt bekleme süres� 
saymaya devam eder. Menüde �ken �sten�len bekleme süres� set değer�ne gel�rse yakıt verme 
moduna geçer.  

• Fan’ı manuel olarak çalıştırmak �ç�n “      ” butonuna basmak yeterl�d�r. Manuel olarak yakıt 
vermek �ç�n de “         ” butonu kullanılır. 

• Normal çalışma esnasında ekranın sol kısmında �stenen sıcaklık, sağ tarafında da kazan suyu 
sıcaklığı görüntülen�r. Ekranın orta kısmında �se s�rkülasyon pompası çalıştığında “ S ”, fan çalıştığında 
“ F ” ve yakıt verme esnasında da “ Y ” harf� görüntülen�r. Ayrıca ger�ye doğru sayan yakıt verme 
veya yakıt bekleme süres� görüntülen�r.

• Menü �çer�s�nde OFF tuşuna basıldığında Ana Menüye döner.



4.1. MENÜ AYARLARININ DÜZENLENMESİ
DİKKAT! Alt kısımda menü ayarlarında bulunan şek�ller �çer�s�ndek� rakamsal değerler örnek 

�ç�n ver�lm�şt�r, kullanımda esas teşk�l etmez.

• Yakıt Verme Süres�: Kazana yakıt verme süres�d�r. Kullanılan yakıtın yanma durumuna göre 
ayarlanmalıdır. 1-250 sn arasında ayarlanab�l�r.

• Yakıt Bekleme Süres�: İk� yakıt verme �şlem� arasında geçen süred�r. Bu süre yakıt vermede 
olduğu g�b�, kullanılan yakıtın yanma durumuna göre ayarlanmalıdır. 5 sn (00 dk. : 5 sn.) - 900 sn (15 
dk. : 00 sn)  arasında ayarlanab�l�r.

 

• İstenen Kazan Sıcaklık: İstenen kazan suyu sıcaklığının ayarlanmasına yarar. 35-90°C arasında 
ayarlanab�l�r. 

 

• Fan Motoru Otomat�k / Kapalı: Fan çalışma şekl�n�n ayarlandığı bu menü otomat�k olarak 
ayarlandığında; fan �stenen sıcaklık değer�n�n 1°C üstüne çıktığında durur ve 4°C altına düştüğünde 
çalışır. Fan motoru kapalı seçeneğ�nde �se fan motoru çalışmaz.

          

• Yakıt Motoru Otomat�k / Kapalı: Yakıt verme motorunun çalışma şekl�n�n ayarlandığı bu 
menü otomat�k olarak ayarlandığında; motor �stenen sıcaklık değer�n�n 1°C üstüne çıktığında durur 
ve 4°C altına düştüğünde çalışır. Yakıt motoru kapalı seçeneğ�nde �se yakıt motoru çalışmaz.

                 

• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.
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YAKIT BEKLEME
SÜRESİ    4 dk : 30 sn

İSTENEN
SICAKLIK        60°C

FAN MOTORU
OTOMATİK

FAN MOTORU
KAPALI

YAKIT MOTORU
OTOMATİK

YAKIT MOTORU
KAPALI

YAKIT VERME
SÜRESİ    10 sn



• Fan Hızı Ayarı : Fan motorunun hızı 5-100 kademe arasında ayarlanab�lmekted�r. Kullanılan 
yakıtın türüne göre en �deal fan hızı seç�lerek yakıttan tasarruf sağlanmış olacaktır.

 

• Ateşleme Fan Hızı: Ateşlemen�n Hızının 5-100 kademe arasında ayarlanab�lmekted�r. Kullanılan 
yakıt türüne göre en �deal hız seç�l�p ateşlemen�n gerçekleşmes� sağlanır

Ateşleme Süres�: Ateşlemen�n ne kadar süre çalışmasını bel�rleyeceğ�n�z menüdür. 10 sn (00 
dk. : 10 sn.) - 900 sn (15 dk. : 00 sn)

 

Ateşleme Son Bekleme Süres�: Ayarlanan ateşleme süres� �çer�s�nde yanma gerçekleşmez �se 
ateşlemen�n tekrar devreye g�rmes�n� sağlar. 60 sn (01 dk. : 00 sn.) - 1800 sn (30 dk. : 00 sn)

Tem�zleme (Kül Alma) Per�yodu: Kül Alma Motorunun hang� süre aralığında çalışmasını 
ayarlayab�leceğ�n�z menüdür. 10 dk (00 s. : 10 dk.) – 1440 dk (24 s. : 00 dk)  (Ops�yonel)

Tem�zleme (Kül Alma) Süres�: Kül Alma Motorunun ne kadar süre çalışacağını bel�rler. 1 sn (00 
dk. : 01 sn.) - 60 sn (01 dk. : 00 sn)  (Ops�yonel)

• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.
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• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

4.2. ARIZA UYARILARI
• Kül Tem�zleme Term�k hatası: Bu uyarı Kül Tem�zleme motorunun bağlı olmadığı veya bağlantı 

hatası olduğunda görülür. Bu durumda Kül Tem�zleme motoru devreden çıkar ve s�stem kend�s�n� 
korumaya alır. Uyarı yazılı olarak ver�lmekted�r. Yazılı uyarı müdahale yapılıncaya kadar ekranda 
kalır. (EKO PS-20…-80 modeller�nde) (Ops�yonel)

 
• Yüksek Sıcaklık Koruması : Bu uyarıda kazan suyu sıcaklığının 90°C’ye ulaşması durumunda 

oluşacak yüksek basınçtan dolayı, kazanda zarar ve tehl�kel� b�r durumun oluşmaması �ç�n redüktör 
motoru �le fan devre dışı kalır. S�stem sadece aşırı ısınan kazan suyunun s�rkülasyonunu yapar. Bu 
uyarıda görsel olarak ekranda yapılmaktadır. 

 

• Isı Sensör Hatası : Bu uyarı kazan su sıcaklığını ölçen sensörün arıza yapması veya kopması 
durumunda alınır. Uyarı yazılı olarak ekranda göster�l�r. Uyarı alındığı zaman s�stemde güvenl�k 
amaçlı sadece s�rkülasyon motoru çalışmaktadır. 

 

• Düşük Sıcaklık: Kazan suyu sıcaklığının 3°C ve altına düşmes� durumunda dev�r da�m suyunun 
donmaması �ç�n s�rkülasyon pompası otomat�k olarak devreye g�rer ve sensör hatası uyarısı ekranda 
görsel olarak göster�l�r.

 

4.3. SİSTEMİ RESETLEME

• Yukarıdak� üç uyarının alınması durumunda s�stem� resetlemek �ç�n “OFF” tuşuna basılır. 
Sonrasında ekrandak� uyarı yazısı kaybolur ve s�stem standby moduna geçer. Sonrasında varsa 
gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “ON” tuşuna basarak s�stem� çalıştırab�l�rs�n�z. 

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.
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• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

5. KAZANIN İŞLETMEYE ALINMASI VE KULLANILMASI• 

DİKKAT! Kazanın ve tes�satın su �le dolu olduğunu, kazan g�r�ş-çıkış vanalarının açık olduğunu 
ve kazan panosuna enerj�n�n 220 V geld�ğ�n�, topraklama hattının standartlığını kontrol ed�n.

• Kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� açınız. Menüden fan motorunu 
otomat�k, yakıt yükleme motorunu otomat�k ve s�rkülasyonu açık poz�syona get�rerek fanın, 
redüktörün ve s�rkülasyon pompasının çalışıp çalışmadığını ve çalışma yönler�n�n doğruluğunu 
kontrol ed�n�z.  

• Baca çek�ş�n�n yeterl� olduğundan em�n olunuz.

5.1. İLK YAKMA
Otomat�k tutuşturucu kullanılmadan �lk yakma
• Kumanda panel�n�n “OFF ” durumunda olduğunu kontrol ed�n�z.
• Kazanın s�losuna (yakıt haznes�ne) elekten geçeb�lecek �r�l�kte yakıt doldurunuz.
• Doldurma esnasında kes�nl�kle eleğ� sökmey�n�z. Eleks�z olarak doldurulan yakıt �çer�s�nden 

çıkab�lecek �r� yakıt, taş veya metal parçası g�b� maddeler�n p�stonu sıkıştırmasından ötürü doğacak 
arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) �ç�ne 
doğru sürünüz. Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra yakıtın üzer�ne çabuk tutuşab�lecek malzemeler koyarak 
üstten tutuşturunuz ve yakıt besleme kapağını kapatınız.

• Kes�nl�kle yakıt üzer�ne yanmayı çabuklaştırmak �ç�n benz�n, t�ner g�b� patlayıcı maddeler 
püskürtmey�n�z ve dökmey�n�z.

• Kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� açınız. Menüden yakıt yükleme ve bekleme 
süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt motorunu 
kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt motorunu açık 
poz�syonuna get�r�n.

Otomat�k tutuşturucu kullanılarak �lk yakma
• Kumanda panel�n�n “OFF ” durumunda olduğunu kontrol ed�n�z.
• Kazanın s�losuna (yakıt haznes�ne) elekten geçeb�lecek �r�l�kte yakıt doldurunuz.
• Doldurma esnasında kes�nl�kle eleğ� sökmey�n�z. Eleks�z olarak doldurulan yakıt �çer�s�nden 

çıkab�lecek �r� yakıt, taş veya metal parçası g�b� maddeler�n helezonu sıkıştırmasından ötürü doğacak 
arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.
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• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.

20

Tablo 3 –   Yakıt Cinslerine Göre Yakıt Bekleme Yükleme Süreleri

25.000 35.000 45.000 60.000
23kW

kcal/h

BEKLEME7.000 kcal/h
34 46 69

180 sn 210 sn 210 sn 180 sn
YÜKLEMEKÖMÜR 10 sn 7 sn 9 sn 10 sn

BEKLEME4.300 kcal/h 120 sn 140 sn 130 sn 100 sn
YÜKLEMEODUN PELLETİ 10 sn 8 sn 10 sn 10 sn



• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.
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Resim 2  Kül Çekmecesi



• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.
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• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.
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• Ayarlanan süre sonunda yanma, eğer potanın �ç�ne doğru çek�l�yor ve azalıyorsa ya bekleme 
süres� azaltılmalı ya da yükleme zamanı arttırılmalıdır.

• Kazanın yakıt bekleme süres�, ayarladığınız zaman aralığında devam edecek ve bu sürey� ekranın 
ortasında ger�ye doğru sayım şekl�nde göreb�leceks�n�z.

• Kazan �sten�len sıcaklığın 1°C üzer�ne ulaştığında fan ve redüktör duracak, kazan uyuma moduna 
geçecekt�r.

• Kazan su sıcaklığı �sten�len sıcaklığın 4°C altına düşmes� �le beraber redüktör ve fan devreye 
g�recek ve sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

• Kazan çalıştığı müddetçe kes�nl�kle s�rkülasyon pompasını durdurmayınız ve sıcak suyun 
dev�r da�m yapıp yapmadığını kontrol ed�n�z.

• Kullanım sırasında s�lonun (yakıt haznes�) dolu olduğundan em�n olunuz.
• Yanan yakıtın külünü almak �sted�ğ�n�z zaman kül alma kapağını açarak dolan kül çekmeces�n� 

kazan �çer�s�nden alınız. Boşaltarak tekrar yer�ne yerleşt�r�n�z ve kül alma kapağını tamamen 
kapattığınızdan em�n olunuz. (Res�m 2)

 

• EKO MS-25…60 modeller�nde herhang� b�r nedenle redüktörün çalışmaması durumunda 
ekranda “TERMİK HATASI” ya da “REDÜKTÖR AKIMI YÜKSEK” �kazı yazılı olarak çıkacaktır. Bu 
�kaz helezonda sıkışma olduğunu ve redüktörün yüksek akım çekt�ğ�n� göster�r. Bu durumda, redüktör 
motoru üzer�ndek� helezon anahtarı yazılı kutunun �çer�s�ndek� anahtarla m�l� ters çalıştırab�l�rs�n�z. 
Anahtar “ 1 “ konumunda �ken m�l �ler�ye doğru dönmekted�r. M�l� ters döndürmek �ç�n; �lk olarak 
kumanda panel�n� “OFF” konumuna get�r�n�z. Daha sonra anahtarı “ 0 “ konumuna get�r�n�z ve 
redüktörü 2-3 san�ye çalıştırınız. Kazanı çalıştırdığınız zaman helezon m�l� ters dönecekt�r. Tekrar 
�ler� doğru döndürmek �ç�n kumanda panel�n� “ OFF ” konumuna get�rd�kten sonra anahtarı “ 
1 ” konumuna get�r�n�z. 

• Sıkışma bu yöntemle düzelm�yor �se helezon m�l�n�n çıkarılıp yükleme borusu ve yanma 
haznes�n�n tem�zlenmes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda tekn�k serv�s� arayınız.

• Helezon kısmı kontrol ed�l�r �ken s�lo ( yakıt haznes� ) c�vataları sökülerek menteşe kısmına 
doğru yıkılab�l�r. (Res�m 3 )

 

• Kazan suyu veya dönüş suyunun 55 ºC’n�n altında çalıştırılmasından dolayı yoğuşma neden�yle 
oluşab�lecek arızalar garant� kapsamında değ�ld�r.

• Kumanda panel� üzer�ndek� manuel yakıt yükleme tuşu �le yakıtı, yakıcının (yanma potasının) 
�ç�ne doğru sürünüz.    Yakıt, yakıcının (yanma potasının) hava del�kler�n�n h�zasına kadar 
doldurulmalıdır.

• Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra kumanda panel�nden “ ON “ butonuna basarak devrey� 
açınız. 

• Otomat�k tutuşturuculu EKO MS-25-…-60 modeller�nde s�stem ‘’ON’’ tuşuna basılarak çalıştırılır. 
Sonra ‘’ON’’ ve ‘’       ’’ tuşuna b�rl�kte basılarak otomat�k ateşleme çalıştırılır. Çalışma süres� 2 �la 15 
dk. arasında ayarlanab�l�r. Yakıt tutuşup ateşley�c� devre dışı kaldıktan sonra, ateşley�c� fanı 1 dak�ka 
daha çalışır. Daha sonra kazan ayarlanan değerler dah�l�nde rut�n çalışmasına geç�ş yapar.

• Otomat�k tutuşturucu devreye g�rd�kten sonra durdurmak �sten�rse “OFF” tuşuna basılarak 
durdurulab�l�r.

• Menüden yakıt yükleme ve bekleme süreler�n�, �stenen sıcaklığı, fan motorunun hız kademes�n� 
ayarlayınız.

• Yakıcının (yanma potasının) üzer�ndek� yakıt tam olarak tutuşuncaya kadar menüden yakıt 
motorunu kapalı poz�syonuna get�r�n. Yakıt tamamen tutuştuktan sonra (yaklaşık 8 dk) yakıt 
motorunun açık poz�syonuna get�r�n.

 • Öner�len yakıt yükleme süreler� Tablo 3’te ver�lm�şt�r

•  Bu ayarlar kazanın anma ısı gücüne göre ayarlanmıştır.
• Bu ayarlar yakıtın c�ns�ne, tes�satın özell�ğ�ne, s�stem�n �ht�yacına, ayarlanan sıcaklığa, kazan mahall�n�n 

yer�ne, baca durumuna, �kl�m şartlarına göre değ�şeb�lmekted�r. Yanmayı b�r �k� gün tak�p ederek s�z�n 
s�stem�n�ze en uygun yanmayı bulmalısınız.

• Kor hal�ne gelm�ş yakıt sürekl� olarak yakıcının (yanma potasının) üzer�nde kubbe şekl�nde olmalıdır. 
Aynı zamanda yakıcının orta bölümünde yanmasına d�kkat ed�n�z. Yanma potası �çer�s�nde yakıtın aşırı 
tümsek veya çukur olmamasına, yakıtın azalarak yanan ateş�n potanın üst sev�yes�nden aşağıya �nmemes�ne 
d�kkat ed�n�n�z.

• Ayarlanan süre sonunda kazan yanmamış kömür atıyorsa ya bekleme süres� arttırılmalı ya 
da yükleme süres� azaltılmalıdır.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI: KAZANIN DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN TEMİZLİĞİNİN DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMASI GEREKLİDİR VE ELZEMDİR.

• Kazan kurum tem�zl�ğ�n� en az y�rm� günde b�r, genel tem�zl�ğ�n�n de sezon sonunda yapılması 
tavs�ye ed�l�r.

• Kazanın tem�zl�ğ� kazan yanmıyor �ken ve kazan soğuk �ken yapılmalıdır.
• C�hazın tem�zl�ğ�ne başlamadan önce elektr�k bağlantısını kes�n�z.
• Kazan kurum tem�zl�ğ� ön kısımda bulunan tem�zleme kapağından yapılır. ( Ön kısımdak�, üsttek� 

kapak )
• Tem�zleme kapağını açtığınızda eğ�ml� dört adet d�l�m göreceks�n�z. Bu d�l�mler�n alt ve üst 

yüzeyler�n� kazan’ın yanında ver�len gelber� �le tamamen tem�zley�n�z ( Res�m 4). Yükleme kapağını 
açtığınızda 1 adet d�l�m ve ızgara borularını göreceks�n�z. Kazan �le b�rl�kte ver�len gelber� �le d�l�m�n 
üst yüzey�nde b�r�km�ş olan kurumu tamamen tem�zley�n�z ve ızgara borularında kalan kurumu 
gelber� �le tem�zley�n�z. 

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� tamamlandıktan sonra baca bağlantısı sökülerek 
kazanın baca çıkışı tem�zlenmel�d�r.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ� b�t�r�ld�kten sonra kapağın tam olarak 
kapatıldığından em�n olunuz.

• Alev kırıcı d�l�m ve ızgara borularının tem�zl�ğ�nden sonra kazan cehenneml�k yüzeyler�n�n de 
tem�zl�ğ� yükleme kapağından gelber� yardımıyla yapılmalıdır.

Yanma Haznes� Tem�zl�ğ�: (Res�m 5)
• Yakıcının (Yanma Potasının) hava del�kler�n� kontrol ed�n�z. Eğer del�klerde tıkanma var �se s�vr� 

b�r malzemeyle del�kler� açınız.
• Kül alma kapağından yakıcının (Yanma Potası) alt kısmında bulunan kapağı sökerek, yakıcının 

hava haznes�n�n tem�zl�ğ�n� yapınız. Tem�zl�k sonrası haznen�n kapağının tam olarak kapandığından 
em�n olunuz.

• Fanın bağlantı cıvatalarını sökerek önündek� klapen�n hareket ed�p etmed�ğ�n� kontrol ed�n. 
Klapen�n arka kısmında yükleme helezon borusunun üzer�nde bulunan ger� tepme del�kler�n� kontrol 
ed�n�z. Tıkanma var �se s�vr� b�r malzemeyle del�kler� açınız.

• Kazan tem�zl�ğ�nden sonra baca bağlantıları ve baca tem�zlenmel�d�r.
• Kazan �çer�s�nde oluşan kurum, d�l�m, duman boruları ve kazan yüzey�nde �zolasyon g�b� görev 

yaparak ısının kazan suyuna geçmes�ne engel olur ve kazan ver�m�n� düşürür.
• Alev kırıcı d�l�m ve bacanın tem�zlenmemes� baca çek�ş�n� zayıflatarak duman gazının 

yoğuşmasına ( z�ftlenmeye) ve gaz sıkışmasına sebeb�yet ver�r. Böyle b�r durum c�hazda kalıcı 
arızalara sebep vereb�l�r ve bu arızalar garant� kapsamına g�rmez.

• Kazanınızı daha ver�ml� b�r şek�lde kullanmak �ç�n en az haftada b�r tem�zley�n�z. (Kullanılan 
yakıt, kazan kapas�tes� ve baca çek�ş�ne göre bu süre değ�şeb�l�r)

• Kazan üzer�nde bulunan fanın gövdes� ve pervanes� üzer�nde toz ve p�sl�k b�r�k�m� görüldüğü 
anlarda, c�hazın elektr�k enerj�s� tamamen kes�lerek, ılık deterjanlı suya batırılmış, yumuşak b�r kumaş 
parçası �le s�l�n�p tem�zlenmes� gerek�r. B�r�km�ş tozlar, fanın balansının bozulmasına ve arıza vermes�ne 
sebep olur.
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Resim 5
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7. ELEKTRİK ŞEMASI

N NÖTR

L FAZ

M4 KÜL ALMA

Diğer Noktalar Kart Üzerinde Belirtilmiştir.

Şekil 5 –  EKO MS 25-…-60 Elektrik Bağlantı Şeması Otomatik Tutuşturuculu
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Kalitesiz yakıt.

Alev kırıcı dilimlerin 
yüzeylerinde kurum 
birikmesi var.

Bacada aşırı çekiş var.

Yanma haznesinde tıkanma 
olabilir.

Yüklenen yakıt miktarı 
yetersiz.

Dilim arası sacları yerinde 
olmayabilir.

Yakıtı değiştiriniz.

Kazanın kurum temizliğinin 
yapılması gerekiyor.

Baca çekişini direnç 
oluşturarak düşürünüz.

Yanma haznesi temizliğini 
yapınız.

Yakıt yükleme zamanını 
arttırınız veya bekleme 
zamanını azaltınız.

Dilim arası sacını kontrol 
edin. Yerinde olmasına 
dikkat edin.

Kazanda ve bacada sık 
kurum ve ziftlenme oluyor.

Kalitesiz yakıt.

Düşük sıcaklıkta yakma.

Yanma havası yetersiz.

Baca çekişi yetersiz

Yakıtı değiştiriniz.

Sıcaklığı yükseltin.

Kazan mahallinin 
havalandırılmasını kontrol 
edin.Yakıcının hava 
deliklerini kontrol edin.

Baca çekişini arttırın

Kazanda aşırı dumanlama 
ve zor yanma oluyor.

Alev kırıcı dilimlerinin 
yüzeylerinde kurum 
birikmesi var.

Yanma havası yetersiz.

Baca çekişi yetersiz.

Kazanın kurum temizliğinin 
yapılması gerekiyor.

Kazan mahallinin 
havalandırılmasını ve
yakıcının hava deliklerini 
kontrol edin.

Baca çekişini arttırın.

Kazan istenilen sıcaklığa 
gelmesine rağmen mekân 
ısınmıyor.

Tesisatta sorun var. Boru izolasyonlarını, bina 
yalıtımını ve radyatör 
miktarını kontrol ediniz.

SORUN NEDENİ ÇÖZÜM

Kazan yanmasına rağmen 
istenilen sıcaklığa 
ulaşmıyor.

8. OLASI SORUNLAR VE GİDERİLMESİ İÇİN ÇÖZÜMLER
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Redüktör veya motor 
çalışıyor kömür yüklemiyor.

Hazneden yakıt yükleme 
borusuna yakıt akmıyor.

Yakıt ıslak ise yapışmış veya 
donarak ağzı tıkamış 
olabilir

Redüktör dişlisi sıyırmış 
olabilir veya kama yerinden 
çıkmış olabilir.

Yakıt haznesinde yakıt olup 
olmadığını kontrol edin.

Yakıt haznesinin alt 
kısmında akma bölgesini 
kontrol edin. 

Kamayı kontrol edin. 
Yetkili servisi arayın.

Redüktör ve helezondan 
aşırı ses geliyor.

Redüktör ve helezonda 
sürtünme var.

Helezon Miline yabancı bir 
cisim takılmış olabilir.

Kazan ve stoker sisteminin 
terazisini kontrol edin.

Helezon milini ve yakıtı 
kontrol edin.

SORUN NEDENİ ÇÖZÜM

Silodan duman geliyor Alev kırıcı dilimlerin 
yüzeylerinde kurum 
birikmesi var.

Baca çekişi zayıf.

Yakıcı içerisinde yakıt dibe 
çökmüş.

Fan üfleme ağzı önündeki 
duman geri tepme delikleri 
tıkanmış.

İç basınç ayarlayıcı 
hortumda tıkanma veya 
erime olabilir.

Kazanın ve bacanın kurum 
temizliğinin yapılması 
gerekiyor.

Baca çekişini arttırınız, baca 
klapesi kapalı ise açın.

Manuel yakıt yüklemesi 
yapınız ve yakıt 
bekleme-yükleme sürelerini 
tekrar ayarlayınız.

Fanı çözerek önündeki geri 
tepme deliklerini kontrol 
ediniz.

Hortum temizlenmelidir.
Erime mevcutsa Teknik 
servisi çağırınız.

Ekranda “Termik Hatası”  
uyarısı var. (Sadece Kül 
Almada Geçerli. Opsiyonel)

Helezon milinde sıkışma 
var.

Kül Alma Redüktör 
motorunu ters çalıştırıp 
tekrar düz çalıştırın.

Helezon milini sökerek 
yükleme borusu ve hazneyi 
temizleyerek tekrar mil ve 
motoru takın.

Redüktör çalışmıyor. Motor veya kondansatör 
arızalanmış olabilir.

Yetkili servisi çağırın.
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9. SERVİS 

• Kazanlarımızla �lg�l� her hang� b�r ş�kayet�n�zde f�rmamızın tekn�k serv�s�ne ya da yetk�l� 
serv�s�m�ze müracaat edeb�l�rs�n�z. F�rmamızda müşter�ler�m�ze satış sonrası serv�s ve tekn�k 
konularda b�lg� vererek müşter� memnun�yet�n� sağlamak amacıyla tekn�k serv�s departmanı-
mız bulunmaktadır. Kazan arızalarını yada kazanla �lg�l� öğrenmek �sted�ğ�n�z d�ğer 
konularda f�rmamız bünyes�nde bulunan tekn�k serv�s� arayab�l�rs�n�z.

9.1. SERVİS İSTASYONU

ÇETİK ISI SANAYİ ISITMA SOĞUTMA SİS. İNŞ. GIDA VE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LDT. ŞTİ
Adres : 2.Organ�ze Sanay� Bölges� Büyük Kayacık Mah. Re�sköy Cad.
 No:7                                                                        KONYA / TÜRKİYE
 Tel : +90.0332.239 21 50
 Fax : +90.0332.239 21 59
  b�lg�@cet�k�s�san.com.tr
  www.cet�k�s�san.com.tr

10. İMALATÇI FİRMA 

ÇETİK ISI SANAYİ ISITMA SOĞUTMA SİS. İNŞ. GIDA VE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LDT. ŞTİ
Adres : 2.Organ�ze Sanay� Bölges� Büyük Kayacık Mah. Re�sköy Cad.
 No:7                                                                        KONYA / TÜRKİYE
 Tel : +90.0332.239 21 50
 Fax : +90.0332.239 21 59
  b�lg�@cet�k�s�san.com.tr
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Bu kullanma kılavuzu ve garanti belgesi aşağıdaki modelleri içermektedir.

ÇETİK ISI SANAYİ 
EKO PS SERİSİ

EKO MS-25  Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanı
EKO MS-35  Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanı 
EKO MS-45  Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanı
EKO MS-60  Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanı 
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11. NOTLAR 
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12. GARANTİ ŞARTLARI

1. Garant� süres�, malın tesl�m tar�h�nden �t�baren başlar ve gövde aksamı �ç�n 2 yıl, elektr�k 
aksamı �ç�n 1 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dah�l olmak üzere tamamı f�rmamızın garant�s� kapsamındadır.
3. Malın garant� süres� �çer�s�nde arızalanması durumunda, tam�rde geçen süre garant� 

süres�ne eklen�r. Malın tam�r süres� 20 �ş gününü geçemez. Bu süre, mala �l�şk�n arızanın serv�s 
�stasyonuna, serv�s �stasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bay��, acentası, tems�lc�-
l�ğ�, �thalatçısı veya �malatçısı-üret�c�s�nden b�r�ne b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren başlar. Tüket�c�-
n�n arıza b�ld�r�m�n�; telefon, fax, e-posta, �adel� taahhütlü mektup veya benzer� b�r yolla 
yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık hal�nde �spat yükümlülüğü tüket�c�ye a�tt�r. Malın 
arızasının 10 �ş günü �çer�s�nde g�der�lmemes� hal�nde �malatçı-üret�c� veya �thalatçı; malın 
tam�r� tamamlanıncaya kadar, benzer özell�klere sah�p başka b�r malı tüket�c�n�n kullanımına 
tahs�s etmek zorundadır. 

4. Malın garant� süres� �çer�s�nde, gerek malzeme ve �şç�l�k, gerekse montaj hatalarından 
dolayı arızalanması hal�nde, �şç�l�k masrafı, değ�şt�r�len parça bedel� ya da başka herhang� b�r ad 
altında h�çb�r ücret talep etmeks�z�n tam�r� yapılacaktır.

5. Tüket�c�n�n onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
• Tüket�c�ye tesl�m ed�ld�ğ� tar�h�nden �t�baren, bel�rlenen garant� süres� �ç�nde kalmak 

kaydıyla, b�r yıl �çer�s�nde; en az dört defa veya �malatçı-üret�c� ve/veya �thalatçı tarafından 
bel�rlenen garant� süres� �çer�s�nde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan 
yararlanamamayı sürekl� kılması, 

• Tam�r� �ç�n gerekl� azam� süren�n aşılması.
• F�rmanın serv�s �stasyonunun, serv�s �stasyonunun mevcut olmaması hal�nde sırayla 

satıcısı, bay��, acentes� tems�lc�l�ğ� �thalatçısı veya �malatçı-üret�c�s�nden b�r�s�n�n düzenleyeceğ� 
raporla arızanın tam�r�n�n mümkün bulunmadığının bel�rlenmes�, durumlarında tüket�c� malın 
ücrets�z değ�şt�r�lmes�n�, bedel �ades� veya ayıp oranda bedel �nd�r�m� talep edeb�l�r. 

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
arızalar garant� kapsamının dışındadır.

7. Garant� belges�yle �lg�l� olarak çıkab�lecek sorunlar �ç�n Gümrük ve T�caret Bakanlığı 
Tüket�c�n�n Korunması ve P�yasa Gözet�m� Genel Müdürlüğü’ne başvurulab�l�r.



Bu garanti belgesinin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi 
Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin 
verilmiştir.
İMALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI : ÇETİK ISI SANAYİ ISITMA SOĞUTMA SİS. İNŞ. GIDA
   VE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LDT. ŞTİ.
ADRESİ : 2.Org. San.Böl. Büyük Kayacık Mh. Reis Köy Cad. No:7        
   KONYA / TÜRKİYE
TELEFONU : + 90 332 239 21 50
TELEFAKSI : + 90 332 239 21 59  
FİRMA YETKİLİSİNİN   
İMZASI - KAŞESİ                 :

MALIN                                                      
CİNS : KAZAN
MARKASI : ÇETİK ISI SANAYİ
MODELİ : 
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 ( iki ) YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 15  İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN                   
ÜNVANI :
ADRES :  
TELEFONU :        
TELEFAKSI :
FATURA TARİHİ VE NO :
TARİH – İMZA – KAŞE :

GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi Ve Sayısı :  ……..……..……..……..……..……..……..

Belgenin Geçerlik Tarihi :  ……..……..……..……..……..……..……..

KATI SIVI GAZ YAKITLI ISITMA SİSTEMLERİ
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ÇETİK ISI SANAYİ ISITMA SOĞUTMA SİS. İNŞ. GIDA VE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

2.Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Reisköy Cad. No:7 • KONYA / TÜRKİYE
Tel : +90.0332.239 21 50  •  Fax : +90.0332.239 21 59
bilgi@cetikisisan.com.tr  •   www.cetikisisan.com.tr


