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9. KAZAN DA‹RELER‹ PLANLAMASI VE
HAVALANDIRMASI

Bir kazan dairesinde aﬂa¤›daki elemanlar için yer
ayr›lmal›d›r.
a. Kurulacak kazanlar
b. Yak›t deposu
c. Kalorifer bacas› ve duman kanallar›
d. Tesisat elemanlar›. (Pompalar, boyler, eﬂanjör,
su deposu, su temizleme cihaz›, hidrofor,
kolektörler, fanlar vs.)
e. Kazan bak›c› odas›
Kaloriferli binalarda kazan daireleri ve baca
uygulama esaslar› konusuna en son yay›nlanan
yönetmelik May›s 2000 tarihli Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›
Yönetmeli¤idir. Bu yönetmelikte ifade edilen
esaslara bu bölümde öncelikle yer verilmiﬂtir.
Mimari proje aﬂamas›nda bu elemanlar› alacak
büyüklükte bir kazan dairesi yeri ayr›lmal›d›r. Kazan
cinslerinin ve tesisat düzenlemesinin çeﬂitlili¤i
nedenleriyle önceden genel olarak bütün tesisler için
geçerli olacak kazan dairesi boyutlar› vermek
mümkün de¤ildir.
Kazan dairesinin yeri al›ﬂkanl›kla binalar›n bodrum
kat› olarak seçilir. Ancak s›v› ve gaz yak›tl› ›s›tma
sistemlerinde kazan dairesi çat›da da oluﬂturulabilir.
Bu durumda,
a. Statik hesaplarda kazan dairesindeki
yüklemenin etkisi dikkate al›nmal›d›r.
b. Çat›n›n alt›nda ve yan›ndaki mahallere
rahats›zl›k verebilecek etkileri aktarmamak için
akustik yal›t›m yap›lmal›d›r. Kazanlar›n alt›na
titreﬂim izoleli kaide yap›lmal›d›r.
c. Kazan dairesindeki ç›k›ﬂ için uygun merdiven
yap›lmal›d›r. Kap› ve pencereler kaç›ﬂ yönünde,
kilitsiz ve kolay aç›labilecek ﬂekilde
düzenlenmelidir.
d. Yak›t boru hatt› do¤al havaland›rmal›, kolay
müdahale edilebilen bir dikey tesisat kanal› ile
veya merdiven boﬂlu¤unda duvara yak›n olacak
ﬂekilde düzenlenmelidir.
Bodrum kat› içinde de genellikle binan›n ortalar›nda
bir bölüme kazan dairesinin yerleﬂtirilmesi ö¤ütlenir.
Böylece hem baca uygun bir noktaya inﬂa edilebilir,
hem de yatay tesisat boru boylar› nispeten k›sa olur.
Kazan dairesinin yeri seçiminde bacaya yak›nl›k ve
tesisat›n a¤›rl›k merkezinde olma kriterlerin yan›nda
bir baﬂka önemli kriter de yak›t giriﬂi ve külün d›ﬂar›
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at›lmas› iﬂlemlerinin kolay ve basit olmas›d›r. Bu
arada havaland›rma, güvenlik ve ayd›nlatma da
dikkate al›nmas› gereken önemli konulard›r. Bütün
bu kriterlerin bir arada sa¤lanabilmesi özellikle
büyük tesislerin bodrum kat›nda meydana getirilecek
kazan dairelerinde güçtür. Bu gibi durumlarda bina
d›ﬂ›nda ayr› bir kazan dairesi yapmak iyi bir
çözümdür. Bu çözüm özellikle grup halinde binalar›n
merkezi ›s›tmas›nda geçerlidir. Yaklaﬂ›k 1,5 MW
de¤erinden daha büyük kapasitedeki tesislerde
lavabolu, duﬂlu, tuvaletli (ayr›ca mümkünse
soyunma odal›) ve tamirat odal› özel kazan daireleri
planlanmal›d›r.
9.1. KAZAN DA‹RELER‹N‹N YAPIMI VE
ISITMA MERKEZ‹ PLANLAMASI
Kazan daireleri öncelikle yak›t cinsine ba¤l› olarak
boyutland›r›l›r.
Kazanlar döﬂeme rutubetinden ve çevre y›kama
sular›ndan korunmak üzere bitmiﬂ döﬂemeden 10-15
cm yükseklikte bir kaide üzerine oturtulmal›d›r.
Beton kaide yüksekli¤i ayr›ca brülör kazana monte
edildi¤inde, brülör fan›n›n yerden toz emmemesi
için, brülörün alt› yerden en az 30 cm yukar›da
olacak ﬂekilde yap›lmal›d›r.
Kazan dairesinde çevre sular›n› toplayan büyük boy
bir döﬂeme süzgeci bulunmal›d›r. Ayr›ca kazan
dairelerinde 15x15 cm boyutlar›nda bir çevre kanal›
(su toplama kanal›) yap›lmal›d›r. Büyük boy kazan
dairelerinde 50x50x60 cm ölçülerinde toplama
çukuru
bulunmal›d›r.
(Kanalizasyon
kotu
kurtarm›yorsa)
Kazan daireleri biri bina içine, biri d›ﬂ ortama aç›lan
iki adet kap›s› olacak ﬂekilde düzenlenmelidir. Kazan
dairesinin kap›lar› ateﬂe karﬂ› dayan›kl› olmal› ve
içerden d›ﬂar› do¤ru aç›lmal›d›r. Kazan dairesi
kap›s›n›n
do¤rudan
merdiven
boﬂlu¤una
aç›lmamal›d›r. Kazan dairesine küçük bir giriﬂ
odas›ndan geçilmeli ve bu odan›n kap›lar› s›zd›rmaz
olmal›d›r. Böylece kalorifer dairesindeki kokular›n
ve yang›n halinde duman›n merdiven boﬂlu¤unu
doldurmas› önlenmiﬂ olur. E¤er kazan dairesinden
do¤rudan bina d›ﬂ›na bir kap› aç›lmas› mümkün ise,
bu en uygun çözümü oluﬂturur. Kazan dairesinden
bina içine aç›lan kap›larda en az 10 cm yükseklikte
bir eﬂik bulunmas› önerilir.

Kazan dairesinin do¤al olarak ayd›nlat›lmas› mümkün
ise, ayd›nlatma aç›kl›klar›n›n, binan›n di¤er
pencerelerinin alt›na rastlamamas›na dikkat
edilmelidir. Yapay ayd›nlatma yap›l›yorsa, göz
kamaﬂt›rmayan fakat daireyi iyice ayd›nlatan bir
sistem kurulmal›d›r. Kazan dairesine ait ana ﬂalter
giriﬂ kap›s› dolaylar›na yerleﬂtirilmeli ve s›zd›rmaz tip
olmal›d›r. Kazan dairelerinde yang›n tüpü
bulundurulmal›d›r.
Is›tma Merkezi Planlamas›
Is›tma merkezinin yerleﬂiminde, bacalara en yak›n
mesafeye kalorifer kazanlar› yerleﬂir. Yak›t depolar›
için, kazanlara en yak›n mesafede duvarlarla ayr›lm›ﬂ
bir hacim b›rak›lmal›d›r. Su depolar›, hidrofor ve
boyler de yak›n mesafede ayr› bir grup gibi
yerleﬂtirilmelidir. Boru ba¤lant›s› ve ekonomik
yerleﬂtirme aç›s›ndan s›ra ile, yak›t deposu, kalorifer
kazan›, boyler, hidrofor-su deposu yer almal›d›r.
Kazanlar›n Yerleﬂimi:
Buhar kazanlar›, buhar jeneratörleri ve kaynar su
kazanlar› söz konusu oldu¤unda, 3. S›n›f ruhsat almak
ve bina alt›na kazan dairesi yerleﬂtirebilmek için
kazan su hacmi Vs [m3] olmak üzere,
Vs.(ts-100) <50 ﬂart›n› sa¤lamal›d›r. Burada ts buhar›n
doyma s›cakl›¤›d›r.
Kazan daireleri yüksekli¤i en az 2,5 metre olmal›d›r.
Kazan üst noktas› ile tavan aras›ndaki mesafe çeﬂitli
hallerde en az aﬂa¤›daki gibi olmal›d›r:
150 kW’›n üstünde en az 1,5 metre
350 kW’›n üstünde en az 1,8 metre
Özellikle büyük kapasiteli kazanlar›n boyutlar›, kazan
dairesine yerleﬂim ve kazan dairesinde gerekli olan
hacim aç›s›ndan çok önemlidir. Ayn› kapasiteyi küçük
boyutlarda verebilen kompakt kazanlar önemli bir
avantaj sa¤larlar. Bu çerçevede, Is›san Buderus
kazanlar›n önemli farkl›l›klar› bulunmaktad›r. ﬁekil
9.1 ve 9.2’de Buderus S815 ve SB815 kazanlar›n
eﬂde¤er klasik tip kazanlarla kaplad›klar› hacimler
aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rmas› görülmektedir.
Kazan dairelerinde duman kanal› baca ba¤lant›lar›
için rezervasyonlar b›rak›l›rken, duman kanallar›n›n
kazana do¤ru %10’dan fazla e¤imli oldu¤una dikkat
edilmeli, beton kaide yüksekli¤i de unutulmamal›d›r.
‹ki kazan ayn› bacaya ba¤lanabilir. Ancak biri
atmosferik brülörlü, di¤eri üflemeli brülörlü gibi ayr›
cinsten olamazlar. Ayn› ﬂekilde farkl› yak›t yakan iki
kazan da ayn› bacaya ba¤lanamaz.
Kazan dairelerinde kazan ve di¤er yard›mc›
ekipman›n yerleﬂtirilmesi, düzenlenmesi ve beton

kaide detaylar› bundan sonraki 11 sayfada farkl›
Buderus kazanlar için verilmiﬂtir.
9.2. KAZAN DA‹RES‹ HAVALANDIRMASI
Bina alt›ndaki kazan dairelerine taze havan›n
serbestçe girebilmesi için kuranglez b›rak›lmal› ve
çat›ya kadar ç›kan bir havaland›rma bacas›
yap›lmal›d›r.
Temiz hava giriﬂ kesiti, baca kesitinin %50’sinden
küçük olmamal›d›r. Yine bu kesit 50 kW güce kadar
en az 300 cm2 olmal› bunun üzerindeki güçlerde her
kW için minimum kesite 2,5 cm2 ilave edilmelidir.
Pis hava bacas› kesiti en az 200 cm2 olmal› ve baca
kesitinin %25’inden az olmamal›d›r. Ancak pis hava
baca kesitinin, en az kalorifer bacas› kesitinin yar›s›
olmas›n› öneririz.
Vantilatörlerle havaland›rma yap›l›yorsa, vantilatör
debisi kW kazan gücü baﬂ›na 0,5 m3/h olmal›d›r.
Do¤al havaland›rma yap›lamayan kazan dairelerinde
kazan dairesine hava verecek vantilatör kapasitesi;
brülörlerin toplam fan kapasitesi + aspiratör
kapasitesinden %10 daha büyük olmal›d›r. Ayr›ca
vantilatör çal›ﬂmadan, aspiratörün çal›ﬂmamas›n›
sa¤layacak elektrikli kilitleme sistemi yap›lmal›d›r.
Sadece egzoz yapacak ﬂekilde çal›ﬂan bir cebri
havaland›rma yap›lamaz. Bu durumda negatif bas›nç
kazan emiﬂini ve yanmay› etkileyecektir.
Kat› yak›tl› kazan dairelerinde havaland›rma mutlaka
do¤al havaland›rma ile yap›lmal›d›r.
Bina d›ﬂ›nda yap›lan kazan dairelerinde ise, kalorifer
kazanlar›n›n üstünde havaland›rma için boﬂluk
b›rak›lmal›d›r. Kesiti en az kalorifer bacalar›n›n
toplam kesitinde, ideal halde kalorifer bacalar›n›n
toplam kesitinin iki kat› olmal›d›r. Kalorifer
kazanlar›n›n etraf›nda oluﬂacak ›s›n›n (daha çok
kazanlar›n arka k›sm›ndaki duman sand›¤› ve baca
civar›nda oluﬂur) d›ﬂar›ya at›lmas› için havaland›rma
menfezi kazan sonuna yak›n yerde b›rak›lmal›d›r.
Kazan
dairelerindeki
cihazlar›n
d›ﬂar›ya
ç›kar›labilmesi için en büyük cihaz boyutunda (kazan
boyler, hidrofor vb) bir servis boﬂlu¤u b›rak›p, bunu
havaland›rma için de kullanmak daha iyi çözüm
olabilir. Bu durumda servis boﬂlu¤unun alt›nda cihaz
olmamas›na dikkat edilmelidir. Genellikle kazanlar›n
ön taraf› servis boﬂlu¤u olarak b›rak›ld›¤› için, do¤al
ayd›nlatma feneri ve cihazlar›n d›ﬂar›ya al›nmas›n›
sa¤layacak boﬂluk da bu k›s›mda b›rak›l›r.
So¤uk bölgelerde ve sürekli çal›ﬂmayan kazan
dairelerinde donma riskine karﬂ› havaland›rma
pancurlar›n›n
arkas›ndaki
damperlere
oda
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ﬁekil 9.1 / BUDERUS S815 ÇEL‹K SICAK SU KAZANLARI ‹LE EﬁDE⁄ER‹ KLAS‹K T‹P ÇEL‹K KAZANIN,
KAPLADIKLARI HAC‹M AÇISINDAN KARﬁILAﬁTIRMASI
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ﬁekil 9.2 / BUDERUS SB815 YO⁄UﬁMALI ÇEL‹K SICAK SU KAZANLARI ‹LE EﬁDE⁄ER‹ KLAS‹K T‹P ÇEL‹K
KAZANIN, KAPLADIKLARI HAC‹M AÇISINDAN KARﬁILAﬁTIRMASI
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termostad›ndan kumanda alan bir servomotor
ba¤lanmal›d›r. Kazan dairesi s›cakl›¤› +5°C’ye
düﬂtü¤ünde kazanlar çal›ﬂm›yorsa bu damper
otomatik kapanmal›d›r.
9.3. DO⁄AL GAZLI KONUT KAZAN
DA‹RELER‹N HAVALANDIRILMASI
Do¤al Havaland›rma
Kazan dairesine temiz hava giriﬂi için yerden en fazla
50 cm yükseklikte ve net kesit alan›, F= 4,5 (Q+60)
cm2 olan bir menfez b›rak›lmal›d›r.
Burada Q(kW) kazan dairesi toplam ›s› gücüdür.
Kazan dairesinden pis havaland›rma havas› ç›k›ﬂ›
için tavandan en çok 40 cm aﬂa¤›da ikinci bir menfez
bulunmal›d›r.
Üst hava ç›k›ﬂ menfezi net kesit alan›;
F = 2.25 (Q+60) cm2 olarak hesaplan›r.
ﬁekil 9.3 ve 9.4’de ise havaland›rma kanal› ve pis
hava bacas› kullanma halinde kazan gücüne ba¤l›
kesit alanlar› verilmiﬂtir.
Fanl› Havaland›rma
Fan kullan›lmas› halinde brülörlü kazan dairelerinde
gerekli hava debileri,
Temiz hava vantilatörü için ; P= 3,24.Q (m3/h)
Pis hava aspiratörü için
; P = 2.16.Q (m3/h)
ﬁeklinde bulunabilir. Burada Q, kW olarak kazan
gücüdür.
Atmosferik brülörlü kazan dairelerinde ise
Temiz hava vantilatörü
; P = 3,96.Q
Pis hava aspiratörü
: P = 1,62.Q
debisindedir.
9.3.1. 50 kW Gücün Alt›ndaki Bacal› Cihazlar
Bu cihazlar kazan dairesi d›ﬂ›nda herhangi bir
mahalle yerleﬂtirilebilirler (mutfak gibi) Bu odaya
tesis odas› ad› verilir. Tesis odas›nda bas›nç d›ﬂar›ya
göre 0,4 mmSS (4Pa)’dan daha düﬂük olmamal›d›r.
Ayr›ca havaland›rma ile odaya her 1 kW ›s› gücü için
1.6 m3/h hava temin edilmelidir. Tesis odas›
aﬂa¤›daki ﬂartlardan birini sa¤lamal›d›r.
a. Tesis odas›n›n d›ﬂa aç›lan bir kap›s› veya
penceresi varsa her 1 kW için 4 m3 oda hacmi
yeterlidir.
b. Tesis odas›, d›ﬂa aç›lan 150 cm2 kesitli bir
delik varsa yeterlidir.
c. Tesis odas›, d›ﬂa aç›lan en az 150 cm2 kesitli
bir deli¤i olan komﬂu oda ile en az 300 cm2
kesitli bir delik birleﬂiyorsa yeterlidir.
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d. b ve c halinde atmosferik brülörlü cihaz
kullan›l›yor ise ayr›ca her 1 kW güç için 1 m3 oda
hacmi gereklidir.
e. Tesis odas› hacmi yeterli de¤ilse komﬂu
odalardan da yararlan›labilir. Bunun için komﬂu
ile en az 300 cm2 kesitli bir delikle ba¤lant›
bulunmal›d›r.
f. Bu tip cihazlar hiçbir ﬂekilde yatak odas› ve
banyoya yerleﬂtirilemez.
9.3.2. Kapal› Yanma Odal› Cihazlar
Bu cihazlar yakma havas›n› d›ﬂardan (veya hava
yanm›ﬂ gaz baca sisteminden) al›p yanma ürünlerini
yine buraya verdiklerinden tesis edildikleri odadan
ba¤›ms›zd›rlar. Dolay›s›yla oda ile ilgili bir
s›n›rland›rma yoktur. Sadece bu cihazlar›n gücü ile
ilgili bir s›n›rland›rma vard›r. Bu cihazlar ﬂofben
halinde en fazla 25 kW, soba halinde en fazla 11 kW
gücünde olabilir. Hava yanm›ﬂ gaz baca sistemi
boyutlar› ilgili bölümde verilmiﬂtir. Bu tip cihazlar
d›ﬂ atmosfere duvar› olan banyo, WC, mutfak, yatak
odas› gibi bölümlere yerleﬂtirilebilir. Aksi halde
bunlar mutlaka atmosfere aç›k hava sirkülasyonu
olan yerlere ba¤lanmal›d›r. Denge bacal› cihazlar›n
at›k gazlar› kapal› balkona verilemez.
Gaz cihazlar›n›n ›s›nan d›ﬂ yüzeyleri ile yanabilen
veya kolayca tutuﬂabilen yap› elemanlar› ve
kullan›lan eﬂyalar aras›ndaki aç›kl›k en az 50 cm
olmal›d›r. Aç›k alanlarda denge bacal› cihazlar›n
baca ç›k›ﬂ borular›n›n minimum yüksekli¤i borunun
alt kenar›ndan ölçülmek üzere en az 0,3 metre
olmal›d›r. ‹nsanlar›n geçti¤i yerlerde, örne¤in
kald›r›mlarda, bu yükseklik baca ç›k›ﬂ borusunun
ucunda özel muhafazan›n bulunmamas› durumunda
en az 2 metre olmal›d›r.
Araçlar›n bulundu¤u veya geçti¤i yerlerde ek olarak
özel önlemler al›nmal›d›r.
D›ﬂar›ya taﬂan çat› veya ahﬂap kaplaman›n, üstten
bacaya uzakl›¤› en az 1.5 metre olmal›d›r. Baca
ç›k›ﬂlar› paslanmaz veya galvanize çelik tel örgü
kafeslerle korunmal›d›r. Rüzgarla direk karﬂ› karﬂ›ya
gelen baca ç›k›ﬂlar›ndan kaç›n›lmal›d›r.
9.4. LPG KAZAN DA‹RELER‹
LPG kullan›lan kazan dairelerinde gerekli gaz
bas›nc› brülör taraf›ndan belirlenir. Brülör imalatç›
firmalar›n›n önerilerine göre gerekli gaz bas›nc› 21
ile 300 mbar aras›nda de¤iﬂebilmektedir. Bina
giriﬂindeki 2. Kademe bas›nç regülatöründe bas›nç
bu istenilen de¤ere düﬂürülür.

ﬁekil 9.3 / DAR KES‹TL‹ VE DÜZ HAVALANDIRMA KANALLARININ ÖLÇÜLER‹

ﬁekil 9.4 / P‹S HAVA BACASI BOYUTLANDIRMASI
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LPG kullan›lan kazan dairelerini toprak seviyesinin
alt›nda ve üstünde olmak üzere ay›rmak mümkündür.
Her iki tip kazan dairesinde al›nacak önlemler
birbirinden farkl›l›k göstermektedir.
Toprak Seviyesinin Üstündeki Kazan Daireleri
Bu tip kazan dairelerinde selonoid vanaya ihtiyaç
yoktur.
Bina d›ﬂ›ndaki elle kesme vanas› yeterlidir.
Do¤al havaland›rma ile sa¤lanacak taze hava giriﬂi
için d›ﬂ duvar üzerindeki gerekli menfez net serbest
kesit alan›,
A = 2,5 (ΣQ +70) cm2
‹fadesi ile bulunabilir.
Burada,
ΣQ kazan dairesinde kurulu toplam ›s›l kapasiteyi
(kW) ifade etmektedir.
Net serbest alan› A olan menfezin alan›,
F = 1,5 A olarak al›nabilir.
Bulunan bu de¤er 300 cm2 de¤erinden daha küçük
ise, minimum de¤er olan 300 cm2 de¤eri al›nmal›d›r.
E¤er hava bir kanalla kazan dairesine ulaﬂ›yorsa bu
kanal›n kesit alan› da F kadar olmal›d›r.
Kirli hava ç›k›ﬂ› için tavana yak›n bir egzost menfezi
veya kirli hava bacas› oluﬂturulmal›d›r.
Kirli hava bacas› ile temiz hava giriﬂi aras›nda k›sa
devre olmayacak ﬂekilde önlem al›nmal›d›r.
Kirli hava bacas› kesit alan› ﬁekil 9.3’deki
diyagramdan okunabilir.
Toprak Seviyesinin Alt›ndaki Hacimlerde
Oluﬂturulan Kazan Daireleri
Yeralt›ndaki hacimler (kazan daireleri), tan›m olarak
ﬁekil 9.5’de gösterilmiﬂtir. Buna göre en az üç taraf›
1 metre’den fazla zeminden aﬂa¤›da (toprak alt›nda )
olan kazan daireleri bu gruba girmektedir. D›ﬂ
ortama kap› veya pencere gibi hiç ba¤lant›s› olmayan
hacimler, meyilli arazide taban›n bir kenar›
zeminden 1 metre’den daha az toprak alt›nda olsa
bile yine toprak alt› kazan dairesi say›l›r.
LPG yak›tl› kazanlar›n toprak seviyesinin alt›ndaki
kazan dairelerine yerleﬂtirilmesi, LPG’nin havadan
a¤›r olmas› ve kaçak halinde döﬂemeye çökmesi
nedeniyle, istenmez. Bu konuda Alman standartlar›nda
kesin bir yasaklama olmamakla beraber, ‹ngiliz BS
standartlar›nda kesin hüküm bulunmaktad›r. BS 6644
Madde 4.12 ve Madde 5.8 ile BS 6798 Madde 5.3
üçüncü gaz ailesi gaz yak›t (yani LPG) kullanan
kazanlar›n toprak seviyesinin alt›nda bodrum,
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kiler
gibi
yerlere
yerleﬂtirilemeyece¤ini
söylemektedir. Türk Standartlar›nda zaten LPG’nin
›s›tma amac›yla kazanlarda kullan›lmas› konusu hiç
yer almamaktad›r. Buna karﬂ›l›k LPG’nin ›s›tmada
kullan›m› giderek yayg›nlaﬂmaktad›r. Kazanlar ise
ço¤unlukla bodrumdaki kazan dairelerinde yer
almaktad›r. Uygulamac› firmalar taraf›ndan toprak
seviyesi alt›nda oluﬂturulan kazan dairelerinde LPG
kullan›m›yla ilgili geliﬂtirilen ve mutlaka uyulmas›
gereken önlemler ﬁekli 9.6’da görülmektedir. Bu
önlemler ﬂöyle s›ralanabilir:
• Kazan dairesinde zeminden daha düﬂük kotta
bölgelerin bulunmamas›na, pis su çukuru,
bodrum süzgeci, kanal gibi yerler varsa buralar›n
su ile dolu bulundurulmas›na dikkat edilmelidir.
Su doldurulmas› mümkün olmayan yerler ise
havaland›r›lmal›d›r.
• Bina giriﬂinde devre üzerine normalde kapal›
(ayn› zamanda manuel kumandal›) tipte bir
selonoid valf bulunmal›d›r. Bu valf tavana
yerleﬂtirilen bir yang›n ihbar dedektöründen
kumanda almal›d›r. Ayn› zamanda bu valf
brülörden kumanda alacakt›r. Brülör çal›ﬂt›¤›
sürece gaz beslemesini sa¤layacak, durunca gaz›
kesecektir.
Ayn› ﬂekilde döﬂeme seviyesine yerleﬂtirilecek
bir alarm cihaz› (gaz dedektörü), gaz s›z›nt›s›
oldu¤unda bina d›ﬂ›ndaki bu valfi kapatarak gaz
beslemesini kesecektir.
E¤er brülörün kendi selenoid vanalar›nda aﬂ›r›
s›cakl›k korumas› varsa (100°C’yi aﬂ›nca
otomatik vanay› kapatan), yang›n ihbar sistemini
bina d›ﬂ›ndaki selenoid vanaya ba¤lamaya gerek
yoktur.
Havaland›rma önlemleri:
1. Kazan dairesi do¤al havaland›rma ile çok iyi
havaland›r›lmal›d›r.
Havaland›rma menfez kesiti net 300 cm2’den az
olmamal›d›r. Hava bir kanalla kazan dairesine
ulaﬂ›yorsa, bu kanal›n kesit alan› net alan›n
birbuçuk misli olmal›d›r. Menfez kesit alan›
hesab› yukar›da zemin üstü kazan dairelerinde
anlat›ld›¤› gibi yap›l›r. Taze hava beslemesi
döﬂemeden en çok 20 cm yukar›da, tavandan en
çok 40 cm aﬂa¤›da olabilir. Mümkünse aç›kl›klar
karﬂ› yüzlerde, hava bütün kazan dairesini
süpürecek ﬂekilde yerleﬂtirilmelidirler.
2. Uygun do¤al havaland›rma temin edilemiyorsa,
mekanik havaland›rma yap›lmak zorundad›r.

ﬁekil 9.5 / YER ALTI KAZAN DA‹RES‹ TANIMI
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Mekanik havaland›rmada taze hava fan› ve kirli
hava egzoz fan› bulunacak ve bu fanlar›n birlikte
çal›ﬂmas›yla dengeli mekanik havaland›rma
yap›lmal›d›r.
Taze hava fan› hem yakma havas›n›, hem de
havaland›rma havas›n› temin etmeli, egzoz fan›
ise sadece havaland›rma havas›n› emecek
kapasitede olmal›d›r.
Fanlar sürekli çal›ﬂmal› ve biri dahi devreden
ç›ksa, selonoid vana gaz› kesmelidir.
Kazan dairesinde fanlar›n yard›m›yla negatif
bas›nç yarat›lmal›d›r. Ancak bu negatif bas›nç 4
Pa de¤erini aﬂmamal›d›r. Aksi halde kazandaki
yanma etkilenir.
Taze hava debisi kurulu kazan gücünün her kW
de¤eri için 1,6 m3/h olmal›d›r. Egzoz havas›
debisi ise kurulu gücün her kW de¤eri için 0,5
m3/h olmal›d›r. Ayr›ca yap›lan havaland›rma
kazan dairesinde en az saatte 4-5 hava de¤iﬂimi
yaratmal›d›r.
Egzoz havas› emiﬂi üstten yap›ld›¤›nda egzoz
fan›n›n exproof olmas› ﬂart de¤ildir.
3. Mekanik havaland›rmada egzoz alt döﬂeme
seviyelerinden yap›l›yorsa veya egzoz fan› gaz
konsantrasyonundan al›nan kumanda ile
çal›ﬂmaya baﬂl›yorsa fan›n exproof olmas›
gerekir.
Bina d›ﬂ›ndaki kazan dairesinin elektri¤ini kesen
bir ana ﬂalter bulunmal›d›r. Kazan dairesi
ayd›nlatma lambalar› ise kapal› sistem olmal›d›r.
Brülöre giden gaz hatt›nda herhangi bir nedenle
anormal bas›nç yükselmesi olursa, bunu d›ﬂar›
tahliye eden emniyet firar ventili bulunmal›d›r.
Gaz borusu kazan dairesine kapal› bir mahalden
geçerek geliyorsa, borunun bu k›sm› daha büyük
çapl› çelik bir boru ile korumaya al›nmal›d›r ve
bu koruyucu borunun her iki ucu s›zd›rmaz
biçimde kapat›lmal›d›r.
Bu tip kazan dairelerinde do¤al gazda kullan›lan
çelik borular kullan›lmal›, boru birleﬂtirmeleri
kaynakla gerçekleﬂtirilmelidir.
9.5. KAZAN DA‹RELER‹ PRAT‹K NOTLARI
1- Kazan dairelerinde binan›n di¤er katlar›na ait
aspiratör klima santral› gibi cihazlar›n olmamas›
daha iyidir. Vakum etkisi yap›p, kazan çekiﬂini
etkiler ve brülör ar›zas› oluﬂturabilir.
2- Kazan dairelerini fayans kaplamak lüks gibi
görünse de pratik yararlar sa¤lamaktad›r. (Servis
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kalitesinin artmas›, yöneticilerin kazan
dairesiyle ilgilenmeleri gibi.) Ancak kalorifer
kazan›, pompa vb. cihazlar›n beton kaidelerinin
üstü kesinlikle fayans – seramik gibi malzeme
ile kaplanmamal›d›r. (Beton daha sa¤lam zemin
oluﬂturur.) Öte yandan gürültünün azalt›lmas›
için tavan akustik izolasyon malzemesiyle
kaplanmal›d›r. Akustik izolasyon malzemesinin
yang›na dayan›kl› olmas› gerekir.
Kazan dairesi, makine dairesi (bodrumda, arka
katta, çat› kat›nda vb.) gibi hacimlerde ses ve
titreﬂim ile ilgili önlemler konfor tesislerinde
önem kazanmaktad›r.
a- Cihaz seçerken ses seviyesi düﬂük cihazlar
seçilmelidir (kaliteli marka, düﬂük devirli motor,
gaz yak›tta atmosferik brülör vb.)
b- Oluﬂan sesin binaya iletilmemesi için
önlemler al›nmal›d›r (cihazlar›n konaca¤› yerin
seçilmesi, duvarlar›n kal›n ve dolu malzeme ile,
tavan›n asmolen yap›lmas› çift cidarl› sac kap›
kullan›lmas› vb.)
c- Akustik önlemler al›nmal›d›r. Makine dairesine
akustik tavan yap›lmal›d›r. Pompa ve cihazlar›n
alt›na titreﬂim önleyiciler eklenmelidir. Strapor
vb. malzeme kesinlikle kullan›lmamal›d›r. Klima
cihazlar› ç›k›ﬂ›na susturucu veya akustik
izolasyon yap›lmal›d›r.
LPG kullan›lan kazan dairelerinde;
a- Kazan kaidesini yerden 30 cm. yükseltmek
gerekir.
b- Lambay› d›ﬂar›dan aç›p kapamak imkan›
yarat›lmal›d›r.
c- Gaz alarm› hissedicisini yerden 10 cm. yukar›
monte etmek gerekir.
d- ‹çeride kontaktör, hidrofor vb. bulunmamas›
tavsiye olunur.
Yak›t depolar› duvar ile çevrili ayr› bir bölüme
monte edilmelidir ve bu hacim için do¤al
havaland›rma sa¤lanmal›d›r.
Hermetik duvar tipi kazanlar›n kullan›ld›¤›
kazan dairelerinde, yanma için gerekli olan d›ﬂ
hava giriﬂi olmad›¤› için; kazan dairesinin
so¤umas› azald›¤› gibi, havayla birlikte toz giriﬂi
de önlenir. Yanma odas›na sürüklenen tozun
yaratt›¤› olumsuz etki de ortadan kalkar. Üst kat
ve yan komﬂu dairelere ›s› kayb› olmaz.

(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
17kW
17kWBoylerli
21kW
21kW Boylerli
28kW
28kW Boylerli
34kW
34kW Boylerli

L
780mm
922mm
780mm
922mm
900mm
922mm
1020mm
1077mm

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Susturucu kullan›ld›¤› durumda kazan›n arka duvara olan mesafesi min. 700 mm olmal›d›r.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.
BUDERUS GE 115 KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
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(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
45 kW
55 kW
68 kW

L
1047 mm
1167 mm
1287 mm

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Susturucu kullan›ld›¤› durumda kazan›n arka duvara olan mesafesi min. 700 mm olmal›d›r.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.
BUDERUS GE 215U KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
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(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü

L

40kW
47kW
58kW
70kW
85kW

667mm
787mm
907mm
1027mm
1147

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Susturucu kullan›ld›¤› durumda kazan›n arka duvara olan mesafesi min. 700 mm olmal›d›r.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.
BUDERUS GE 215 KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
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(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
105kW
140kW
170kW
200kW
230kW

L
1125mm
1285mm
1445mm
1605mm
1765mm

h
50...80mm
50...80mm
50...80mm
50...80mm
50...80mm

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.

BUDERUS GE 315 KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
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(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
240 kW
295 kW
350 kW
400 kW
455 kW
510 kW

L
1555 mm
1725 mm
1895 mm
2065 mm
2235 mm
2405 mm

h
50...80 mm
50...80 mm
50...80 mm
50...80 mm
50...80 mm
50...80 mm

A
1700(1000) mm
1700(1000) mm
1700(1000) mm
2200(1000) mm
2200(1000) mm
2200(1000) mm

AB= Brülöre ait uzunluktur.

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Susturucu kullan›ld›¤› durumda kazan›n arka duvara olan mesafesi min. 700 mm olmal›d›r.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.
BUDERUS GE 515 KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
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(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
570kW
660kW
740kW
820kW
920kW
1020kW
1110kW
1200kW

L
1926mm
2096mm
2266mm
2436mm
2606mm
2776mm
2946mm
3116mm

h
50...180mm
50...180mm
50...180mm
50...180mm
50...180mm
50...180mm
50...180mm
50...180mm

A
2300(1400)mm
2300(1400)mm
2300(1400)mm
2300(1400)mm
3000(1500)mm
3000(1500)mm
3000(1500)mm
3000(1500)mm

AB= Brülöre ait uzunluktur.

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.

BUDERUS GE 615 KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
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(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
9kW
13kW
16kW
20kW
24kW
28kW
32kW

L
748mm
748mm
748mm
768mm
768mm
788mm
788mm

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.
BUDERUS GE 124X KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
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(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
9kW
13kW
16kW
20kW
24kW
28kW
32kW

L
923mm
923mm
923mm
923mm
923mm
923mm
923mm

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.

BUDERUS GE 124XL KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
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(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
38 kW
44 kW
50 kW
55 kW
60 kW

L
726 mm
726 mm
726 mm
726 mm
746 mm

B
650 mm
650 mm
740 mm
740 mm
830 mm

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.

BUDERUS GE 234X KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
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(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
71 kW
90 kW
110 kW
130 kW

L
750 mm
775 mm
800 mm
800 mm

B
880 mm
1060 mm
1240 mm
1420 mm

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.
• Kazan dairesi yüksekli¤i yaklaﬂ›k 2400 mm olmal›d›r.
BUDERUS GE 334X KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
448

(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
150 kW
175 kW
200 kW
225 kW
250 kW
275 kW
300 kW
325 kW
350 kW
375 kW

L
1427 mm
1582 mm
1687 mm
1792 mm
1957 mm
2062 mm
2167 mm
2312 mm
2417 mm
2522 mm

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.

BUDERUS GE 434X KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
449

(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
300 kW
350 kW
400 kW
450 kW
500 kW
550 kW
600 kW
650 kW
700 kW
750 kW

L
1427 mm
1582 mm
1687 mm
1792 mm
1957 mm
2062 mm
2167 mm
2312 mm
2417 mm
2522 mm

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.

BUDERUS GE 534X KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
450

(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
90 kW
120 kW
150 kW
180 kW

L
1623 mm
1623 mm
1823 mm
1823 mm

AB= Brülöre ait uzunluktur.

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.
• Kazan dairesi çok iyi havaland›r›lmal›d›r ve yanma havas›na kömür tozu veya halojen maddelerin
girmesi engellenmelidir.
BUDERUS SK425 KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
451

(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
230kW
310kW
L
2396mm
2396mm
B
920mm
920mm
A1
900(600)mm 900(600)mm
A2
2000(700)mm 2000(700)mm
H1
1385mm
1385mm
H2
1615mm
1615mm

410kW
2615mm
1015mm
900(600)mm
2000(800)mm
1483mm
1713mm

530kW
690kW
2615mm
2651mm
1015mm
1100mm
900(600)mm 1000(700)mm
2000(800)mm 2000(900)mm
1483mm
1820mm
1713mm
2050mm

AB= Brülöre ait uzunluktur.

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.
• Kazan dairesi çok iyi havaland›r›lmal›d›r ve yanma havas›na kömür tozu veya halojen maddelerin
girmesi engellenmelidir.
BUDERUS SK625 KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
452

(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
870kW
1.070kW
1.320kW
1.600kW
L
2873mm
3013mm
3013mm
3140mm
B
1100mm
1275mm
1275mm
1345mm
A1
1000 (700)mm 1100(800)mm 1100(800)mm 1100(800)mm
A2
2500(900)mm 2500(1100)mm 2500(1100)mm 2500(1150)mm
H1
1820mm
2115mm
2115mm
2235mm
H2
2050mm
2345mm
2345mm
2465mm

AB= Brülöre ait uzunluktur.

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.
• Kazan dairesi çok iyi havaland›r›lmal›d›r ve yanma havas›na kömür tozu veya halojen maddelerin
girmesi engellenmelidir.
BUDERUS SK725 KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
453

(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
80 kW
110 kW
140 kW
170 kW

L
1632 mm
1632 mm
1832 mm
1832 mm

AB= Brülöre ait uzunluktur.

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.
• Kazan dairesi çok iyi havaland›r›lmal›d›r ve yanma havas›na kömür tozu veya halojen maddelerin
girmesi engellenmelidir.
BUDERUS SE425 KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
454

(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
230kW
310kW
L
2418mm
2418mm
B
920mm
920mm
A1
900(600)mm 900(600)mm
A2
2000(700)mm 2000(700)mm
H1
1385mm
1385mm
H2
1615mm
1615mm

410kW
2637mm
1015mm
900(600)mm
2000(800)mm
1483mm
1713mm

530kW
2637mm
1015mm
900(600)mm
2000(800)
1483mm
1713mm

690kW
2673mm
1100mm
1000(700)mm
2000(900)mm
1820mm
2050mm

AB= Brülöre ait uzunluktur.

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.
• Kazan dairesi çok iyi havaland›r›lmal›d›r ve yanma havas›na kömür tozu veya halojen maddelerin
girmesi engellenmelidir.
BUDERUS SE625 KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
455

(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan Is›l Gücü
870kW
1.070kW
1.320kW
1.600kW
L
2895mm
3035mm
3035mm
3162mm
B
1100mm
1275mm
1275mm
1345mm
A1
1000 (700)mm 1100(800)mm 1100(800)mm 1100(800)mm
A2
2500(900)mm 2500(1100)mm 2500(1100)mm 2500(1150)mm
H1
1820mm
2115mm
2115mm
2235mm
H2
2050mm
2345mm
2345mm
2465mm

AB= Brülöre ait uzunluktur.

• Normal yaz›lan ölçüler rahat bir iﬂletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum
mesafeleri göstermektedir.
• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.
• Kazan dairesi çok iyi havaland›r›lmal›d›r ve yanma havas›na kömür tozu veya halojen maddelerin
girmesi engellenmelidir.
BUDERUS SE725 KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
456

(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan
L
L1
L2
A1
A2
H1
H2
B

kW
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

1000
2720
5000
700

1350
2990
5500
750

1900
3260
6000
800

2500
3710
7000
800

1300
1450
1615
1300

1300
1550
1715
1400

1300
1650
1815
1500

1300
1700
1865
1550

3050 3700 4150 5200 6500
3765 4115 4615 4735 5135
7000 7700 8500 8800 9600
850 850 850 900 1100
500
1500 1500 1550 1650 1800
1800 1850 1950 2050 2250
1965 2015 2115 2215 2400
1650 1700 1800 1900 2100

7700 9300
5370 5570
10000 10400
1100 1100
1800 *
2400 2550
2550 2700
2250 2400

* Firmam›za dan›ﬂ›n›z.

• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.
• Kazan dairesi çok iyi havaland›r›lmal›d›r ve yanma havas›na kömür tozu veya halojen maddelerin
girmesi engellenmelidir.
• Kazan dairesi yüksekli¤i için firmam›za dan›ﬂ›n›z.
• Kaide zeminine döﬂenecek olan titreﬂim yutucu altl›k detay› için firmam›za dan›ﬂ›n›z.
BUDERUS S815 KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
457

(Kazan dairesinde kullan›lacak olan ekipmanlar için ayr›ca yer b›rak›lmal›d›r.)
• Kazan dairesi yerleﬂiminde, kazan›n etraf›nda kazan ve brülör montaj, demontaj ve bak›m iﬂlerinin
yap›labilmesi için belirtilmiﬂ olan minimum yerleﬂim ölçülerine mutlaka riayet edilmelidir.
• Montaj, bak›m ve servis çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için tavsiye edilen kazan-duvar boﬂlu¤u ölçüleri
seçilmelidir.

Kazan
L
L1
L2
A1
A2
H1
H2
B

kW
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

1000
3105
5400
700
700
1300
1450
1615
1350

1350
3380
5900
750
700
1300
1550
1715
1400

1900
3660
6400
800
800
1300
1650
1815
1500

2500
4115
7400
800
900
1300
1700
1865
1550

3050
4170
7400
850
900
1500
1800
1965
1650

3700
4525
8100
900
950
1500
1850
2015
1700

4150
5030
8900
950
950
1550
1950
2115
1800

5200
5160
9200
1000
950
1650
2050
2215
1900

6500 7700 9300
5565 5800 6025
10000 10400 10900
1100 1100 1150
950 1000 1000
1800 1800 *
2250 2400 2550
2400 2550 2700
2100 2250 2450

* Firmam›za dan›ﬂ›n›z.

• Kaideler BS 25 Betondan imal edilmelidir.
• Kaide üzeri hiçbir ﬂekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal›d›r.
• Kazan dairesi çok iyi havaland›r›lmal›d›r ve yanma havas›na kömür tozu veya halojen maddelerin
girmesi engellenmelidir.
• Kazan dairesi yüksekli¤i için firmam›za dan›ﬂ›n›z.
• Kaide zeminine döﬂenecek olan titreﬂim yutucu altl›k detay› için firmam›za dan›ﬂ›n›z.
BUDERUS SB815 KAZAN YERLEﬁ‹M ÖLÇÜLER‹
458

