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BAYMAK GÜNEﬁ KOLLEKTÖRLER‹

Baymak Güneﬂ Kollektörlerini tercih etmekle, pratik kullan›ml› ve estetik görünümlü bedava
enerjinin maksimum kullan›m›na, Baymak kalitesi çerçevesinde sahip oldunuz.
Baymak Güneﬂ Kollektör Sistemini, verimli, uzun süreli ve güvenli kullanabilmeniz için sistem
montaj›n›n do¤ru yap›lmas› çok önemlidir. Bu nedenle Kullanma K›lavuzunu dikkatlice
okuyarak montaj ve emniyet kurallar›na uyunuz.
Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen kullan›m ömrü 10 y›l’d›r. ‹lgili
yasa gere¤i üretici ve sat›c› firmalar bu süre içerisinde cihazlar›n fonksiyonlar›n› yerine
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap›lmas›n› sa¤lamay›
taahhüt eder.
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BAYMAK PAKET GÜNEﬁ ENERJ‹ S‹STEMLER‹
PAKET MODELLER
KOLLEKTÖR REZ‹STANS
ADED‹
GÜCÜ kW

MODEL

KAPALI S‹STEM MAX.
ÇALIﬁMA BASINCI (BAR)

MAX. ﬁEBEKE
BASINCI (BAR)

GENLEﬁME TANKI
KAPAS‹TES‹ (LT)

100 Lt Depolu Paket Sistem

1

2

3

8

7.5

160 Lt Depolu Paket Sistem

1

2

3

8

15

200 Lt Depolu Paket Sistem

2

2

3

8

15

300 Lt Depolu Paket Sistem

2

2

3

8

18

ÖZELL‹K

ANOT
KORUMASI

Kapal› devre do¤al
sirkülasyonlu
Kapal› devre do¤al
sirkülasyonlu
Kapal› devre do¤al
sirkülasyonlu
Kapal› devre do¤al
sirkülasyonlu

* Sistemin donmas›n› engellemek için tabloda belirtilen antifriz veya solar s›v› miktar›na uygun olarak ,
kullanma k›lavuzunda belirtildi¤i ﬂekilde sistemi doldurunuz.

Kollektör Özellikleri
KOLLEKTÖR
MODEL‹

BOY
(mm)

EN
(mm)

MAKS‹MUM
ÇALIﬁMA
BASINCI (bar)

Advanced XL
Advanced X
Optima XL
Optima X
Essential XL
Essential X
Concorde XL
Concorde X
Apollo XL
Apollo X

2180
1750
2180
1750
2180
1750
2180
1750
2180
1750

1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

BA⁄LANTI ABSORBER
ÇAPI (mm) ALANI (m2)

Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18

2.34
1.87
2.34
1.87
2.34
1.87
2.34
1.87
2.34
1.87

SU HACM‹
(Lt)

A⁄IRLIK
(Kg)

KASA
RENG‹

2
1.7
2
1.7
2
1.7
2
1.7
2
1.7

52
41
51
41
52
41
52
41
50
39

S‹YAH
S‹YAH
S‹YAH
S‹YAH
GR‹
GR‹
GR‹
GR‹
GR‹
GR‹

Baymak güneﬂ kollektörlerinde taﬂ›y›c› bak›r borular›n , so¤urucu yüzeyle birleﬂtirme yönteminde lazer kaynak
tekni¤i uygulan›r.
- Bak›r kollektörlerde so¤urucu yüzey; siyah mat boya kaplanm›ﬂ bak›r plakalardan oluﬂur.
- Selektif kollektörlerde so¤urucu yüzey; 40 mikron kal›nl›¤›nda seçici bir yüzeyle kaplanm›ﬂ tek parça bak›r
veya alüminyum plakad›r.Selektif yüzey olarak tan›mlanan bu yüzey, güneﬂin sadece direkt ›ﬂ›nlar›n› de¤il
difüz ›ﬂ›nlar›n› da seçerek ›s› taﬂ›y›c› ak›ﬂkana aktar›lmas›n› sa¤lar ve so¤urucu yüzey performans› en
yüksek kollektör modelidir.

Kapal› Devre Sistemlerin Çal›ﬂmas›
Kollektörün cam›ndan içeri giren güneﬂ ›ﬂ›¤›, iç panel üzerindeki so¤urucu yüzeye düﬂerek ›s› enerjisine
dönüﬂmektedir. Is›nan panel yüzeyi, üzerindeki ›s›y› lazer kaynakla ba¤l› oldu¤u taﬂ›y›c› bak›r borulara
dolay›s›yla borular›n içinden geçen s›v›ya aktarmaktad›r. Panelin ›s›s›n› alan kollektör taﬂ›y›c› borular›ndaki
s›v›n›n, s›cakl›¤› artt›¤›ndan yo¤unlu¤u düﬂer ve do¤al bir hareketle kollektör içinde yükselmeye baﬂlar.
Is›nan s›v› kolektörün üst ç›k›ﬂ a¤z›ndan depo d›ﬂ gömlek devresine üstten girer. Depo içindeki ﬂebekeden
gelen so¤uk su bu ﬂekilde kolektörde ›s›n›p gelen s›v› yard›m›yla ›s›t›lm›ﬂ olur.
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MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIK

Kolektör Montaj Yerinde Dikkat Edilecek Hususlar :
1. Kollektör montaj›n›n yap›laca¤› yer çat› veya teras oldu¤unda kaza riski yüksek olaca¤›ndan kazaya karﬂ› tedbir al›nmal›d›r.
2. Montaj iﬂleminden önce sistemin kurulaca¤› yeri tespit ediniz.
3. Montaj s›ras›nda inﬂaat ﬂartlar›na, teknik durumlara ve bölgesel talimatlara riayet
edilmelidir.
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4. Kolektör çat›ya monte edilecek ise güneye gelen tarafa tak›lmal›d›r. E¤er mümkünse bacan›n
bat› taraf›na monte edilmelidir. Çünkü bacadan ç›kan duman kollektör cam›n› kirletebilir.
5. A¤açlar, yüksek binalar, bacalar vs. gibi etkenler gün içinde kolektör yüzeyine gölge
etmemelidir.
6. Cihazla beraber ﬂase grubu içerisinde yer alan ﬂase-kollektör ba¤lant› parças› ve ﬂaseye tak›lan
civatalar tam olarak s›k›l›p düzgün ﬂekilde monte edilmeli ve kontrol edilmelidir.
7. Sistemin kurulaca¤› binada görüntü kirlili¤i ve mimari yap›y› bozmayacak uygun yer
seçilmelidir.
8. Cihaz›n›z›n montaj›n› yetkili tesisatç›n›za yapt›r›n›z.
9. Kollektörler negatif ve pozifit basınç testlerinden ( azami 140 kg/m2) baﬂarı ile geçmiﬂ olup rüzgar,
kar vb. yüklere karﬂı maksimum dayanım kuvveti kolektör baﬂına 300 kg olarak belirlenmiﬂtir.
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MONTAJ

Sistem montaj›na aﬂa¤›da belirtilen montaj s›ralamas›na uyarak baﬂlay›n›z. Somun ve civata birleﬂtirmelerinin
s›k›l›¤›n› kontrol ediniz. Profillerin montaj›ndan sonra ayaklar› zemine veya çat› dilmelerine sabitleyiniz. Montaj
aç›s› 25° - 45° aras› seçilebilir.
Paket sistemlerin montaj› aﬂa¤›daki iﬂlem s›ras›n› takip eder.
• Kollektörlerin, deponun , ﬂase profillerinin ve di¤er emniyet elemanlar›n›n ﬂantiye alan›na ulaﬂt›r›lmas›
• Kollektörler ve di¤er paket aksamlar›n›n monte edilecek yerlerine ulaﬂt›r›lmas›
• Ayaklar›n oturaca¤› k›s›mlar›n çat› üzerinde haz›rlanmas›
• ﬁase profillerinin montaj›
• ﬁase profillerine deponun montaj›
• Çat›da aç›lan deliklerin izolasyonu
• ﬁase üzerine kollektörlerin montaj›
• Kollektörler ile depo aras›ndaki tesisat›n çekilmesi ve emniyet elemanlar›n›n montaj›
• Tesisat›n izolasyonunun yap›lmas›
• Elektrik tesisat›n›n gerekli noktalara çekilmesi
• Sistem bas›nç testinin yap›lmas›
• Antifrizli suyun veya solar s›v›n›n sisteme bas›lmas› ve sistem havas›n›n al›nmas›
• Sistemin devreye al›nmas›

• Kollektörlerin, depo ve ﬂase profillerinin ve di¤er emniyet elemanlar›n›n
ﬂantiye alan›na ulaﬂt›r›lmas›
- Nakliye esnas›nda kesinlikle malzemeler orjinal ambalajlar›ndan ç›kart›lmamal›d›r.
- Kollektörler araç içinde kesinlikle bir yere dayat›larak dik veya çapraz ﬂekilde taﬂ›nmamal›d›r.
- Kollektörler yan ba¤lantı borularının zarar görmemesi sa¤lanacak ﬂekilde, yere paralel olacak ﬂekilde
yerleﬂtirilmeli ve üst üste en fazla 10 adet konulacak ﬂekilde yerleﬂtirilmelidir.
- Kollektörlerin üzerine herhangi bir yük konulmamal›d›r ve sevkiyat esnas›nda araç içerisinde sallanmayacak
ﬂekilde sabitlenmelidir.
- Kollektörler zemin üzerinde sürüklenerek taﬂ›nmamal›d›r.
- Depolar kesinlikle monte edilece¤i ana kadar ambalajlar›ndan ç›kart›lmamal›d›r.
- Paslanmaz kaplamal› depolar›n sevkiyat esnas›nda k›l›flar›n›n korunmas› ve zarar görmemesi
sa¤lanmal›d›r.
- Depolarda boru ç›k›ﬂ diﬂlerinin zarar görmesi engellenmelidir.
- ﬁase ayaklar›n›n ve paket sistemlerde yukar›da belirtilen listedeki di¤er elemanlar›n ambalajlar›ndan
montaj an›na kadar ç›kart›lmamas› ve aksesuar bütünlü¤ünün sa¤lanmas› gerekir.
- Deponun iç yüzeyi emaye kapl›d›r. Emayenin zarar görmemesi için depo ve depo üzerindeki ba¤lant›
borular› darbelere karﬂ› korunmal›d›r.
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• Kollektörler ve di¤er paket aksamlar›n›n monte edilecek yerlerine
ulaﬂt›r›lmas›
- Kollektörler çat›ya bir halat yard›m›yla çekiliyorsa birer birer çekilmelidir.
- Kolektörler çat›ya taﬂ›n›rken zarar görmeyecek ﬂekilde sabitlenerek taﬂ›nmal›d›r.
- Depo bir halat yard›m›yla çat›ya çekiliyorsa, kesinlikle ambalaj›ndan ç›kart›lmamal› ve en az iki yerinden
mesnetlenerek kald›r›lmal›d›r. Taﬂ›ma esnas›nda depo kaplamas›n›n zarar görmesi engellenmelidir.
- E¤er ﬂase profilleri çat›ya halatla çekiliyorsa profiller ambalaj›ndan kesinlikle ç›kart›lmamal›d›r. Taﬂ›ma
esnas›nda paketin halat ile tutulan yerlerinden kay›p aﬂa¤›ya düﬂmesi engellenmeli halat dengeli bir
ﬂekilde ba¤lanmal›d›r.
- Tesisat borular› çat›ya çekiliyorsa halatlardan kay›p aﬂa¤› düﬂmesi engellenmelidir.
- Kollektörü, depoyu veya ﬂase ayaklar›n› çat›ya çeken iﬂçiler en az iki güvenli noktadan kendini
EMN‹YET KEMER‹ ile ba¤lamal› ve kendini güvene almal›d›r.
- KEND‹ GÜVENL‹⁄‹N‹ SA⁄LAMAYAN H‹Ç K‹MSE ÇATIDA KOLLEKTÖR MONTAJINDA
BULUNMAMALIDIR.
- KAR YA⁄IﬁLI, YA⁄MUR YA⁄IﬁLI VE SERT RÜZGARLI HAVALARDA KES‹NL‹KLE ÇATIDA MONTAJ
YAPILMAMALIDIR.
- Çat›da montaj yapacak iﬂçi mutlaka lastik tabanl› ayakkab› giymelidir. Bu ayakab›lar›n tabanlar› t›rt›kl›
olmal›d›r.

• Ayaklar›n oturaca¤› k›s›mlar›n çat› üzerinde haz›rlanmas›
‹lk önce kollektörlerin yönü ve e¤im aç›s› belirlenir. Kollektörler, güneye bakacak ﬂekilde ﬂase kurulmal›d›r.
Yönün do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol etmek için gözle güneﬂin hareketini izlemek yerine bir adet pusula
yard›m›yla güney yönünün bulunarak yap›lmas› gerekir.
Kollektör e¤im aç›s› tüm y›l için kullan›mlarda ﬂehrin bulundu¤u enlem derecesinde olmal›d›r. E¤er sadece
yaz aylar› için kullan›m varsa ﬂehrin bulundu¤u enlem derecesinden 15º eksik, sadece k›ﬂ aylar› için kullan›m
varsa ﬂehrin bulundu¤u enlem derecesinden 15º fazla monte edilmelidir.
Pratikte kollektör e¤im aç›lar›n›n 30º ile 40º aras›nda olumlu sonuçlar verdi¤i gözlemlenmiﬂtir.
Kollektörlerin montaj e¤im aç›lar› mutlaka aç›l› terazi veya buna benzer bir aletle kontrol edilmelidir.
Monte edilecek kollektörlerin alt tabanlar› zeminle s›f›r olmamal›d›r. E¤er kollektör alt taban› zemine yap›ﬂ›k
biçimde çat›ya monte edilirse rüzgar karﬂ›s›nda kollektörler büyük bir direnç kayna¤› olacakt›r. Arkadan
esen rüzgar›n ak›ﬂ›n› sürdürebilmesi için kollektörlerin tabanlar› zeminden mininimum 10 cm yüksekte
olmal›d›r.
E¤er kollektörlerin monte edilece¤i çat›da baca varsa, kollektörlerin cam yönü yine güneye bakacak fakat
bacan›n bat› k›sm›na monte edileceklerdir.
Kollektörlerin monte edilece¤i yerde çevre binalar›n, a¤açlar veya buna benzer yükseltiler kollektörler
üzerine gölge yapmamal›d›r. Kollektörlerin monte edilece¤i yerde saat 09:30 ile 16:00 aras›nda gölgelenme
olmamal›d›r.

E¤er dört köﬂe kiremit çat›ya monte edildiyse,
‹zolasyon malzemesi olarak alüminyum kaplamal› büton malzeme kullan›lmas›n› öneririz. Kollektör ayaklar›n›n
denk geldi¤i kiremitler al›nd›ktan sonra çat›da mevcut olan ç›taya dayan›m sa¤lamas› aç›s›ndan ilave olarak
beﬂ’e on tahta alttan ve üstten ayr› ayr› çak›l›r. Çak›lan beﬂe on parça üzerinde at›lacak olan trifon çap›ndan
daha küçük çapl› bir matkapla ﬂase ayaklar›n›n delik eksenlerinin geldi¤i yerlerde delikler delinir.
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Daha sonra alüminyum kaplamal› büton malzeme aﬂag›daki kiremitin üzerini örtecek, üstteki kiremitin alt›na
gelecek ﬂekilde yerleﬂtirilir. Ayaklarda daha önce haz›rlanan eksenlere denk gelecek ﬂekilde yerleﬂtirilir
ve trifonla vidalan›r.
‹zolasyon malzemesi olarak çinko malzeme de kullan›labilir.

• E¤er çat›da iç içe geçen tip kiremit varsa,
Kollektörlerin kaplad›¤› alan büyüklü¤ü kadar kiremit kald›r›l›r. ﬁase ayaklar›n›n denk geldi¤i k›s›mlar beﬂ’e
on tahta ile desteklenir. Çak›lan beﬂe on parça üzerinde at›lacak olan trifon çap›ndan daha küçük çapl› bir
matkapla ﬂase ayaklar›n›n delik eksenlerinin geldi¤i yerlerde delikler delinir. Bu sefer kiremitlerin kald›r›ld›¤›
alan komple alüminyum kaplamal› büton malzeme ile kaplan›r. Büton malzeme aﬂa¤›da ve yanda kalan
kiremitlerin üzerine, yukar›da kalan kiremitlerin alt›na girecek ﬂekilde yay›l›r. Daha sonra ﬂasenin denk
gelen k›s›mlar›ndan ﬂase trifonlarla ba¤lan›r.
‹zolasyon malzemesi olarak çinko malzeme de ku›llan›labilir.

• E¤er çat› shingle tip ise,
Kaplamay› kald›rmadan, ﬂase ayaklar›n›n denk gelece¤i yerlere destek olunmas› amaçl›, beﬂ’e on tahta
altl› üstlü ba¤land›ktan sonra, direkt olarak, silikonlanm›ﬂ trifonlarla ﬂase ayakl›ar› çat›ya ba¤lanabilir.

• ﬁase profillerinin montaj›
- ﬁase profilleri fabrika ç›k›ﬂ› baloncuklu naylonla ambalajlanm›ﬂt›r.Montaj alan›na ulaﬂt›r›l›ncaya kadar
ﬂase ambalaj› aç›lmamal› ve zarar görmeyecek ﬂekilde montaj alan›na ulaﬂt›r›lmal›d›r.
- ﬁase; montaj ve kullanma k›lavuzundaki resmine uygun olarak monte edilmelidir.
- ﬁase montaj› bittikten sonra bütün civatalar tam olarak s›k›l›p s›k›lmad›¤›ndan emin olunmal› birer birer
kontrol edilmelidir.
- ﬁase zemin ayaklar› sa¤lam bir yere (zemine veya kiremitli çat› üzerine) sabitlenmelidir.

• ﬁase üzerine kollektörlerin montaj›
Haz›rlanm›ﬂ olan ﬂase profiline kollektörler özel olarak haz›rlanm›ﬂ olan L ve Z parçalar ile monte edilir.
L ve Z parçalar monte edilirken civatalar çok iyi bir ﬂekilde s›k›lmal›d›r. L ve Z parçalar›n kollektör kasas›
üzerindeki kanala tam olarak yerleﬂtirilmelidir. L ve Z parçalar paketten ç›kan adet kadar eksiksiz monte
edilmelidir.

• Kollektörler ile depo aras›ndaki tesisat›n çekilmesi ve emniyet elemanlar›n›n
montaj›
- Kollektör ile deponun ba¤lant›s›n› yapmak için Baymak’ ta haz›rlanan ba¤lant› setinin kullan›lmas›
zorunludur. Baymak ba¤lant› kitinde depo ile kollektör aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤lamak için en uygun
malzemeler seçilmiﬂtir ve depo ile kolektörün ba¤lant› tesisat›nda paslanmaz çelik flex kullan›l›r.
- Çelik Flex hortumun bir ucu kollektör ç›k›ﬂ›na di¤er ucu depo giriﬂine ba¤lan›r. Bu ba¤lant› esnas›nda
arada klingrit conta kullan›lmal› ve ba¤lant› anahtarla çok fazla s›k›lmamal›d›r. Orta derece s›k›l›k s›zd›rmazl›¤›
sa¤lamak için yeterlidir.
Baymak ba¤lant› setinin kullan›lmamas› durumunda
- Tesisatta kullan›lacak olan boru kesinlikle plastik boru olmamal›d›r.
- Ba¤lant› tesisat›nda 90° lik keskin dönüﬂler olmamal›d›r.Keskin köﬂelerin olmamas› için paslanmaz çelik
flex malzeme kullan›lmal›d›r.
- Giriﬂ ve ç›k›ﬂ k›s›mlar›ndaki contalar çok iyi bir ﬂekilde yerleﬂtirilip s›k›lmal› ve s›kma sonucunda contalar›n
ezilmesi önlenmelidir. Conta malzemesi olarak klingirit malzeme seçilmelidir.
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- Sistemler monte edilirken sistemin havas›n› rahat atmas› için kollektör s›cak ç›k›ﬂ›na do¤ru resim 4 ve
5 ‘deki gibi 1º’lik e¤im verilmelidir. Bu e¤im derecesini pratik olarak 1 metrede 1cm verilerek yap›labilir.
E¤er sistemin ba¤land›¤› yerde ﬂebeke bas›nc› 6.5 bar’dan büyük ise mutlaka ﬂebeke giriﬂine bas›nç
regülatörü ba¤lanmal›d›r.
ﬁebeke hatt›na çekilecek olan 8 bar emniyet ventilinde ok yönü depoyu gösterecek ﬂekilde monte edilmelidir.
Sistemde monte edilecek olan kapal› genleﬂme tank› mutlaka montaj ﬂemas›nda oldu¤u gibi yere dik olarak
monte edilmelidir.
Kapal› genleﬂme tank› fabrika ç›k›ﬂ› hava bas›nc› 0,75 bard›r. Paket sistemlerin montaj› esnas›nda
yada daha sonra kesinlikle genleﬂme tank›n›n bas›nc› ile oynanmamal›d›r.
KOLLEKTÖR ÇIKIﬁLARINDA Ø 18 MM ÇAPINDA BORU BULUNMAKTADIR.

Boru tesisat› tüm paket sistemler için çizilmiﬂ olan olmas› gereken boru tesisat› resimlerine göre bire bir
kurulmal›d›r. (Resim 4-5)
Emniyet elemanlar›n›n ve di¤er aksesuarlar›n›n yerleﬂimi tüm paket sistemler için çizilmiﬂ olan emniyet
elemanlar›n›n yerleﬂim resmine göre bire bir olmal›d›r. (Resim 3-4-5)

• Tesisat›n izolasyonunun yap›lmas›
Yal›t›m malzemesi olarak Baymak ba¤lant› seti içinde; güneﬂ enerji sistemleri için özel üretilen armaflex
malzeme bulunmaktad›r. Ba¤lant› setinin izolasyonu güneﬂ enerji sisteminin verimini önemli ölçüde etkiler.
Kollektör depo aras›ndaki ba¤lant› setinin izolasyonu uygun malzeme kullan›larak ve izolasyon tam olarak
sa¤lanacak ﬂekilde yap›lmal›d›r. Sistem elemanlar›ndan kapal› genleﬂme tank› ve bunun borusu hariç tüm
elemanlar izole edilmelidir.

• Elektrik tesisat›n›n gerekli noktalara çekilmesi
Paket sistemlerde elektrik tesisat›n›n çekilece¤i tek nokta depo içine fabrikada tüm gerekli elemanlar›yla
birlikte monte edilen 2kW elektrikli rezistanst›r.
Bu rezistans›n monte edilme amac› özellikle k›ﬂ aylar›nda kullan›m suyunun yeterince ›s›nmad›¤› zamanlarda
kullan›lmas›d›r. Rezistans› ba¤lant› kablolar› boyler deposu içinden haz›r vaziyette sark›t›lm›ﬂt›r.
Rezistans elektrik ba¤lant›s› 16 A bir sigorta kullanarak uygun bir yere ba¤lanmal›d›r. Elektrik tesisat› için
kullan›lacak olan malzeme( sigorta, kablo vs) TSE standartlar›na uygun olmal›d›r. Rezistans ba¤lant›s›nda
mutlaka topraklama yap›lmal›d›r. Rezistans termostat›n›n ba¤lant›s› fabrikada 65°C için sabitlenmiﬂtir. Yani
e¤er rezistans kullan›c› taraf›ndan V-otomat ile devreye sokulursa kullan›m suyu s›cakl›¤› 65°C ye ulaﬂmadan
rezistans kendini kapatmamaktad›r.
Elektrikli ›s›t›c› rezistans›n sadece gerekti¤i zamanlarda çal›ﬂmas› için ev içerisine elektrik tesisat›n›n çekilip,
bir V-otomata ba¤lay›p, rezistans›n çal›ﬂma zamanlar› iste¤e ba¤l› kontrol edilmelidir.
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Elektrik kablolar›n›n geçti¤i yerler mutlaka suya karﬂ› çok iyi bir ﬂekilde izole edilmelidir.
Elektrik kablolar›n›n birbirine ba¤lant›lar› redüksiyonlar› usulüne uygun yap›lmal›d›r.
Elektrik kablo boylar›na göre uygun kablo kesitleri seçilmeli ve bunlara uygun ba¤lant›lar yap›lmal›d›r.
Y›ld›r›mdan korunmak için Kolektörlerin binan›n paratoner sitemine ba¤lanmas›na gerek yoktur. Ancak
di¤er metal ﬂaselerin ve borular›n ise paratoner devresine yada ana topraklama hatt›na ba¤lan›lmas› tavsiye
edilir. Sadece en az 16 m2 kolektör alan›na sahip sistemlerde bu ba¤lant› mecburidir. Bu iﬂlem sadece
ehil ve yetkili kiﬂiler taraf›ndan yap›lmal›d›r.

Kollektör ﬂebeke hatt› ﬂofben ba¤lant›s›

Resim 1

Ø 18

K›ﬂ Konumunda 1 ve 2 nolu vanalar aç›k, 3 Numaral› kapal›
Yaz Konumunda 1 ve 2 nolu vanalar kapal›, 3 Numaral› aç›k

Resim 2
KOLLEKTÖR ÇIKIﬁLARINDA Ø 18 MM ÇAPINDA BORU BULUNMAKTADIR.
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• Sistem bas›nç testinin yap›lmas›
Sistem bas›nç testi aﬂa¤›da belirtilen s›raya uygun olarak yap›lmal›d›r.
- Paket sistemin tüm elemanlar› (emniyet elemanlar›, borular› depo kollektör vs) yerinde monte edilmiﬂ
olmal›d›r.
- Öncelikle sistemin boru tesisat›; montaj ve kullanma k›lavuzundaki ,olmas› gereken boru tesisat›
resmine uygun olarak haz›rlanmal›d›r (Resim 3-4-5). Aﬂa¤›da belirtilen ad›mlara uygun olarak sistemin
bas›nç testi yap›l›r.
- Resimde 4 - 5’de gösterilen depo so¤uk su ﬂebeke giriﬂine hortum ba¤lanarak depo tamamen
doldurulur.
- ‹ç Depo doldurulmadan bas›nç testine kesinlikle baﬂlanmamal›d›r. ‹ç depo doldurulmadan d›ﬂ gömle¤in
doldurulmas› halinde depo içe do¤ru göçebilir. Bu durum garanti kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
- Depo üzerinde bulunan otomatik hava tahliye cihaz› ve manuel tahliye cihaz› depo üzerinden sökülür.
- Ba¤lant› hortumu (resim 4-5’teki boru tesisat› ﬂemalar›nda gösterilen) 1/2 “ küresel vana
üzerine ba¤lan›r ve kapal› sisteme su bas›l›r. Sistem doldurulurken sistem içerisindeki hava d›ﬂar› at›l›r.
- Aç›k olan Manuel ve otomatik hava purjör deliklerinden su taﬂ›ncaya kadar sistem doldurulur.Taﬂma
görüldü¤ünde 1/2 “ küresel vana kapat›lmal›d›r.
- Manuel ve otomatik hava tahliye cihaz› depo üzerine tak›l›r.
- Hortum 1/2” vana üzerine tak›l›yken vana tekrar aç›l›r ve kapal› sistemdeki bas›nç (resim 4-5’ teki boru
tesisat› ﬂemalar›nda gösterilen) manometreden okunur. Manometre 2 bar de¤erini gösterdi¤i anda
vana kapat›l›r.
- Bu ﬂekilde 30 dakika beklenir.Bekleme esnas›nda sistemden bir kaçak olup olmad›¤› kontrol edilir.
- E¤er kaçak varsa sisteme bas›lm›ﬂ olan su boﬂalt›l›r ve onar›lmas› yap›l›r.
- E¤er kaçak yoksa sistem devreye al›nmaya haz›r hale gelmiﬂtir. Sisteme bas›lan su boﬂalt›larak
antifriz – su kar›ﬂ›m› yada solar s›v› sisteme doldurulur.
- Sistemin bas›nçland›r›lmas› ve s›v› takviyesi, sistem so¤ukken ve tesisat ﬂemalar›nda gösterildi¤i
gibi kolektörün alt taraf›ndan yap›lmal›d›r. Aksi takdirde sistemde oluﬂacak hasar garanti kapsam›
d›ﬂ›ndad›r.

• Antifrizli suyun ve solar s›v›n›n, sisteme bas›lmas› ve sistem havas›n›n
al›nmas›
Bu iﬂlem aﬂa¤›da belirtilen s›raya uygun olarak yap›lmal›d›r.
- Is›t›c› ak›ﬂkan (antifrizli su) sisteme bas›lacakken mutlaka güneﬂin az oldu¤u sabah ve akﬂam saatleri
seçilmeli ve kollektörlerin üzerlerinin kapat›l›p so¤uk olduklar›ndan emin olunmas› gereklidir.
- Sistemi donma tehlikesinden korumak için kesinlikle kapal› devrede dolaﬂan suyun antifrizli su yada
solar s›v› olmas› gerekir.
- Is›t›c› ak›ﬂkan %50 su, %50 antifriz kar›ﬂ›m› olmal›d›r. Solar s›v› ise haz›r bir kar›ﬂ›md›r. Kullan›ma
haz›rd›r.
- Is›t›c› ak›ﬂkan› haz›rlamak için ne kadar su ne kadar antifrizin kar›ﬂt›r›lmas› gerekti¤i paket sistem tipine
göre aﬂa¤›dan görülebilir.
PAKET MODELLER
MODEL

TOPLAM ISITICI AKIﬁKAN
M‹KTARI (LT.)

ANT‹FR‹Z M‹KTARI
(LT.)

SU M‹KTARI
(LT.)

100 Lt. X Paket Sistem

12

6

6

200 Lt. X Paket Sistem

20

10

10

300 Lt. X Paket Sistem

28

14

14

160 Lt. XL Paket Sistem

16

8

8

200 Lt. XL Paket Sistem

22

11

11

300 Lt. XL Paket Sistem

30

15

15

Tabloda verilen de¤erlere uygun olarak bir kap içerisinde antifriz ve su doldurularak kar›ﬂt›r›l›r.
Öncelikle sistemin boru tesisat›; montaj ve kullanma k›lavuzundaki ,olmas› gereken boru tesisat› resmine
uygun olarak haz›rlanmal›d›r. (Resim 4 - 5)
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- Depo üzerindeki manual ve otomatik hava purjörü ç›kar›l›r.
- Uygun miktarda haz›rlanan ve kap içerisine konularak kar›ﬂt›r›lan antifrizli su yada haz›r kar›ﬂ›mdan
solar s›v› el pompas› yard›m›yla (resim 4-5’teki boru tesisat› ﬂemalar›nda gösterilen) küresel vana
üzerinden kapal› sisteme doldurulur.
- Manual ve otomatik hava purjöründen taﬂma görüldü¤ü anda küresel vana kapat›l›r.Bu iﬂlem esnas›nda
sistemin havas›da at›lm›ﬂ olur.
- Purjörlere bak›larak antifrizli su seviyesinin deponun en üst hizas›nda olup olmad›¤› kontrol edilir.
- E¤er üst hizas›nda de¤ilse , bu seviyeye gelmesi için bir miktar daha antifrizli su kapal› sisteme
doldurulur. Solar s›v› kullan›ld›¤› durumlarda solar s›v›n›n tamam› sisteme doldurulur. Bas›nçland›rmak
için su kullan›labilir.
- Otomatik ve manual hava purjörü depo üzerine tak›l›r.
- Otomatik hava purjörünün k›rm›z› olan tapas› , havay› atabilmesi için yar›m aç›k hale getirilir.
- Küresel vanaya hortum ba¤lanarak, (resim 4-5’teki boru tesisat› ﬂemalar›nda gösterilen)
manometrede 1 bar bas›nç de¤erini görene kadar sistem bas›nçland›r›l›r.
* Emniyet tedbiri olarak , depo üzerinde bulunan emniyet ventilleri uygun bir yere tahliye olacak ﬂekilde
belirlenen yere ba¤lant› yap›lmal›d›r.

4

BAKIM KURALLARI

1- Kollektör Suyunun Boﬂalt›lmas› ve Doldurulmas› :
Kolektörün alt k›sm›nda bulunan küresel vanay› açarak sistemdeki ›s›t›c› ak›ﬂkan› boﬂalt›n›z.Daha sonra
sayfa 8 deki “Antifrizli suyun veya solar s›v›n›n, sisteme bas›lmas› ve sistem havas›n›n al›nmas›” maddesine
uygun olarak depo tekrar doldurulmal›d›r. Bu iﬂlemi yaparken güneﬂin etkili olmad›¤› saatler tercih edilmelidir
ve kollektörün so¤uk oldu¤undan emin olunmal›d›r. Aksi halde sistemdeki s›cak s›v› yaralanmalara neden
olabilir. Daha sonra, daha önce belirtilen ﬂartlarda kapal› sistem bas›nc›n› 1 Bar’a ayarlay›n›z.
Sistemde kullan›lan emniyet ventili aﬂ›r› ﬂebeke bas›nc›n›n verece¤i zararlar›n önlenmesi
için kullan›lm›ﬂt›r. Kireçlenmesini önleyiniz, y›lda bir kere temizletiniz.
2- Kollektörün Temizlenmesi :
Kollektör camlar›n›n temiz olmas›na dikkat ediniz. Tozlu ve kirli cam güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n yans›mas›na sebep olur. Sisteminizin verimli çal›ﬂmas›n› engeller.
3- K›ﬂl›k Bak›m ve Kontroller :
Sonbahar aylar›nda sistemdeki s›v›n›n antifriz derecesini ölçtürerek k›ﬂ aylar›nda donmaya
engel olacak derecede antifriz ilave ediniz. Kollektörler donmaya karﬂ› garanti kapsam› d›ﬂ›ndad›r. Çok so¤uk günlerde özellikle donma tehlikesinin oldu¤u zamanlarda s›cak su muslu¤unu çok az aç›k b›rak›n›z. Böylelikle tesisat borular›n›n donmas›n› önleyiniz.

• Tüketici taraf›ndan bilinmesi tavsiye edilen pratik bilgiler
E¤er güneﬂ alt›nda kollektör üzerine elinizi koydu¤unuz zaman olmas› gerekenden(eliniz yanarsa) bu
kollektör içinde ak›ﬂkan dolaﬂ›m›n›n durdu¤unu gösterir. Bunu sebebi kollektör borular›n›n içine yabanc›
bir cisim birip borular› t›kamas› yada sistemin hava yapmas›d›r.
v E¤er sisteminiz paket sistem ise montaj talimat›nda belirtilen tesisat ba¤lant›s›ndaki gibi kollektörünüzün
sa¤ alt köﬂesinde bulunan ﬂebeke hatt›na ba¤lanan bir vana ile manometreden sürekli kontrol ederek
kapal› devreye 1 bar seviyesinde su gönderin. Böylece sistem havas› otomatik hava tahliye cihaz›ndan
at›l›r ve sistem yeniden çal›ﬂmaya baﬂlar.
v E¤er sisteminiz otomasyonlu sistem ise montaj talimat›nda belirtilen tesisat ba¤lant›s›ndaki gibi
ﬂebekenin en alt noktas›nda bulunan doldurma boﬂaltma vanas›nda, ﬂebekeye çekilmiﬂ hattaki vanay›
manometreden sürekli kontrol ederken yavaﬂ yavaﬂ açarak kapal› devre bas›nc›n› montaj› yapan
tesisatç›n›z›n size verece¤i sistem çal›ﬂma bas›nc›na getirin.
E¤er sistemin herhangibir yerinde kaçak varsa buradaki suyu kontrol edin. Bu su elinizi sürdü¤ünüz zaman
renkli ve hafif ya¤l› bir his veriyorsa kaçak kapal› devrededir. E¤er suya elinizi sürdü¤ünüzde al›ﬂ›k
oldu¤unuz gibi bir his verirse kullan›m hatt›nda kaçak vard›r.
E¤er kollektör cam›n›n üzerinde yo¤uﬂma d›ﬂ›nda belirgin bir su birikmesi varsa kollektörünüz su alm›ﬂ
yada kollektör panelinde çatlak oluﬂmuﬂ olabilir.
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E¤er kollektörleriniz yeteri kadar ›s›tm›yorsa kollektör cam›n›z›n temiz olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Kirli
kollektör cam›ndan içeri güneﬂ ›ﬂ›nlar› giremez.
Paket sistemlerde kollektör ile depo aras›ndaki ba¤lant› borular›ndan uzun olan› kollektöre dönüﬂ hatt›,
k›sa olan› kollektörden ç›k›ﬂ hatt›d›r. E¤er k›sa boru so¤uk uzun boru çok s›caksa bu kollektörde do¤al
sirkülasyonun gerçekleﬂmedi¤i anlam›na gelir. Bu problemi ortadan kald›rmak için montaj talimat›nda
belirtilen tesisat ba¤lant›s›ndaki gibi kollektörünüzün sa¤ alt köﬂesinde bulunan ﬂebeke hatt›na ba¤lanan
bir vana ile manometreden sürekli kontrol ederek kapal› devreye 1 bar seviyesinde su gönderin. Böylece
sistem havas› otomatik hava tahliye cihaz›ndan at›l›r ve sistem yeniden çal›ﬂmaya baﬂlar.

Not: Kapal› genleﬂme depolu tan›k, emniyet ventili, otomatik hava tahliye cihaz›, bunlar›n ba¤lant› ekipmanlar›
ve depo giriﬂ ç›k›ﬂ borular› montaj esnas›nda tak›lacakt›r.
Boru giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›ndan sonra k›rm›z› ve mavi rozetler monte edilecektir.
Otomatik hava tahliye cihaz› sisteme talimata uygun vaziyette ›s›t›c› ak›ﬂkan koyulduktan sonra monte edilir.

EMAYEL‹ DEPO MONTAJ ﬁEMASI

Emniyet tedbiri olarak , depo üzerinde bulunan emniyet ventilleri uygun bir yere tahliye olacak
ﬂekilde belirlenen yere ba¤lant› yap›lmal›d›r.

Resim 3
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100 - 160 LT. PAKET S‹STEMDE OLMASI GEREKEN BORU TES‹SATI

Manuel hava
tahliye cihaz›

Otomatik hava
tahliye cihaz›

S›cak kullan›m
suyu ç›k›ﬂ borusu

K-K (0,13:1)

2 Kw rezistans

1/2”

E¤er ﬂebeke
bas›nc› 6.5 bardan
büyükse
buraya bas›nç
regülatörü
yerleﬂtirilmelidir.

8 bar check valfli
emniyet ventili

ﬁebeke suyu
giriﬂ borusu

Depo

Poliüretan izolasyon

Paslanmaz
kaplama
Emniyet
ventili (3 bar)
7,5 lt genleﬂme tank›

Kruva
Nipel

Olmas› gereken
montaj aç›s›

1°

Vana

Manometre

Sistemin bas›nçland›rma ve
hava atma iﬂleminde
buradan içeriye bas›nç verilecek

Resim 4
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200 - 300 LT. PAKET S‹STEMDE OLMASI GEREKEN BORU TES‹SATI

Otomatik hava
tahliye cihaz›

Manuel hava
tahliye cihaz›

S›cak kullan›m suyu
ç›k›ﬂ borusu

Anot çubu¤u

1/2”

ﬁebeke suyu
giriﬂ borusu
2 Kw rezistans

E¤er ﬂebeke
bas›nc› 6.5 bardan
büyükse
buraya bas›nç
regülatörü
yerleﬂtirilmelidir.

8 bar check valfli
emniyet ventili

Paslanmaz Poliüretan Ba¤lant›
izolasyon borusu
kaplama

ﬁebeke suyu giriﬂ
borusu

Kaplama kapa¤›
Emniyet
ventili (3 bar)
15 - 18 lt genleﬂme tank›

Kruva

Olmas› gereken
montaj aç›s›

Nipel

1°

Vana

Manometre

Sistemin bas›nçland›rma ve
hava atma iﬂleminde
buradan içeriye bas›nç verilecek

Resim 5
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1 K 100-160 lt PAKET S‹STEM ﬁASES‹

13
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2K 200 lt PAKET S‹STEM ﬁASES‹

14
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2K 300 lt PAKET S‹STEM ﬁASES‹
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GÜNEﬁ KOLLEKTÖRÜ DEPOSUNUN ﬁASE ÜZER‹NE MONTAJI
ﬁaseyi kurduktan sonra depoyu ﬂase üzerine yerleﬂtirmek deponunu a¤›rl›¤› sebebiyle montaj›
zorlaﬂmaktad›r. Bu sebeple Güneﬂ kollektörü deposunu ﬂase üzerine yerleﬂtirirken aﬂa¤›da
resimlerle belirtilen s›ray› takip ediniz.

Ask› Ayaklar›

Depoyu ambalaj sand›¤›ndan ç›kard›ktan sonra ask› ayaklar›n› depoya monte ediniz.

1

ﬁasenin montaj›n› resimde 1 nolu deli¤e c›vata takmadan tamamlay›n›z. Daha sonra arka dik
ayaklar› yere yat›rarak ﬂaseyi yere paralel hale getiriniz.

Ask› ayaklar› tak›l› olan depoyu ﬂase yerdeyken ﬂase üzerine s›k›ca monte ettikten sonra depoyu
yukar› do¤ru iterek kald›r›n›z. ﬁase arka aya¤›n› düzeltip 1 nolu olarak belirtilen yere civatas›n›
takarak s›k›n›z.
16
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Seri Ba¤lant›larda Kolektör Montaj›
Seri ba¤lant› yap›lan kolektör sistemlerinde montaj dörtlü ba¤lant› olarak yap›lmal›d›r. Bu tip
montajlarda kullan›lacak ba¤lant› elemanlar› aﬂa¤›daki tabloda belirtilmiﬂtir .Kollektör ç›k›ﬂlar›
Ø18mm’lik bak›r borudur. Sistemde kullan›lan borular kesinlikle uygun malzemelerden (bak›r,
pirinç yada paslanmaz çelik) seçilmelidir. Galvaniz ve plastik borular ve donan›mlar
kullan›lmamal›d›r. Sistemde kullan›lan tüm ekipmanlar 150°C çal›ﬂma s›cakl›¤›na ve %50
gylcol kar›ﬂ›m›na dayan›kl› olmal›d›r.

20m2 kollektör ba¤lant›s› örnek ﬂemas›
Tavsiye edilen ba¤lant› tipi ve boru çaplar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.

Not:
- Maksimum 4 kolektör peﬂ peﬂe seri olarak ba¤lanmal›d›r.
- Sistemin hacmine uygun olarak hesaplanm›ﬂ kapal› genleﬂme tank› sisteme eklenmelidir.
- S›cak su tank› seçimi yap›l›rken yaklaﬂ›k olarak 1m2 kolektör için 60 lt olarak hesaplanmal›d›r.

4- Muhtemel Bir Ar›zada Yap›lmas› Gerekenler :
ARIZA
Su yeterince ›s›nm›yor

S›cak su akm›yor

Emniyet ventili su kaç›r›yor
Depodan su s›z›yor

SEBEP

YAPILMASI GEREKENLER

Kollektör cam› kirli

Cam› temizleyiniz

Kollektördeki bas›nç yetersiz

Is›t›c› ak›ﬂkan› tamamlay›n›z

S›cak su vanas› kapal›

S›cak su vanas›n› aç›n›z

So¤uk su vanas› kapal›

So¤uk su vanas›n› aç›n›z

ﬁebeke bas›nc› yetersiz

Hidrofor tak›n›z

Emniyet ventili kireçlenmiﬂ

Temizleyiniz

Sebeke bas›nc› yüksek

Bas›nç düﬂürücü kullan›n›z

Depo ar›zal›

Servis ça¤›r›n›z

Not : Cihaz›n›zla ilgili bir problemle karﬂ›laﬂt›¤›n›zda yetkisiz kiﬂilerin cihaza müdahale
etmesine izin vermeyiniz ve yetkili servisimize baﬂvurunuz. (Bkz. Servis Teﬂkilat› Kitapç›¤›)
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ÖNEML‹ UYARILAR

Ürün Garanti ﬁartlar› ‹le ‹lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar :
Baymak A.ﬁ. taraf›ndan verilen ürün garantisi normal kullan›m ﬂartlar›nda kullan›lmamas›ndan do¤acak ar›za ve hasarlar› kapsamaz.
Buna ba¤l› olarak aﬂa¤›daki ﬂ›klar dikkatinize sunulmuﬂtur:
1. Ürününüzü ald›¤›n›zda ürününüze ait garanti belgesini yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas› gereken sat›c› ve yetkili servis onaylar›n›n bulunmamas› halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kaz›nt› yap›larak tahrifat, ürün üzerindeki
orjinal seri numaras›n›n silinmesi - tahrif edilmesi halinde.
3. Cihaz›n›z›n montaj ve kullanma klavuzunuzda tarif edildi¤i ﬂekli ile kullan›n›z. Kullan›m
hatalar›ndan meydana gelebilecek ar›za ve hasarlar.
4. Ürünün müﬂteriye teslim tarihinden sonra nakliye s›ras›nda oluﬂabilecek hasarlar.
5. Yüksek, düﬂük veya sabit olmayan voltaj, hatal› elektrik tesisat›, ürüne uygun olmayan
voltaj sebebiyle oluﬂabilecek hasar ve ar›zalar.
6. K›ﬂ sezonunda antifiriz miktar›n›n yada solar s›v›n›n yeterli konulmamas›ndan do¤an ar›zalar.
(Don vb.)
7. D›ﬂ etkenlerden dolay› kollektör cam›n›n k›r›lmas› vb.
8. Yetkili servis elemanlar› d›ﬂ›nda ﬂah›slar taraf›ndan bak›m, onar›m veya baﬂka bir nedenle müdahale edilmemiﬂ olmal›d›r.
9. Kullan›c›n›n periyodik olarak yapmas› icap eden bak›m ve kontrolleri yapmamas›ndan
do¤acak hatalar.
11.Sisteme ba¤l› emniyet elemanlar›n›n (Emniyet ventillerinin) yüksek ﬂebeke bas›nc› nedeniyle fazla
suyu tahliye etmesinden kaynaklanan zarar ve ziyan nedeniyle oluﬂan hasarlar.
12. Ba¤lant› borular›n›n d›ﬂ etkenden ve sa¤l›kl› ve düzgün monte edilmemesinden kaynaklanan
hasar ve ar›zalar.
13.Kollektör ve deponun sa¤l›kl› ve montaj ve kullanma k›lavuzunda belirtildi¤i ﬂekilde monte
edilmemesinden kaynaklanan ar›zalar (Örnek : Kuvvetli rüzgar sebebiyle kollektör veya deponun zarar
görmesi)
14. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, mal› sat›n ald›¤› sat›c›, bayi, acenta yada
temsilcilik sorumludur.
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GARANT‹ ﬁARTLARI
1) Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren baﬂlar ve 2 y›ld›r.
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garantisi kapsam›ndad›r.
3) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Mal›n tamir süresi en fazla 30 iﬂ günüdür. Bu süre, mala iliﬂkin ar›zan›n servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii, acentas›, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›
- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren baﬂlar. Mal›n ar›zas›n›n 15 iﬂ günü içerisinde
giderilememesi halinde, imalatç› - üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer
özelliklere sahip baﬂka bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4) Mal›n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iﬂçilik, gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas›
halinde, iﬂçilik masraf›, de¤iﬂtirilen parça bedeli ya da baﬂka herhangi bir ad alt›nda hiç bir ücret talep
etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5) Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
- Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l
içerisinde; ayn› ar›zan›n ikiden fazla tekrarlanmas› veya farkl› ar›zalar›n dörtten fazla meydana gelmesi
veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkl› ar›zalar›n toplam›n›n alt›dan fazla olmas› unsurlar›n›n
yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
- Tamiri için gereken azami sürenin aﬂ›lmas›,
- Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla sat›c›s›, bayii,
acentesi temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç› - üreticisinden birisinin düzenleyece¤i raporla ar›zan›n
tamirinin mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda, tüketici mal›n ücretsiz de¤iﬂtirilmesini,
bedel iadesi veya ay›p oran›nda bedel indirimi talep edebilir.
6) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti
kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin ve
Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baﬂvurulabilir.
Garanti Kapsam› Haricinde Olan Genel Hususlar
Aﬂa¤›da belirtilen hususlar ve bu maddeler dahilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek ar›zalar, sorunlar
ve hasarlar garanti kapsam› d›ﬂ›nda kalacakt›r.
1) Ürünün Montaj ve Kullanım Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve
cihazın standart kullanım ﬂartları / amaçları haricinde kullanılması halinde oluﬂabilecek ar›zalar ve
sorunlar
2) Ürünün ilk çalıﬂtırma iﬂleminin Yetkili Servis tarafından yapılmaması (*), Yetkili Servis teknisyenleri
harici yetkisiz 3.ﬂahıslar (özel servis) tarafından cihaza müdahale edilmesi veya bu sebeple oluﬂan
arızalar ve sorunlar
(*) Termosifon, Pompa, Ani Su Isıtıcısı, Radyatör, ﬁofben ve Aspiratör ürün gruplarında ilk çalıﬂtırma iﬂlemi yapılmamaktadır.

3) Ürünün müﬂteriye tesliminden sonra, nakliye/taﬂıma sırasında oluﬂabilecek hasarlar
4) Tüketici taraf›ndan yap›lan yanl›ﬂ depolama ve ortam koﬂullar› nedeniyle cihazda meydana gelen
hasarlar ve ar›zalar
5) Do¤al afetler, üründen kaynaklanmayan harici /fiziki dıﬂ etkenler, mevsimsel hava ﬂartları ve çevresel
etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, ﬂiddetli rüzgar, yıldırım düﬂmesi, kireç, tesisatın aﬂırı
kireçli/çamurlu/pis olması,nem, rutubet, toz, nakliye, taﬂıma, ürünün dona maruz kalması, baca
ba¤lantılarının donması, bacadan ya¤mur suyu girmesi, susuz çalıﬂma v.b.) nedeniyle oluﬂan arızalar
ve sorunlar
6) Ürünün standart ve sorunsuz çalıﬂma koﬂullarının sa¤lanması için gerekli/zorunlu olan Montaj ve
Kullanım Kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerin (su basıncı, voltaj de¤eri, gaz besleme basıncı,
sigorta de¤eri, topraklama, yak›t cinsi, yak›t kalitesi v.b) uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya
de¤iﬂken olması halinde cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar
7) Elektrik-Gaz-Su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar nedeniyle meydana gelebilecek ar›zalar
ve sorunlar
8) Elektrik-Gaz-Su tesisatı ve / veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat ba¤lantıları, baca
ba¤lantıları v.b. nedeniyle meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar
BAYMAK
MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
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Belge Numaras› : 86997
Belge ‹zin Tarihi : 13/07/2010

Belgenin Geçerlilik Tarihi: 13/07/2012

SATICI F‹RMANIN :

MALIN

:

Ünvan›

:

Cinsi

: Güneﬂ Kollektörleri

Adresi

:

Markas›

: Baymak

Tel.-Fax

:

Modeli

:

Fatura tarih/No.

:

Bandrol ve Seri No. :

Kaﬂe-‹mza

:

Teslim Tarihi/Yeri

:

NOTLAR:

Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun ve bu Kanun’a
dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan izin verilmiﬂtir.

BAYMAK MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
Orhanl› Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No: 7
34959 Tuzla / ‹STANBUL
Tel. : (0216) 581 65 00
Internet : www.baymak.com.tr
E-mail : yonetim@baymak.com.tr
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