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MOTOR‹N BRÜLÖRÜ

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK
MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.

Orhanl› Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8
34959      Tuzla / ‹STANBUL

Tel: (0216) 581 65 00
http:// www.baymak.com.tr

e-mail:yonetim@baymak.com.tr

UYARI!
Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu kılavuzu okuyunuz.
Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti alaca¤ınız, servis istasyonları ile ilgili bilgileri içeren
Servis Teflkilatı Kitapç›¤› verilmifltir.

Cihazınızın ilk çalıfltırmasını mutlaka Baymak Yetkili Servisine yaptırınız.
Aksi takdirde cihazınız garanti kapsamı dıflında kalır.

Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlü¤ü 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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BRÜLÖR MONTAJI VE D‹KKAT ED‹LECEK ÖNEML‹ NOTLAR:
a) Tafl›ma ve nakliye ifllemini cihaz›n ambalaj› üzerindeki iflaretlemeleri dikkate alarak orjinal

ambalaj› ile yap›n›z. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (Nem, su, darbe vs.) etkenlere

karfl› koruyunuz.

b) Cihaz›n ambalaj›n› açt›ktan sonra ambalaj at›klar›n›z› uygun at›k alanlar›na at›n›z. Çocuk-

lardan uzak tutunuz.

c) Cihaz›n montaj› Türk Standartlar›n›n öngördü¤ü flekilde sürekli hava ak›m› bulunan ortama

yap›lmal› ve ba¤l› oldu¤u kat kaloriferi veya kazan uygun bir bacaya ba¤lanm›fl olmal›d›r.

d) Yak›t deposu ç›k›fl›na bir adet Baymak Mazot Filtresi tak›n›z.

e) Yak›t deponuzun ç›k›fl›n› depo alt›ndan en az 5-8 cm. yukar›dan yap›n›z.

f) Deponuzun alt›na ve ç›k›fl›n karfl› taraf›na boflaltmamuslu¤u koydurunuz. Depoyu musluk

taraf›na 5˚ meyilli ve yerden en az 15 cm. yüksekte olacak flekilde yerlefltiriniz.

g) Yak›t deponuzu, kazan zemininden daha alçak bir yere yerlefltirme gerekiyorsa (en az 

30m) çift borulu sistem uygulanmal›d›r. (Bkz. Yak›t Tesisat)

h) Cihaz›n›zla verilen toprakl› fifli uygun bir yere monte edip toprak hatt›n›n ba¤lanmas›na 

kesinlikle dikkat ediniz. Cihaz›n›z› hiç bir zaman topraks›z prize takmay›n›z.

›) Karfl› bas›nçl› merkezi kazanlarda uzun namlulu brülör kullan›n›z.

i) Cihaz›n›z TSEN 267/TSEN 230 ‘a uygun olarak üretilmifltir.
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KL 20 1. MOTOR‹N BRÜLÖRÜ
‹LK ÇALIfiTIRMA
1- Start butonuna bas›n›z. Lansdaki ›s›t›c› kumanda termostad›n›n brülörü devreye

sokmas› için ortam ve yak›t s›cakl›¤›n›n de¤iflkenli¤inden dolay› belirli bir süre beklemek
gerekmektedir. Ancak KL 20 1.AV özel, KL 20 1 b II ve KL 20 Ib2 III brülörlerde ›s›t›c› ve ›s›t›c›
termostat› kullan›lmam›flt›r.

2 - Pompan›n havas›n›n al›nmas›na dikkat ediniz.
3 - Hava ayarlar›n›n yap›lmas›na dikkat ediniz.
4 - Kapasiteyi düflürdü¤ünüzde veya yükseltti¤inizde hava ayarlar› ile yak›t pompas› 
      bas›nc›n› ayarlay›n›z.
5 - Depo ve cihaz aras›na döflenen yak›t devresinde herhangi bir s›zd›rma olmad›¤›n› 
      kontrol ediniz.

MAMÜL ADI KAPAS‹TE

KL 18

KL 20. 1 AV 2.1

KL 20. 1 AV Özel

KL 20. 1 b2 II

KL 20 1 bIII

KL 10/25M

KL 20/35M

KL 30/45M

KL 40/60M

KL 60/85M

KL 85/120M

KL 20.1 b3 I

KL 20.1 b3 II

KL 20.1 b3 III

KL 25.1 b II

KL 30.3 b II3

KL 30.3 b III3

10000-18000

11200-30000

11200-51000

30000-137000

86000-163000

100000-250000

200000-350000

300000-450000

400000-600000

600000-850000

850000-1200000
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a) Yanma Borusu - Türbülatör  Hava Ayar› :
‹flletme yap›lmadan önce lans borusu  üzerinde bulunan lans kontra somununu gevfletin
Gözetleme cam›n›n sol taraf›nda bulunan imbus M 5 x 25 civatay› 4 allen anahtarla sa¤a
çevirdi¤inizde hava miktar› azalacakt›r.
Ayarlama ifllemi yap›ld›ktan sonra yak›t borusu ve solenoid vana ba¤lant›lar›n› kontrol ediniz.

b) Hava Emifl Ayar›
Yak›t pompas›n›nyan›ndaki  vida blo¤una monte edilen M 5 x 50 imbus civatay› 4 allen

anahtarla sa¤a veya sola çevirerek hava emifl ayar›n› yap›n›z. Sa¤a çevirdi¤inizde gövde içindeki
hava klapesi aç›laca¤›ndan emilen hava miktar› da artacakt›r.

Sola çevirdi¤inizde de emilen hava miktar› azalacakt›r.

D‹KKAT :
Brülör ilk çal›flt›rmada devreye girmezse:
- Elektrik ba¤lant›lar›n› kontrol ediniz.
- Is›t›c› kumanda termostat›n›n devrede olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
- KL 20 motorin brülörlerinde lans ve yanma bafll›klar›n›n özelli¤inden dolay› yak›t pompas›n›n

kapasitelere göre çal›flma bas›nc› di¤er brülörlere oranla daha düflük ayarlanm›flt›r.

BRULÖR BAKIMI
1- Deponuza mazot doldurulurken cihaz›n›z› kapat›n›z ve çal›flt›rmadan 1 saat bekleyiniz.
2- Cihaz› tekrar çal›flt›rmadan deponun boflaltma muslu¤unu açarak dipte  biriken su ve tortuyu

boflalt›n›z.
3- Depo ç›k›fl›ndaki ve brulör üzerindeki mazot filtrelerini temizleyiniz. (Filtre temizli¤i yap›ld›k-

tan sonra devrenin havas›n› boflalt›n›z.)
4- Brulör elektrotlar›n› ve türbülatörünü belirli aral›klarla kuru bezle silerek temizleyiniz.
5- Kazan›n ömrünü uzatmak için senede en az iki defa kazan› temizletiniz ve kazan kullan›mdan

ç›kt›ktan sonra bir sonraki k›fla haz›r olmas› için sezon sonunda ve bir kez de sezon ortas›ndan
temizlenmelidir.

6- ‹lgili yasa gere¤i cihaz›n kullan›m ömrü on(10) y›ld›r. Kullan›m ömrü ürünün fonksiyonunu ye-
rine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve servis hizmeti verme süresini kapsar.

0 1 2 3 4 5
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BRÜLÖR MAZOT F‹LTRES‹ TEM‹ZL‹⁄‹:
1- Cihaz› durdurunuz.
2- Mazot deposundaki ç›k›fl vanas›n› kapat›n›z.
3- Filtre kapa¤›n› sökünüz.
4- Filtre içindeki süzgeç telini ç›kararak temiz mazot ile iyice y›kay›p yerine koyunuz.
5- Filtre kapa¤›n› yerine  vidalay›n›z.
6- Depo ç›k›fl vanas›n› aç›n›z.
7- Pompa hava alma tapas›n› (29) gevfleterek brulöre yol veriniz. Tapadan mazot ç›k›nca tekrar
    s›k›n›z.
8- Filtreyi bezle kurulayarak s›z›nt› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
FOTOSEL TEM‹ZL‹⁄‹ :
1- Cihaz› durdurunuz.
2- Fotoseli kendinize do¤ru çekerek yerinden ç›kar›n›z.
3- Fotosel ucundaki cam k›sm› temiz ve kuru bir bezle silerek tekrar yerine tak›n›z.
BRÜLÖR MEMES‹ TEM‹ZL‹⁄‹ :
Elektrot temizli¤ine yap›lan ifllemlere ek olarak;
1- Türbülatör tesbit vidas›n› gevfletiniz ve türbülatörü elektrotlar ile birlekte ç›kar›n›z.
2- Brülör memesini ve meme üzerindeki filtreyi sökerek temiz mazot ile iyice y›kay›n›z.
(Meme deli¤ine sert cisimler sokmay›n›z.) Filtre ve memeyi tekrar yerine tak›n›z.
3- Türbülatörü yerine tak›n›z ve ayarlar› kontrol ederek tesbit vidas›n› s›k›n›z.
4- Brülörü kazana yerlefltiriniz.

1- Cihaz› durdurup fifli prizden ç›kar›n›z.

10 dakika kadar so¤umas›n› bekleyiniz.

2- Brülörü tesbit eden viday› gevfletiniz.

 (19) Brülörü sa¤a çeviriniz.

3- Kazan›n içinde kalan yanma borusunu

içinden kuru bir bezle siliniz.

4- Elektrod blokunu ve elektrod uçlar›n›

kuru bezle silerek temizleyiniz.

5- Türbülatörü (25) silerek temizleyiniz.

türbülatör kanatlar›n›n aras›ndaki yar›klar›n temiz

olmas›na dikkat ediniz.

6- Elektrod (24) ayar›n› bozulmas›na dikkat

ediniz. Temizlik an›nda ayar bozulmufl ise (Resim 1)’de

gösterilen flekilde yeniden ayar ediniz.

7- Brulörü yerine yerlefltiriniz.

ELEKTROT VE TÜRBÜLATÖR TEM‹ZL‹⁄‹

Resim 2

Resim 1

0-3 mm.

2-4 mm.

KL 20-1 AV 21 A Brülör için

9 
m

m
.

5 
m

m
.

25

24

19

7- Cihaz›n›z›n rand›manl› ve düzenli çal›flmas› için yetkili servisle bak›m sözleflmesi yap›lmas›
tavsiye edilir.
KAPAS‹TE AYARININ YAPILMASI
Bu ifllem ilk çal›flt›rma s›ras›nda BAYMAK fabrika yetkili servis teknisyeni taraf›ndan yap›lacakt›r.
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ARIZA ÇÖZÜM TABLOSU
* Brulör ar›za lambas› yan›yor ve brulör çal›flm›yor.
1. Brulör ar›zaya geçmifltir.
- Brülör üzerinhdeki reset dü¤mesine en fazla 3 defa 5’er dakika ara ile bas›n›z.
- Reset’e basman›za ra¤men cihaz çal›flmaz ise;
1. Yak›t bitmifl olabilir.
- Yak›t tank›n› kontrol ediniz.
2. Besleme gerilimi 220± % 10 V s›n›rlar› d›fl›nda olabilir.
- Kontrol ediniz, gerekirse regülatör tak›n›z.
3. Fotosel kirli olabilir.
- Temizletiniz.
4. Filtre t›kal› olabilir.
- Temizletiniz.
5. Ateflleme elektrotlar› kirlenmifl olabilir.
- Temizletiniz.
6. Brülör memesi t›kal› olabilir.
- Temizletiniz.
7. Yak›t pompas› hava yapm›fl olabilir.
- Pompan›n havas›n› al›r›z.

* Cihaz kesik kesik yan›yor ve ar›zaya geçiyor;
1. Filtreler t›kal› olabilir.
- Temizletiniz.
2. Yak›t bitmek üzere olabilir.
- Depoyu kontrol ediniz.

* Kazan›n yanma verimi düflük;
1. Kazan kirli olabilir.
- Kazan› temizletiniz.
2. Brulör ayars›z olabilir.
- Yetkili servis ça¤›rarak ayar yapt›r›n›z.

* Düzensiz alev veya brülörün durmas›;
1. Kazan kirli olabilir.
- Temizleyiniz.
2. Yanl›fl hava ayar› yap›lm›fl olabilir.
- Ayarlat›n›z.
3. Hatal› veya kirli meme tak›lm›fl olabilir.
- Kontrol ettiriniz.
4. Yetersiz meme tak›lm›fl olabilir.
- Kontrol ettiriniz.
5. Brulöre yak›t gelmiyor olabilir.
- Gelifl hatt›n› kontrol ettiriniz.
6.  Boru ba¤lant›lar›ndan hava girmifl olabilir.
- Kontrol ettiriniz.
7. Filtre t›kanm›fl olabilir.
- Kontrol ettiriniz.
8. Pompa kirli, ayars›z, bozuk olabilir.
- Kontrol ediniz.
9. Tank içinde su olabilir.
- Kontrol ediniz ve boflalt›n›z.
10. Fotosel kirli olabilir.
- Temizletiniz.
11. Elektrikli cihazlarda ar›za olabilir.
- Kontrol ettiriniz.
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F : Fotosel
TR: Ateflleme Trafosu
M : Motor
I : Lans Is›t›c›
S : Selenoid Vana
T3 : Lens Is›t›c› Termostat›

N7164

S TRI F

8 5 9 7 3

1 2 3 4

SATRON‹C
RÖLE

(TF 976)

KAT KALOR‹FER‹
BA⁄LANTI KLEMENSLER‹

M

M

T3

SATRON‹C RÖLE (TF 976)
BA⁄LANTI fiEMASIMOTOR‹N

BRÜLÖRLER‹

MOTOR‹N YAKIT TES‹SAT fiEMASI
- TEK BORULU S‹STEM

Baymak
Brülör

Baymak
Kazan

2” Dolma

1 1/4 Havaland›rma

Yak›t Tank›

Filtre

H

Boflaltma
Vanas›

Vana

Yak›t Hortumu
1/2”

2.
5 

cm

5 
cm

3.
7 

m

m
ax

.

- Ç‹FT BORULU S‹STEM

Baymak
Brülör

Baymak
Kazan

Yak›t Hortumu

1/2”

2” Dolma

1 1/4 Havaland›rma

Yak›t
Tank›

Boflaltma Vanas›Filtre
Vana

2.
5 

cm

5 
cm

Çekvalf
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ÖNEMLİ UYARILAR
Ürün Garanti Şartları ile İlgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

Baymak A.Ş. tarafından verilen ürün garantisi normal kullanım şartlarında
kullanılmamasından doğacak arıza ve hasarları kapsamaz.
Buna bağlı olarak aşağıdaki şıklar dikkatinize sunulmuştur:

1. Ürününüzü aldığınızda ürününüze ait garanti belgesini yetkili satıcınıza
onaylattırınız.
2. Garanti belgesi üzerinde bulunması gereken satıcı ve yetkili servis onaylarının
bulunmaması halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kazıntı yapılarak tahrifat
ürün üzerindeki orjinal seri numarasının silinmesi-tahrif edilmesi halinde.
3. Cihazınızın montaj ve kullanma klavuzunda tarif edildiği şekli ile kullanınız.
Kullanım hatalarından meydana gelebilecek arıza ve hasarlar.
4. Ürünün müşteriye teslim tarihinden sonra nakliye sırasında oluşabilecek
hasarlar.
5. Yetkili servis elemanları dışında şahıslar tarafından bakım, onarım veya
başka bir nedenle müdahale edilmemiş olmalıdır.
6. Kullanıcının periyodik olarak yapılması icap eden bakım ve kontrolleri
yapmamasından doğacak hatalar.
7. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, malı satın aldığı satıcı, bayi,
acenta yada temsilcilik sorumludur.
8. Hatalı yerleştirme, hatalı boru bağlantıları, hatalı kapasite seçimi, yetersiz
baca sistemi, düşük veya yüksek oynayan voltaj, brülörün kurcalanması veya
ayar yapılmak istenmesi, kalorifer tesisatının hatalı yapılması, harici fiziki ve
kimyevi etkenler, nakliye ve depolama şartlarından doğacak arızalar, cihazın
uygun olmayan yakıtla yakılması.
9. Yetkili servis ekibinin yapmadığı tamir veya değişiklikler.
10. Kullanıcının periyodik olarak yapması icap eden bakım ve kontrolleri
yapmamasından doğacak hatalar.
11. Meme tıkanması ve yakıttan zarar gören malzemeler garanti kapsamı
dışındadır.






