
CK3 SERİSİ
ÇELİK  KAZAN



Değerli DemirDöküm Dostu,

Modern Tesislerde DemirDöküm’ün titiz çalışması sonucu

üretilen bu ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü

kullanmadan önce dikkatli okumanızı ve bir başvuru

kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.
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CK3 çelik kazanlar fuel-oil
(No.5), motorin, doğalgaz
ve LPG ile kullanılmaktadır.
Bunun için uygun brülör
temin edilmelidir.*

Doğalgaza bağlantı
yaptırmadan önce
İGDAŞ, EGO, BOTAŞ’ın
istekleri doğrultusunda
doğalgaz tesisat projesi
hazırlatılmalı ve
onaylanmalıdır.

Kazan dairesi
havalandırma kanalları
önünde hava akışını
önleyecek hiçbir engel
bulunmamalıdır.

Kazan dairesinde ark
yapan, bozuk elektrik
anahtarları, prizler vb.
elektrik tesisatı
elemanlarını değiştiriniz.

Kazan dairesinde gaz
kokusu hissederseniz
öncelikle sayaç giriş
vanasını kapatınız; sigara
içmeyiniz, kibrit ve
çakmak kullanmayınız;
elektrik düğmelerini

(ampul, elektrikli cihaz
vb.) açıp kapamayınız;
kapı ve pencereleri
açarak ortamı
havalandırınız. Ardından
gaz dağıtım şirketini veya
Yetkili Servisimizi
arayınız.

CK3 çelik kazanınız
sadece LPG tankı ile
kullanılabilir. Sanayi tüpü
ile kullanılamaz. LPG
projesi ve LPG tesisatı
uygulaması uzman
firmaların (Aygaz vb.)
Yetkili Servisleri
tarafından yapılmalıdır.
Konu ile ilgili olarak bayi,
servis veya ücretsiz
Tüketici Danışma
Servisimize danışınız.

Kazan su seviyesini
hidrometre yardımı ile
kontrol ediniz. Su seviyesi
düşükse sisteme su 
ekleyiniz. Kazan suyunu
mecbur kalmadıkça
boşaltmayınız. Eğer su
boşaltılmasını gerektiren
bir işin yapılması
zorunluluğu varsa, iş
bitiminde tesisatı su ile
doldurunuz. Kazandan
kullanım amacı ile
kesinlikle su
alınmamalıdır.Kazan dairesi kesinlikle

depo, ardiye veya
çamaşırhane olarak
kullanılmamalıdır.
Kazan dairesi zemini
ıslak olmamalı, daima
temiz ve kuru kalmalıdır.

* CK3/1500 üç geçişli sıcak su kazanı
gaz yakıtlı olarak kullanılabilir.



DemirDöküm CK3 Serisi çelik
kazanlar alev geri dönüşlü,
sıcak sulu kalorifer
kazanlarıdır. Duman
borularının içine yerleştirilmiş
geciktiricilerle ısı transferi en
yüksek seviyeye çıkarılmıştır.
CK3 Serisi kazanlar standart
olarak 3 bar işletme basıncına 
uygun olarak tasarlanmıştır.
İsteğe bağlı olarak daha yüksek
işletme basınçları için üretmek
mümkündür.

• TS-EN 303 veTS 497
 standartlarına uygun olarak
 üretilmektedir.

• Yüksek verimlidir. Isıl verim
  %91-94’tür.*

• 3 yıl garantilidir.

• Karşı basınçlı olarak dizayn
 edildiğinden küçük boyutludur.

• Kazan silindirik gövdesi,
 alüminyum folyo kaplı         
 mineral esaslı izolasyon       
 malzemesiyle kaplanmıştır. 
 Brülör kapısında ısı iletim      
 katsayısı düşük ve dayanımı   
 yüksek refrakter malzeme
 kullanılmıştır. Böylece ısı      
 kayıpları en aza indirgenmiştir.

• Her iki yöne doğru açılması
 ayarlanabilen menteşeli brülör
 kapısı sayesinde, duman
 borularının ve brülörün temizlik
 ve bakımı kolaylıkla
 yapılmaktadır.

• Kazan üst ön sacına monte
 edilen kontrol kumanda panosu
 üzerinde kazanın emniyetli ve
 otomatik olarak çalışmasını
 sağlayan kazan ve emniyet
 termostatları ile termometre
 mevcuttur. ( Opsiyonel olarak 
   sunulmaktadır.)
• CK3 serisi çelik kazanlar, özel
  brülör kapısı tasarımı sayesinde,
 kısa veya uzun namlulu brülörler
 ile sorunsuz olarak çalışma
 özelliğine sahiptir.
•  Kazanınızın emniyetli bir şekilde 
   işletilebilmesi için  kazan güvenlik
   tertibatlarının kullanılması
   gerekmektedir (Emniyet Termostatı, 
   Kazan Termometresi, Emniyet Ventili, vb)

* CK3/400-800 verim %91’dir.
 CK3/1000-1500 verim %94’tür.



Yaklaşık Boş Ağırlık

Yaklaşık Su Hacmi

Max. Kazan Çalışma Sıcaklığı

Max. Kazan Çalışma Basıncı

Eletrik Beslemesi

derinlik

çapYanma Odası

Gaz Kısmı Direnci

Kazan Tipi

Anma Isı Gücü
465 581 698 930 1163 1395 1744

400.000 500.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000

Anma Isı Yükü
511 639 767 1022 1237 1484 1856

439560 549451 659341 879121 1063830 1276596 1595745

Atık Gaz Sıcaklığı 180 180 190 190 190 190 200

Atık Gaz Debisi (Doğal Gaz) 573,43 716,76 860,2 1232,88 1433,63 1720,4 2150,5

Atık Gaz Debisi 573,43 716,76 860,2 1232,88 1433,63 1720,4 2150,5

3,1 3,9 4,4 6,2 6,5 7,2 7,5

600 640 700 800 800 800 900
1700 1800 1850 2000 2230 2350 2600

Gaz Tüketimi 52,13 65,16 78,2 112,08 130,33 156,4 195,5

Toplam Isıtma Yüzeyi 14,65 17,75 22,29 28,61 48,992 56,687 71,486
1130 1300 1600 1970 4100 4500 5500
780 960 1305 1830 2720 3000 3200
90 90 90 90 90 90 90
  3                 3                3                 3                   3                  3                   3

230 V - 50 Hz

CK3/400 CK3/500 CK3/600 CK3/800 CK3/1000 CK3/1200 CK3/1500
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kcal/h

kW
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°C

(m3/h)

(m3/h)

mbar

mm

mm

m3/h

m2

kg
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°C

bar



Kazan Tipi CK3/400 CK3/500 CK3/600 CK3/800 CK3/1000 CK3/1200 CK3/1500

Anma Isı Gücü
kW 465 581 698 930 1163 1395 1744

kcal/h 400.000 500.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000
Verim* % 94 94 94 94 94 94 94

Su Gidiş/Dönüş(D/E) DN DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125
Gidiş Emniyet (S1)

Dönüş Emniyet (S2)
inç 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 21/2" 21/2" 21/2"
inç 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 2" 2" 2"

Boyutlar

A mm 850 900 1000 1100 1650 1750 1850
B mm 1610 1710 1910 2100 1950 2050 2200
C mm 2290 2390 2450 2650 3400 3660 3910
F mm 300 350 400 400 400 500 500

*Kazan verimi: CK3/400-800 için kısmi yük altındaki verim değeridir. Tam yük altındaki kazan verimi %91 dir
Ürün ömrü: 10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

½

CK3/400-500-600-800 CK3/1000-1200-1500



SCP-2 Standart Kontrol Panosu

  1. Açma-Kapama butonu
  2. Emniyet termostatı
  3. Sigorta
  4. Emniyet termostatı ikaz ledi
  5. Brülör ikaz ledi
  6. 1. kademe brülör devrede
  7. 2. kademe brülör devrede
  8. 1. kademe termostat
  9. 2. kademe termostat
10. Termometre (0-120°C)
11. Pompa on-off
12. By-pass pompa on-off
13. Buton kapama parçası
14. Ünite kapama parçası

1. Açma-Kapama butonu: Kontrol panosunu açmak veya
  kapatmak için kullanılır.
2. Emniyet termostatı: Kazan Suyu sıcaklığı herhangi bir
  sebeple sınır değerini aşarsa, brülör durdurulur ve emniyet
  termostatı ikaz ledi yanar. Kazanı tekrar çalıştırabilmek için
  sıcaklığın düşmesi beklenir. Daha sonra emniyet termostatı
  kapağını söküp reset pimine basınız. Termostat resetlendiğinde
  ikaz ışığı sönecektir.
3. Sigorta: Yüksek akıma karşı kumanda panosunu korur.
4. Emniyet termostatı ikaz ledi: Emniyet termostatı limit
  değeri geçince ikaz ışığı yanar. Termostat resetlendiğinde
  ikaz ışığı söner.
5. Brülör ikaz ledi: Brülör herhangi bir sebepten dolayı
  çalışmadığında brülör ikaz ışığı yanacaktır. Brülör resetlenip
  tekrar çalışmaya başladığında ikaz ışığı söner.
6. 1. kademe brülör devrede: Brülör 1. kademede çalışırken
  uyarı ledi yanacaktır.
7. 2. kademe brülör devrede: Brülör 2. kademede çalışırken
  uyarı ledi yanacaktır.

8. 1. kademe termostat: Manuel konumda kazanın çalışacağı
  maksimum sıcaklığı belirler.
9. 2. kademe termostat: Manuel konumda brülörün 2.          
  kademeye geçiş sıcaklığını belirler.
  Dikkat! Tek kademeli kazanlarda bu termostatın bir görevi       
  yoktur.
10. Kazan termometresi: Kazan suyu sıcaklığını gösterir.
11.Sistem pompa on-off: Isıtma sistemindeki pompalar bu
  buton ile kontrol edilebilir.
  Dikkat! Sistemde birden fazla pompa olması durumunda bir
  kontaktör ile bu kontrol sağlanmalıdır.
12. By-pass pompa on-off: Sistemde by-pass pompa olması
  durumunda, by-pass pompanın çalışması bu buton ile kontrol
  edilebilir.
  Sisteme haricen bağlanacak by-pass sensörü yardımıyla bir
  by-pass pompa kontrolü yapılabilir.
  Dikkat! SCP-2’de by-pass pompası brülörün çalışması
  durumunda devreye girer.



SCP-22 / SCP-23D Otomatik Kontrol Panosu
  1. Açma-Kapama butonu
  2. Emniyet termostatı
  3. Sigorta
  4. Emniyet termostatı ikaz ledi
  5. Brülör ikaz ledi
  6. 1. kademe brülör devrede
  7. 2. kademe brülör devrede
  8. 1. kademe termostat
  9. 2. kademe termostat
10. KazanTermometresi (0-120°C)
11. Sistem pompa on-off
12. By-pass pompa on-off
13. Boyler pompa on-off
14. Auto/Manuel
15. Otomatik kontrol ünitesi
    (SCP 22 & 23D)

1. Açma-Kapama butonu: Kontrol panosunu açmak veya
  kapatmak için kullanılır.
2. Emniyet termostatı: Kazan Suyu sıcaklığı herhangi bir
  sebeple sınır değerini aşarsa, brülör durdurulur ve emniyet
  termostatı ikaz ledi yanar. Kazanı tekrar çalıştırabilmek için
  sıcaklığın düşmesi bekleyiniz. Daha sonra emniyet termostatı
  kapağını söküp reset pimine basınız. Termostat resetlendiğinde
  ikaz ışığı sönecektir.
3. Sigorta: Yüksek akıma karşı kumanda panosunu korur.
4. Emniyet termostatı ikaz ledi: Emniyet termostatı limit
  değeri geçince ikaz ışığı yanar. Termostat resetlendiğinde
  ikaz ışığı sönecektir.
5. Brülör ikaz ledi: Brülör herhangi bir sebepten dolayı
  çalışmadığında brülör ikaz ışığı yanacaktır. Brülör resetlenip
  tekrar çalışmaya başladığında ikaz ışığı söner.
6. 1. kademe brülör devrede: Brülör 1. kademede çalışırken
  uyarı ledi yanacaktır.
7. 2. kademe brülör devrede: Brülör 2. kademede çalışırken
  uyarı ledi yanacaktır
8. 1. kademe termostat: Manuel konumda kazanın çalışacağı
  maksimum sıcaklığı belirler.
  Dikkat! 1. kademe termostat kontrolü manuel konumda aktiftir.
9. 2. kademe termostat: Manuel konumda brülörün 2.         
   kademeye geçiş sıcaklığını belirler..

  Dikkat! Tek kademeli kazanlarda bu termostatın bir görevi yoktur.
  2. kademe termostat kontrolü manuel konumda aktiftir.
10. Kazan termometresi: Kazan suyu sıcaklığını gösterir.
11.Sistem pompa on-off: Isıtma sistemindeki pompalar bu
  buton ile kontrol edilebilir. Birden fazla pompa olması durumunda
  bir kontaktör yardımıyla bu kontrol sağlanabilir.
12. By-pass pompa on-off: Sistemde by-pass pompa olması
  durumunda, by-pass pompanın çalışması bu buton ile kontrol
  Dikkat! Bu kontrol SCP-23D’de sadece manuel konumda,        
  SCP-22’de ise hem otomatik hem de manuel konumda aktiftir. 
  SCP-22’de by-pass pompası brülörün çalışması durumunda      
  devreye girer.
13. Boyler pompa on-off: Sistemdeki boyler pompası bu buton ile
  kontrol edilebilir.
  Dikkat! Bu kontrol sadece manuel konumda aktiftir.
14. Auto/Manuel: Otomatik kontrol ünitesinin arıza yapması
  durumunda sistemi manuel olarak çalıştırabilmek için bu buton
  kullanılır. Yukarıda manuel konumda aktif olan özellikler belirtilmiştir.
15. Otomatik kontrol ünitesi: Tüm fonksiyonları yöneten
  mikroişlemci kontrollü elektronik kontrol sistemidir. SCP-22’de 7
  röle çıkışlı kontrol ünitesi, SCP-23D’de ise 12 röle çıkışlı ünite
  kullanılmaktadır.



3. Bölüm / Kazanınızın Yerleşimi ve Bağlantısı

Korozyonu (çürümeyi) önlemek için kazan, beton
kaide üzerine yerleştirilerek yükseltilmelidir.
Kaide yanıcı maddeden yapılmamalıdır.

Kazan kaidesi suya dayanıklı malzemeden
olmalıdır (beton veya metal). Beton kaide
fayans veya seramik vb. malzemeler ile
kaplanmamalıdır.

Kazanınızın emniyetli bir şekilde çalışabilmesi
için kazan çalışma sıcaklıklarına uygun kazan
ve emniyet termostatlarının aşağıdaki şekilde
belirtilen kovanlar içerisine montajının yapılması
gerekmektedir.

Kazan önündeki boşluk boruların temizliğine
izin verecek ölçüde olmalıdır (en az kazan boyu 
kadar ya da türbülatörlerin uzunluğu kadar)

Kazanınızın montajı yalnızca yetkili kişiler
tarafından yapılmalıdır



Baca Bağlantısı

Bacanızın çekişinde problem var ise baca
bağlantı şeklinizi kontrol ediniz.

Baca, baca kesiti arka duvarına çok yakın
monte edilmemelidir.

Kazan baca çıkışı aşağı doğru eğimli
olmamalı.

Baca çıkışı ağzı kesiti arka duvardan
dışarıya monte edilmemelidir.

Uygun baca çekişi için yatay duman kanalı çapının baca kesitinden küçük olmaması, boyunun  60 cm’den kısa 3 
m’den uzun olmaması, %10 artan eğimle ve mümkünse dirsek kullanılmadan bacaya bağlanması tavsiye edilir.
Yatay duman kanalı üzerinde ölçüm noktası bulunmalı ve ek olarak yatay duman kanalı üzerinde termometre ile 
baca gazı sıcaklığının ölçülmesi gerekmektedir. Baca malzemesi olarak 316 paslanmaz çelik kullanılmalıdır.



Kazan Dairesinin Havalandırılması

Kazan dairesinde, pis havanın bacadan
dışarı atılmasını sağlayacak, baca ile bağlantılı
pis hava penceresi bulunmalıdır. Bu pencere
özellikle doğalgazlı kazanlarda gaz kaçaklarının
tahliyesi için gereklidir. Doğalgaz havadan hafiftir
ve yükselir, bu sebeple pis hava penceresi, tavana
yakın ve baca ile bağlantılı olmalıdır. 

Kazan dairesinde, temiz hava
sirkülasyonu ve yanma oluşması
için gerekli havayı sağlayacak bir
temiz hava penceresi olmalıdır.
Temiz hava penceresi yerden en
fazla 50 cm yükseklikte olmalıdır.
Temiz hava penceresi: 4,5 x (Q+60)=…cm²
Q=kW (kazan kapasitesi)
Pis hava penceresi tavandan en az
40 cm aşağıda olmalıdır
(Kesit alanı= Temiz Hava Penceresi / 2).



Brülör Seçimi

Sistemde EN 267 veya EN 676 veya DIN EN 497
standartlarına uyan her türlü gaz ya da sıvı yakıtlı
brülörü kullanılabilir. Brülör seçimi kazan yanma
odasına uygun yapılmalıdır. Bu nedenle kazan
üreticisinin tavsiyesi çok önemlidir. Aşağıda
DemirDöküm CK3 serisi kazanlar için
kullanılabilecek gaz brülör listesi verilmiştir.

Asla brülör hava kafesini kapatmayınız

Alev rengini kontrol ediniz. Gaz brülörlerinde
yanma mavi renkte olmalıdır. Sarı ya da turuncu
alev gazın tam yanmadığını göstermektedir.
Brülör ayarı yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.

Devreye Alma

• Ana gaz vanasını açınız
• Gaz basıncını manometreden kontrol ediniz
 (max. 300 mbar)
• Brülör panosu üzerindeki işletme şalterini açınız
• Oransal kontrol şalterini otomatiğe getiriniz
• Yakıt seçim şalterini “gaz” konumuna getiriniz
• Oransal kontrol cihazından sıcaklık veya basınç
 set değerlerini kontrol ediniz.
• Brülör fan motoru devreye girecek
• Ateşleme oluşacak
• Gaz valfi açılacak ve yanma gerçekleşecek
• Alev kontrol sistemi, alev kontrolüne bağlanacak
• Oransal kontrol cihazından gelecek sinyale göre
 brülör maksimum kapasiteye geçecek
• Kazan basıncı artış gösterirse, oransal kontrol
 cihazı brülör kapasitesini minimuma düşürecektir
• Kazan basıncı yükselmeye devam ederse,
 oransal kontrol cihazı brülörü kapatacaktır.

DemirDöküm
CK3 Brülör

CK3/400 RS 44 TC
CK3/500 RS 70 M
CK3/600 RS 70 M
CK3/800 RS 100 M
CK3/1000 RS 100 M
CK3/1200 RS 130 M
CK3/1500 RS 190 M



Korozyonu önlemek için kazan dış yüzeyini ve
duman borularının suyla temasına engel olunuz.

Kazanı asla susuz çalıştırmayınız.

Sıcaklığı 90 °C nin üzerine çıkarmayınız.

Çok gerekmedikçe kazan suyunu boşaltmayınız.
Sıcak su sistemlerinde her yeni su ilavesi ile birlikte
kazan içerisine oksijen girmektedir ve korozyona
sebep olmaktadır.

Şebeke suyunun veya su kaynağının kireç miktarı
kontrol ettirilmelidir.

Kazan besleme suyu kuyudan temin edilecek ise,
su kum filtresinden geçirilmelidir.

Don olayı beklendiğinde kazanınızda don koruma
özelliği bulunmuyorsa kazanınızı kapatmayınız

Kazan, brülör ve baca üzerine herhangi bir nesne
koymayınız.

Kazan üzerinde bulunan sızdırmaz malzemelerin
sızdırmazlıkları kontrol edilmelidir.

Brülör tarafından fan yardımıyla kazan içerisinde
gönderilecek taze havanın kesilmemesi için brülör
çevresine herhangi bir nesne koymayınız.

Kazan çalışması esnasında basınç altında bulunan
kazan, kazan giriş/çıkış hattı, emniyet hattı ve
emniyet vanasından uzak durulmalıdır

Kazan işletme esnasında iken kazan suyunu
boşaltmayınız

Kazan işletme esnasında yüksek yüzey
sıcaklığından dolayı kazana temas
edilmemelidir.

Kazan işletme esnasında brülör üzerinde bulunan
fan ve elektrik bağlantılarına dokunulmamalıdır

Kazan işletme esnasında kazan kontrol paneli ve
ana kontrol paneline elektrik bağlantısı kesilmeden
müdahale edilmemelidir

Kazan dairesi ısıtma sisteminde oluşabilecek acil
durumlar için dışarıdan kolay ulaşılabilir olmalıdır



Sistem Montaj Örnekleri
Açık Genleşme Tankı
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Kapalı Genleşme Tankı
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4. Bölüm / Kazanınızın çalıştırılması:

    Gaz ve sıvı yakıtlı kazanlarda 
düşük su sıcaklıklarında konden-
zasyon problemi ortaya çıkabil-
mektedir. Bu nedenle doğalgazlı 
işletimde kazanı 55 °C, sıvı yakıtlı 
işletimde 45 °C sıcaklığın altında 
çalıştırmayınız

  Kazanın ilk çalıştırılması esnasın-
da kazan sıcaklığı düşük olduğun-
dan atık gaz içerisindeki su arka 
kapakta yoğuşabilir. Su sıcaklığı 
sıvı ve gaz yakıtta yukarıda verilen 
min sıcaklığa ulaştığında kesile-
cektir.

  Kazan ilk çalıştırma esnasında 
kazan kapağı üzerinde bulunan 
giydirme sacı montajını 10 saat 
sonra brülör yükü kademeli olarak 
arttırıldığında sayfa 20 de gösteril-
diği şekilde takınız
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Kazan Suyu Basınç Kontrolü

• Yeni doldurulan tesisata ilave edilen su çok fazla
 çözülmüş hava ve oksijen içerdiğinden, ilk günlerde
 hacminin bir kısmını kaybeder. Bu nedenle yeni
 doldurulmuş tesisattaki basınç önce her gün
 sonrasında ise artan aralıklarla kontrol edilmelidir.

• Sistemin su seviyesini hidrometreden kontrol ediniz
 düşük ise kazan uygun sıcaklığa düşürüldükten sonra
 sisteme su ilavesi yapınız.

Atmosfere açık sistemlerde su basıncı
nasıl kontrol edilir?

• Basınç gösterge çubuğu kırmızı işaretçi sınırları
 içerisinde olmalıdır.

      Yeşil iğne kazan çalışma basıncına uygun olarak
      ilk kurulum  sırasında yetkili şahıslarca ayarlanacaktır.
      Sistem elemanları bu göstergenin gösterdiği basınca
      uygun çalışır.

Sistemde sürekli olarak su basıncı düşüyorsa
yetkililere başvurunuz.

Asla 90 °C deki kazan suyunun üzerine soğuk
su ilavesi yapmayınız.

1- Basınç Gösterge Çubuğu
2- Yeşil İğne
3- Kırmızı İşaretçi

Kapalı sistemlerde su basıncı nasıl 
kontrol edilir?

• Basınç gösterge çubuğu yeşil işaretçi sınırları
 içerisinde olmalı.

      Kırmızı iğne kazan çalışma basıncına uygun     
      olarak ilk kurulum sırasına yetkili şahıslarca      
      ayarlanacaktır. Sistem elemanları bu gösterge-  
      nin gösterdiği basınca uygun çalışır.

      Manometre basınç gösterge çubuğu yeşil       
      işaretçi altında ise bu tesisatta suyun eksik      
      olduğunu gösterir. Kazanın soğuması beklene-  
      rek su eklenmelidir.

1- Basınç Gösterge Çubuğu
2- Kırmızı İğne
3- Yeşil İşaretçi
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5. Bölüm / Bakım ve temizlik:
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CK3 SERİSİ ÇELİK KAZAN DEMONTAJ RESMİ
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6. Bölüm / Yetkili Servis çağırmadan
önce yapılması gerekenler ve güvenlik
uyarıları:
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7. Bölüm / Müşteri İletişim Merkezi

 Tel:  +90 (228) 314 55 00
 Fax: +90 (228) 314 55 20
 E-mail : info@demirdokum.com.tr
 Adres  : Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.
 Bozüyük Tesisleri 4 Eylül Mahallesi İsmet İnönü Cad.
 No: 263 11300 Bozüyük - Bilecik / Türkiye

 Üretim Yeri:
 4.OSB 4.Cadde 
 Gaziantep/Türkiye



DemirDöküm tarafından verilen bu garanti, mamulün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı
gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır:
1.  Sicil Etiketi ve Garanti Belgesinin tahrif edilmesi.
2. Mamulün Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı ve amaç dışı kullanılmasından meydana gelen hasar ve arızalar.
3. Hatalı tip seçiminden kaynaklanan hasar ve arızalar.
4. Yetkili Servislerimiz dışında kişiler tarafından yapılan bakım ve onarımlar nedeni ile oluşan hasar ve arızalar.
5. Malın tesliminden sonra nakliye, boşaltma, yükleme, depolama, harici fiziki (Çarpma, çizme, kırma) ve kimyevi etkenlerle meydana
gelen hasar ve arızalar.
6. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelen hasar ve arızalar.
7. Hatalı yakıt kullanılması ve yakıt özelliklerinden doğan hasar ve arızalar.
8. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; topraksız priz kullanılması; hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar.
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi, ücret karşılığında yapılır.
Garanti, bu belgenin diğer yüzünde belirtilen süre içinde ve yalnızca mamulde meydana gelecek arızalar için geçerlidir.

Değerli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürünler vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle ürünlerimizle ilgili her türlü hizmet
ihtiyacınızda;

• Öncelikle ekteki Yetkili Servislerimize başvurarak,

• Müşteri İletişim Merkezimizin 444 1 833 numaralı telefonunu arayarak,

• www.demirdokum.com.tr internet sitemizi ziyaret ederek,

bilgi alabileceğinizi ve şirketimize ulaşabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Uyulması Gerekli Öneri ve Bilgiler:
1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü montaj ve kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Servise ihtiyacınız olduğunda listede belirtilen size en yakın DEMİRDÖKÜM YETKİLİ SERVİSİ’ne başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene DEMİRDÖKÜM tarafından verilmiş kimlik kartını sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden aldığınız’’HİZMET BELGESİ’’ni saklayınız. Alacağınız Hizmet Belgesi, ileride cihazınızda meydana
gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.



Yönetim Kurulu Üyesi Endüstriyel Yönetim Kurulu Üyesi Satış-Pazarlama


