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Öncelikle ALARKO markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kitap, ALARKO ALF Serisi Orta ve Ağır Yağ Brülörleri içindir.
Brülörün güvenli, sorunsuz ve uzun ömürlü bir kullanımı için cihazı kullanmaya
başlamadan önce mutlak suretle bu kitapçığı dikkatle okuyunuz. Bu kılavuzu 
gerektiğinde başvurmak amacıyla saklayınız ve el altında bulundurunuz.
Yetkili Satıcı ve Servislerimiz, cihazınızı yerine koyduktan, bağlantılarını yaptık-
tan sonra size cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. 
Anlaşılmayan konuları tekrar tekrar sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sorularınızı ya-
nıtlanmaktan memnun olacaklardır.
Cihazın güvenli şekilde, yüksek verimle ve ekonomik çalıştırmak, sorunsuz ve 
uzunsüreli kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyiniz, belirtilen gü-
venlik kurallarına ve uyarılara dikkatle uyunuz.
Cihazınıza ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürüne, gerektiğinde 
ALARKO CARRIER yetkili satıcı ve servislerine ulaşabilmek için 444 0 128 nu-
maralı Müşteri Danışma Hattımıza başvurabilirsiniz.  

Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak ko-
şuluyla cihazınız malzeme ve imalat hatalarına karşı 3 (Üç) yıl Alarko Carrier 
garantisi altındadır.
GARANTİ BELGESİ’nin, cihazınızı satın aldığınız yetkili satıcı tarafından doldu-
rulup onaylanarak size teslim edilmesi gerekir.
En ufak sorunlarınızda bile Alarko Carrier yetkili servisleri hizmetinizdedir. Alar-
ko Carrier yetkili servis adreslerini “www. alarko-carrier.com.tr” internet adresin-
den bulabilirsiniz.
Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda Türkiye’nin her yerinden şehir içi tarife-
si ile 444 0 128 Müşteri Danışma Hattı’nı arayabilirsiniz, internet üzerinden, 
e-posta ile ”info@alarko-carrier.com.tr” adresinden Alarko Carrier Müşteri Hiz-
metleri Müdürlüğü’ne ulaşabilirsiniz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili teb-
liğlerine göre cihazın ömrü en az 10 (on) yıldır. Firmamız bu süre içerisinde 
cihazınızla ilgili her türlü yedek parçayı bulundurmak zorundadır.
Yetkisiz kişi veya servislerin müdahalesi sonucu oluşacak hasarlar, şebeke vol-
taj değişikliğinden kaynaklı elektiriksel hatalar, kılavuzda belirtilen özelliklerden 
farklı yakıt kullanımı, uygun olmayan yakıt tankı, yakıt hattı, yakıt hattı ekipman-
ları veya pot depodan kaynaklanan problemler ve kullanım kılavuzuna aykırı 
kullanım hataları garanti kapsamına girmemektedir.

GİRİŞ

GARANTİ ve SERVİS
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- Brülör montajını Alarko Carrier yetkili satıcılarına, ilk işletmeye alma işlemini 
Alarko Carrier yetkili servislerine yaptırınız. 

- Bu kılavuzda belirtilen işlemler dışında, çalıştırmak, ayarlamak, bakımını 
yapmak gibi nedenlerle cihazınızın hiçbir parçasına dokunmayınız. 

- Brülörün nakliyesi durumunda, ambalaj kafesi yan yüzeyinde bulunan  “Dik 
konum” ve “Kırılır” etiketleri dikkate alınmalıdır. 

- Brülör ambalaj kafesinden çıkarılıp taşınması hallerinde ısıtıcıdan, pompa-
dan ve yakıt borularından tutulmamalıdır. Brülörün taşınırken, yanma başlı-
ğından destek alınarak gövde altından kaldırılması en uygun taşıma şeklidir.

- Brülörünüz için kazan kapasitesine uygun meme seçimi yapınız.

- Yakıcı cihazlar ve kazan daireleri ile ilgili düzenlemeler TSE tarafından belir-
lenmiştir. Bu konuda Alarko Carrier yetkili satıcılarından bilgi alabilirsiniz.

- Çalışma ve ön işlemlerde belirtilen kurallar sırasıyla önem taşımaktadır. Gün-
lük çalıştırmalarda, uzun süreli durmalardan sonra, arıza tespitlerinde mutla-
ka bu kuralları dikkate alınız.

- Brülörünüzün her yıl, periyodik bakımını ve mevsim başı işletmeye almayı 
Alarko Carrier yetkili servislerine yaptırınız.

- Cihaz yanında parlayıcı veya yanıcı sıvı / katı madde bulundurmayınız.

 ALARKO- ALF 12,  ALF 12-T,  ALF 12DM-T,  ALF 24,  ALF 24-T,  ALF 24/2-T, 
ALF 42,  ALF 42/2, ALF 65,  ALF 65/2,  ALF 80/2 Yağ Brülörleri; 

- (6 - 80) kg/saat kapasite aralığında,

- 1-2 USgal/saat kapasite aralığında maksimum 55 cSt (50 ºC) viskoziteye 
kadar, 2 - 5 USgal/saat kapasite aralığında maksimum 80 cSt (50 ºC) visko-
ziteye kadar, 5 USgal/saat üzerindeki kapasitelerde ise maksimum 450 cSt 
(50 ºC) vizkoziteye kadar orta ve ağır yağları yakmak üzere tasarlanmış, 

- uluslararası standartlara göre gerekli emniyet elemanları ile donatılmış,

- otomatik ateşlemeli, 

- sessiz çalışan brülörlerdir.

UYARILAR

GENEL ÜRÜN BİLGİLERİ
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ANA PARÇALAR

ALF 12, ALF 24

ALF 12-T, ALF 24-T

ALF 12DM-T
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- Montaj, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

- Garanti belgesi

- Yakıt Hortumu (2 Adet) 

- 7‘li Soket (erkek) (1 Adet. Sadece - ALF 12 ve 24 ile verilir) 

  1. Gövde
  2. Üst Kapak
  3. Kazan Bağlantı Flanşı
  4. Kazan Bağlantı Contası
  5. Menteşe
  6. Brülör Motoru
  7. Yakıt Pompası
  8. Beyin
  9. Fotosel
10. Reset Butonu
11. Işıklı Anahtar   
12. Sigorta
13. 7’li Soket (dişi)
14. Yanma Başlığı 

15. Solenoid Vana
16. Isıtıcı
17. Gözetleme Camı
18. Hava Klape Ayar kolu
19. Kontaktör
20. Termik
21. Klemens Grubu
22. 2.Meme Anahtarı
23. Zaman Rölesi
24. Damper Motor Ayar Kolu
25. Damper Motor
26. Solenoid Vana

AMBALAJIN İÇİNDEKİLER
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Montaj, Kullanım ve Bakım Kılavuzu
Garanti belgesi
Yakıt Hortumu ALF 42, ALF 65 (2 ADET),  ALF 42/2, ALF 65/2, 80/2 (2 Adet)

1.  Gövde
2.  Üst Kapak
3.  Kazan Bağlantı Flanşı
4.  Kazan Bağlantı Contası
5.  Menteşe
6.  Brülör Motoru
7.  Yakıt Pompası
8.  Çalışma - Arıza / Reset

 9.  Fotosel
10. 1. Meme Anahtarı
11.  Beyin
12.  Sigorta
13.  Isıtıcı Anahtarı
14.  Yanma Başlığı
15.  Solenoid Vana
16.  Isıtıcı 

17.  Gözetleme Camı
18. Hava Klape Ayar kolu
19. Damper Motor
20. Rakor
21. 2. Meme Anahtarı
22. Kontaktör
23. Termik
24. Klemens

ANA PARÇALAR

AMBALAJIN İÇİNDEKİLER
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ÇALIŞMA PRENSİBİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE - BASINÇ EĞRİLERİ

ALF serisi brülörlerde hava emişi, hava emiş hücresiyle sağlanır. Hava emiş 
hücresinden geçerek brülörün içine giren yanma havası, gövdenin özel salyan-
goz formu içindeki fanı ile yanma başlığı karışım grubuna ulaşır. Karışım gru-
bu türbülatör ve yanma başlığından meydana gelmektedir. Burada memeden 
püskürtülen yakıt havayla birleşerek yüksek verimli, ideal bir karışım oluşturur. 
Böylece düzenli bir yanma ve yakıttan maksimum tasarruf sağlanmış olur.

* Yakıt alt ısıl değeri 9.700 kcal/kg’dır.
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KAPASİTE - BASINÇ EĞRİLERİ

BOYUTLAR (mm) ALF 12, ALF 12-T, ALF 12DM-T, ALF 24, ALF 24-T,  
ALF 24/2-T

NOT: Çalışma diyagramı yanma odasında oluşması muhtemel yakıt tüketimini 
basınca bağlı olarak göstermektedir. Yakıt tüketimi EN 267 standardına uygun 
deney tüplerinde yapılmış testlere göre maksimum değerleri göstermektedir
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Brülör yanma başlığı kazana takıldı-
ğında, yanma başlığı 
ucu kazan kapağını en az 
t (t=3 - 5 cm) mesafesi kadar geçme-
lidir (Şekil 1).

BOYUTLAR (mm) ALF 42, ALF 42/2, ALF 65, ALF 65/2, ALF 80/2

BRÜLÖRÜN KAZANA BAĞLANMASI
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MEME BURUN PARÇASI MONTAJI

Kazan üzerindeki tesbit plakası (flanşı) (9) 
Şekil 2’de verilen ölçülere göre hazırlanmalı-
dır. Kazan bağlantı flanşı (4) “c” ile gösterilen 
delikler için şablon olarak kullanılabilir.

Not: ALF 12 brülörünün Alarko Konforal K90, 
K100, ALF 24 brülörünün K125, K150, K175, 
K200 tipi kazanlara montajı için özel olarak 
yaptırılan kazan adapte flanşlarından uygun 
olanı kullanılmalıdır.

Şekil 3’de brülör üst görünüşüne yer verilmiş-
tir. Brülörün kazana bağlantısını yapabilmek 
için öncelikle somunu (1) sökünüz.

Menteşe çubuğunu (3) sökerek kazan bağ-
lantı flanşını (4) menteşeden (2) ayırınız (Şe-
kil 4).

Kazan bağlantı flanşı (4), kazana (7) önden 
bakışta menteşesi sağ tarafa gelecek şekilde 
monte edilir. Buna göre kazan bağlantı flan-
şını (4) yanma başlığı kazan (7) içine gire-
cek ve conta (6), tespit plakası (9) ile kazan 
bağlantı flanşı (4) arasında kalacak şekilde 
4 adet civata ile tesbit ediniz. (ALF 12, 12-T, 
12DM-T, 24, 24-T, 24/2-T için M8 ve ALF 42, 
42/2, 65/2, 65 ve 80/2 için M10 civata kullanı-
lacaktır) (Şekil 5)
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Brülörü türbülatör grubundan (10) kazan bağlantı flanşının (4) içine sürerek so-
munu (1) saplamaya (8) gevşek bırakarak tespit ediniz (Şekil 6).
Brülörün üzerindeki menteşe parçası (2) ve kazan bağlantı flanşındaki (4) men-
teşe merkezlenerek menteşe çubuğuyla (3) birleştirilir. Daha sonra somun (1) 
sıkılır (Şekil 7).

Geri çekme sırasında brülör, yanma 
başlığı ekseninde düzgün olarak men-
teşe çıkıntısına dayanıncaya kadar geri 
çekilmelidir (Şekil 8).
Böylece brülör, türbülatörü hiçbir yere 
çarpmayacak şekilde sağa doğru açı-
labileceği maksimum noktaya kadar 
döndürülebilir (Şekil 9). İleri sürme sıra-
sında ise geri çekmedeki işlemlerin tersi 
sıra ile türbülatör yerine geçene kadar 
dikkatle uygulanır.

İLERİ SÜRME ve GERİ ÇEKME
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Brülör kazana bağlanıp, ileri sürme ve geri çekme kolaylıkla sağlanabildikten 
sonra geri çekilerek memenin takılacağı burun parçasına ulaşılabilir.
Not: Memeden sökülen ventil soketini atmayınız.

Yeni ve özel tasarım burun parçalarında 
meme üzerinde takılı gelmektedir(Resim 
1).

Meme ile ilgili detaylı bilgi, meme ve meme 
seçimi bölümlerinde bulunmaktadır.

Kazana uygun meme seçimi yapıldıktan 
sonra burun parçası üzerindeki meme 
sökülür (Resim 2).

Meme üzerindeki ventil soketi dikkatlice 
memeden sökülür (Resim 3).

Takılacak uygun memenin filtresi sökül-
erek (Resim 4 )yerine ventil soketi takılır 
(Resim 2).

MEME BURUN PARÇASI MONTAJI
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Ventil soketi takılmış meme, burun parçasına monte edilir. (Resim 5-a / 5-b)

Bu montaj sırasında piston grubunun burun parçası içerisinde kalmasına dik-
kat edilmelidir. (Resim-6-a / 6-b)
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Avantajlar : Yanma borusu ve tür-
bülatörün tüm servis ve bakım 
çalışmalarında rahat ulaşılabilirlik, 
meme, ateşleme elektrotları değişimi 
vidalı bağlantılar ile kolaylıkla mümkün 
olmaktadır. (11) nolu iki adet M5 silindi-
rik vidanın sökülmesi ile (Şekil 10) yan-
ma başlığı, bağlantı parçası ile beraber 
çıkarılabilir.
Yeni burun parçalarının en büyük 
avantajı ağır yağ brülörlerinde sıkça 
yaşanan işeme problemini önlemesidir.

Elektrodların türbülatör ve memeye göre ölçülerini türbülatör üzerinde yapılacak 
her müdahaleden sonra kontrol ediniz. Ölçüler milimetre olarak verilmiştir.

ELEKTRODLARIN TÜRBÜLATÖRE ve MEMEYE GÖRE 
POZİSYONU

ALF 12, 12-T, 12DM-T, 24, 24-T
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Verimli bir yanmanın oluşabilmesi için yanma başlığı ve türbülatör ayarlarının 
uygun olması gerekir.
Aşağıda verilen ayar değerleri EN 267 standartı na uygun alev tüplerinden 
yapılmış deneylerden elde edilmiş ortalama değerlerdir. Farklı kazan dairesi 
koşullarına bağlı olarak bu ayarlarla ulaşılabilecek yanma değerleri iyileştirilebilir. 
Meme ucuyla türbülatör üst yüzeyi arasındaki mesafe olan “b” ve yanma başlığı 
kenarı ile türbülatör üst yüzeyi arasındaki mesafe olan “a” ölçüsü ise brülörün 
çalışacağı kapasiteye bağlı olarak aşağıdaki grafiklere göre ayarlanmalıdır.
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ALF 12, ALF12-T, ALF 12DM-T
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Kapasiteye bağlı Yanma Başlığı-Tür-
bülatör Ayar Grafiği’nden istenilen 
kapasite değeri için gerekli olan “yan-
ma başlığı-türbülatör ayar ölçüsü”nü 
belirleyin. 
Kazana bağlı durumdaki brülörün 
(Şekil 15) türbülatör grubunu (10) 
menteşelerin (2) yardımıyla kazanın 
dışına alın (Şekil 16). 
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M5x2 adet civataları (11) sökerek yan-
ma başlığını kazan bağlantı flanşından 
(4) ayırınız (Şekil 17).
Yanma başlığı üzerinde bulunan civata-
yı (12) yanma başlığı içerisinden gev-
şetin (Şekil 18). Ayrılan yanma başlığı, 
menteşeler yardımıyla dışarı alınan tür-
bülatör grubuna takılarak türbülatör – 
yanma başlığı mesafesi ölçülür (Şekil 
19).
İstenen mesafeyi ayarlamak için yanma 
başlığını (14), yanma başlığı bağlantı 
parçası (13) üzerinde ilerleterek boyu-
nu ayarlayın. Yanma başlığını bağlan-
tı parçasıyla beraber tekrar türbülatör 
üzerine takarak ayarlanan mesafeyi 
kumpas yardımı ile kontrol edin  (Şekil 
18).
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İstediğiniz mesafeyi ölçene kadar yanma 
başlığını (14) ayarlayarak tekrar deneyin. 
Ayar tamamlandığında civatayı (12) sabit-
leyin. 
2 adet M5 civata (11) ile yanma başlığını 
kazana tespit ettikten sonra menteşeler 
(2) yardımıyla brülörü ileri sürerek brülörü 
kazana bağlayın (Şekil 20).
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YANMA HAVASI AYARI (TEK KADEMELİ BRÜLÖRLER İÇİN)

Yanma havası brülöre hava emiş hücresinden geçerek girer. Hava miktarı hava emiş 
hücresi içindeki klape ile ayarlanır. Tek kademeli brülörlerde klape açıklığı, brülöre arka-
dan bakıldığında sağ alt köşede bulunan klape ayar kolu ile sağlanır. Ayar kolu üzerinde 
“A” ile gösterilen vidayı gevşetin. Klape ayar kolunu çevirerek ayar skalası üzerinde 
istenen konuma getirin. Ayarın bozulmaması için aynı vidayı sıkarak sabitleyin. Brülörü 
işletmeye alırken ilk çalıştırmada havayı kısıp çalıştırın. Hava klapesinin  ayarını yanma 
başladıktan sonra yapın. Daha sonra 
bu konumda kalkışta problem olup olmadığını kontrol edin.

Grafiklerde kapasiteye ve 
kazan karşı basıncına bağlı 
olarak klape ayar noktalarını 
göstermektedir. Bu grafikler 
ilk işletmeye alırken yardımcı 
olması için hazırlanmıştır. Bu 
değerler kazan karşı basıncı-
na ve kazan işletme koşulla-
rına bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilir.
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DAMPER MOTOR İLE YANMA HAVASI AYARI (LKS 160) 

(İKİ KADEMELİ BRÜLÖRLER İÇİN)

Damper motor çift kademeli brülörlerde 1. ve 2. kademe hava ayarlarını oto-
matik olarak yapan brülör ekipmanıdır. LKS 160 Damper motor stroğu 900’dir 
ve bu stroğa ulaşması için geçen süre 5 saniyedir.

Damper motor 2 konumlu çalışır. Brülör motoru devreye girince damper mo-
tora R ucundan enerji gelir ve 1. kademe konumunda bekler (turuncu kamın 
ayarlan-dığı değerde). Alev oluşumu bu konumda olur.
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İŞLETMEYE ALMA

2. kademeye geçiş sinyali beyinden gelince 1 ve 3 arası köprülenir ve damper 
motor harekete başlar. Siyah kamın ayarlı olduğu noktada SV2’ye aç sinyali 
gönderilir. Kırmızı kamın ayarlı olduğu noktaya kadar klape açılmaya devam 
eder.

ALF 12, ALF 24 için

Aksesuar torbasından çıkan soketin (erkek) ana enerji panosuna bağlantısını 
yapınız. Bağlantısı yapılan soketi (erkek) brülör üzerindeki sokete (dişi) takı-
nız. Brülör üzerindeki yeşil ON/OFF düğmesine basınız. 

Brülörün çalışma prensibinden dolayı soket takılı ve ana enerji açık olduğu 
sürece ısıtıcı çalışacaktır. Isıtıcının kapatılması için mutlaka ana enerji besle-
mesinin kesilmesi gereklidir.

Kamların sıralanması hep turuncu-Siyah-Kırmızı şeklinde olmalıdır.
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YAKIT HATTI

Ağır yağ brülörlerinde, çift borulu tesisat gereklidir. Ağır yağ brülörlerinde 
yakıt pompa -ön ısıtıcı- burun parçası ve tank arasında devirdaim yaptırılarak 
ısıtılır. Brülörün ilk hareketi sırasında yağ ısıtıcıdan geçirilerek memeye basılır. 
Meme ilk hareket sırasında kapalı olduğu için yağ tanka geri döner ve tekrar 
memeye basılır. Böylece bir müddet soğuk yağ emilip ısıtılarak tanka dönen 
borular ısıtılır. Bu sebepten ağır yağ brülörlerinde dönüş hattı gereklidir. Yakıt 
hattı hortumları ve elektriksel kablolamanın uzamaması için mümkün olduğun-
ca brülöre yakın olmalıdır. Burada brülörün geri çekilmesinin engelsiz olarak 
rahatça yapılabilmesine dikkat etmek gereklidir. Kural olarak emiş hattına bir 
filtre ve küresel vana takılmalıdır. Dönüş hattına ise bir çek valf monte edilir.

ALF 12-T, ALF 12DM-T, ALF 24-T için

Elektrik pano kapağını sökünüz. Klemens bağlantı sacındaki kablo bağla-
rından enerji besleme ve kazan termostatlarının kablolarını girerek bağlan-
tıları elektrik şemasına göre yapınız. Klemensli bağlantı olduğundan L1, L2, 
L3’e faz N’ ye nötr bağlayın. Toprak işaretine topraklama bağlantısını, kazan 
termostatlarını KT’ ye, emniyet termostatının ET’ ye bağlantılarını yapın kablo 
bağlarını sıkıştırıp kabloları sabitleyin. Elektrik pano kapağı montajını yapın. 
Brülör üzerindeki yeşil ON/OFF düğmesine basınız. Bülörün çalışma prensi-
binden dolayı ana enerji açık olduğu sürece ısıtıcı çalışacaktır. Isıtıcının kapa-
tılması için mutlaka ana enerji beslemesinin kesilmesi gereklidir.

ALF 24/2-T, ALF 42, ALF 42/2, ALF 65, ALF 65/2 ve ALF 80/2 için

Elektrik pano kapağını sökünüz. Kablo giriş rakorlarından enerji besleme ve 
kazan termostatlarının kablolarını girerek, bağlantıları elektrik şemasına (syf. 
37-36) göre yapınız. Klemensli bağlantı olduğundan L1, L2, L3’e faz, N’ye nötr 
bağlayın. Toprak işaretine topraklama bağlantısı, kazan termostatları KT’ye, 
emniyet termostatının ET’ye bağlantılarını yapın. Elektrik pano kapağı montajı 
yapın. Brülörü çalıştırmak için 1. Meme anahtarına (yeşil) basın. Isıtıcıyı çalış-
tırmak için ısıtıcı düğmesine (kırmızı), ikinci kademeye geçmek için 2. Meme 
anahtarına (sarı) basın.
Not: Isıtıcının çalışması veya brülörün ikinci kademede çalırtırılabilmesi için 1. 
Meme anahtarının (yeşil) basılı konumda olması gerekmektedir.
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YAKIT SİSTEMİ ŞEMASI
Brülörün sağlıklı çalışması ve olası işletme hatalarının en aza indirilmesinde en 
önemli etkenlerden biri yakıt tesisatının standartlara uygun bir şekilde yapılma-
sıdır. İstenilen özelliklerde olmayan bir yakıt hattı ve tesisatı işletmede sorunlar 
çıkmasına ve brülörün arızaya geçmesine neden olur. Bu nedenle yakıt hattı 
ekipmanlarının seçimi ve montajında aşağıda özetlenen hususlara dikkat edil-
melidir.

Ana tank, günlük tank ve pot ısıtıcı (servis tankı) ısıtılmalıdır. Kullanılacak filtre-
ler yeterli kapasitede ve fuel-oile uygun olmalıdır. Pot ısıtıcıdan yakıt pompası-
na gidiş hattı potun kendi ısıtıcısının hemen üstünden ve kesinlikle potun yan 
tarafından olmalıdır. Pompa gidişinin potun üstünden verilmesi halinde buhar-
laşan yakıt pompa tarafından emilecektir. Pot ısıtıcıdan çıkan yakıtın sıcaklığı 
50 – 60ºC civarında, pompadan pot ısıtıcıya dönen yakıtın sıcaklığı minumum 
120ºC’dir. Daha sıcak olan yakıtı pompanın çekmesini önlemek amacıyla pota 
yakıt dönüşü çıkışa en uzak olan noktadan yapılmalıdır. Pot ısıtıcının havalık 
borusu ana tanka üstten verilecek şekilde uzatılmalıdır. Ana tankın çok uzakta 
veya kazan dairesi dışında olması halinde ana tank üst seviyesini geçecek şe-
kilde yukarıyı uzatmalı ve boyun yapılmalıdır.

POT ISITICI

Orta ve ağır yağlarda yakıtın brülöre giriş sıcaklığı en az 50ºC, en çok 80ºC 
olmalıdır. Bu sıcaklık pot ısıtıcı sıcaklık ayarı ile kontrol edilir. Pot ısıtıcı sıcak-
lık ayarı arttırıldıkça yakıtın brülör ısıtıcısından çıkış sıcaklığı da aynı miktarda 
artar.
Kullanılacak olan pot ısıtıcının kesinlikle havalık borusu ve su tahliye musluğu-
nun olması gerekmektedir. Ağır yağ brülörlerinde sık yaşanan işeme problemi-
nin önlenmesi yakıttaki su miktarının azaltılmasıyla olur. Bu nedenle pot ısıtıcı-
lardaki su tahliye musluğundan düzenli olarak suyun boşaltılması (Haftada bir) 
ve pot  ısıtıcının havalandırma kapaklarının/borularının buharlaşan suyu tekrar 
yakıta karışmasını önlemek için açık olmasına dikkat edilmelidir.
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YAKIT POMPASI

ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Pompa dişlisi yakıtı pot ısıtıcıdan emer ve basınç altında basınç ayar vanası 
üzerinden memeye gönderir. Yakıt fazlası tanka geri döner. Pompanın hiçbir 
yerinden kaçırmaması ve brülör devreye alınırken havasının alınması gerekir. 
Eğer pompa boşta çalıştırılırsa (yakıtsız) çok kısa sürede pompa dişlileri defor-
me olur ve pompa arızalanır. 

POMPA BASINCININ AYARLANMASI
Basınç ayarının kontrolü için 8 nolu bağlama noktasına manometre bağlanır. 7 
nolu bağlama noktasına ise vakumun kontrolü için vakummetre bağlanır. Brülör 
çalışırken manometre bağlantı yeri yakıt kabarcıksız olarak dışarı akıncaya  ka-
dar hafifçe gevşetilerek havası alınır. Basınç ayar vidası (5) saat ibresi yönünde 
çevrilerek pompa basıncı yükseltilir. (Şekil 22)
Pompa basıncı 20 - 28 bar arasında ayarlanmalıdır.
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Meme pompanın bastığı basınçlı yakıtı yüksek hızla yanma odasına püskürtür. 
Yüksek hızla havaya çarpan yakıt çok ince zerrelere ayrılarak hava ile 
kolaylıkla karışıp buharlaşabilecek hale gelir.

MEME

Memelerin üzerine 
üreticiler tarafından,
7 atü basınçta 
püskürttükleri yakıt 
miktarı Amerikan ga-
lo-nu olarak, püskürt-
me açısı yazılır ve 
şekli de simge olarak 
gösterilir (Şekil 24).
Yakıt basıncı 
değiştikçe memeden 
püskürtülen yakıt 
miktarı da değişir.
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80º veya 60º açılı Steinen marka memeler kullanılabilir. 80º açılı memelerin 
kullanılması tavsiye edilir.

İstenen herhangi bir kapasiteyi elde etmek için, pompa basınç değerine göre 
gereken meme büyüklüğü yandaki grafik kullanılarak bulunabilir. Pompa 
ile meme arasında belli bir basınç kaybı vardır. Bu kayıp çalışma kapasi-
tesine bağlı olarak aşağıdaki grafikten bulunabilir. Pompa üzerinde ayarla-
nacak basıncı bulmak için memede gerekli basınca bu değer eklenmelidir. 
Grafiklerden bulunacak değerler, ortalama değerler olup, yakıtın viskozitesi, 
sıcaklığı ve memenin kapasite toleranslarına bağlı olarak %10 farklılık göster-
ebilir.

ALF 12, 12-T, 12 DM-T, 24, 24-T, ALF 24/2-T, ALF 42, ALF 42/2, ALF 65, 
ALF 65/2, ALF 80/2

MEME SEÇİMİ 

KAPASİTEYE GÖRE POMPA BASINCININ VE MEMENİN 
BELİRLENMESİ
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Yakıt, brülör memesine ulaştığında belirli bir viskozite değerine kadar incelmiş 
olmalıdır. İnceltme, yakıtın sıcaklığının arttırılması ile mümkündür. Bu neden-
le kullanılan yakıtın viskozite değerine göre brülör ısıtıcısının termostat ayarı 
yapılmalıdır. 

Aşağıdaki tablo yakıtın 50ºC deki viskozite değerine göre ısıtıcı çıkışında 
ulaşması gereken sıcaklık değerini gösterir. Bu değere göre termostat ayar-
lanarak elde edilen sıcaklık ısıtıcı çıkışındaki termometre yuvasından kontrol 
edilmelidir.

Yakıtın 50ºC deki viskozitesi, yakıtın temin edildiği kaynaktan veya bağımsız 
kuruluşlarda ölçüm yaptırılarak temin edilir.

ISITICI SICAKLIK AYARI



35 

Kontrol devresini oluşturan en önemli eleman beyindir. Beyin, kontrol devres-
inden gelecek sinyallerin doğruluğuna göre brülörün çalışmasını sağlar veya 
durdurup arızaya geçirir.

LOA 24...BEYİN: KUMANDA SIRASI, ÇALIŞMASI ve ZAMANLARI

KUMANDA BEYNİ ÇALIŞMA PROGRAMI

Kazan emniyet termostatı veya presostatından gelen uyarı neticesinde ısıtıcı 
devreye girer. tw ısıtıcıda brülör motoruna hareket veren alt limit termostatının 
istenen sıcaklığı algılama süresidir.
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ELEKTRİK ŞEMASI- ALF 12, 24
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ELEKTRİK ŞEMASI - ALF 12-T, 24-T
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ELEKTRİK ŞEMASI - ALF 12DM-T
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ELEKTRİK ŞEMASI - ALF 24/2-T
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ELEKTRİK ŞEMASI - ALF 42, ALF 65
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ELEKTRİK ŞEMALARI - ALF 42/2, ALF 65/2, ALF 80/2
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BAKIM

Brülörün tüm ayarları menteşeler 
yardımıyla kazan dışına alınabilen 
kısımda rahatlıkla yapılabilir. Daha 
sonra menteşeler yardımıyla tekrar 
kazanın içerisine alınarak sabitlenir 
(Resim 7).

Menteşelerin yardımıyla türbülatör 
ve elektrot grubunun kazanın dışına 
alınmasıyla meme ve elektrotlara 
kolaylıkla ulaşılabilir. Memeyi sök-
mek için:
a) 1 nolu civatayı sökerek türbülatör 
grubunu çıkarın (Resim 8).

b) Memeyi sökerken çift anahtar 
kullanın. Sökme işlemi sırasında me-
meye zarar vermemeye özen göster-
ilmelidir
(Resim 9).

Not: Meme değişimi halinde mevcut 
meme üzerindeki ventil soketinin 
çıkartılarak yeni memeye takılması 
unutulmamalıdır.

c) 2 nolu civatayı sökerek elektrotların 
değişimi ve ayarı yapılabilir (Resim 
10).
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BAKIM

ALF 12, 12-T, 12DM-T, 24, 24-T, 
24/2-T

Elektrik pano kapağı üzerinde bulunan, 
3 adet M5 civatayı sökerek (Resim 11) 
beyin, soket (ALF 12, 24), klemens (ALF 
12-T, 24-T), sigorta ve ışıklı anahtara 
ulaşmak mümkündür (Resim 12).

ALF 42, 42/2, 65, 65/2, 80/2

Elektrik pano kapağı üzerinde bulunan, 3 adet M5 civatayı sökerek (Resim 11) 
beyin, sigorta, ışıklı anahtar, termik, klemens ve kontaktörlere ulaşmak müm-
kündür (Resim 12).



45 

GENEL BAKIM KURALLARI

Isıtıcı, kuru tiptir. Yağın bozulmadan hızla ısıtılmasını sağlayan ayar termostatı, 
alt limit ve üst limit termostatları ile donatılmıştır. 
Isıtıcı üzerindeki termostat ayar kapağı tornavida yardımıyla çıkartılarak (Resim 
13) ayar termostatına kolaylıkla ulaşılabilir (Resim 14).

- Kazan dairesini temiz tutun.
- Yakıt hattı üzerindeki filtreleri haftada bir temiz mazotla temizleyin.
- En az iki ayda bir pompa filtresini temizleyin.
- Türbülatör hava aralıklarına biriken kurum ve benzeri maddeleri temizleyin.
- Uygun ve verimli bir yanma için, yakıtın temizliğine bağlı olarak maksimum 3 
günde bir meme temizlenmeli ve ayda bir meme değiştirilmelidir. Söktüğünüz 
memeyi bir süre temiz bir mazotta veya gazyağında bekletin. Bunun için, her 
zaman yedek meme bulundurun.
- Kazan duman borularını ayda bir temizleyin.
- Kazan yanma odasını ayda bir kontrol edin ve en az yılda bir kez temizliğini 
yapın. 
- Mevsim sonunda bacanızı temizlettirin, brülörünüzün genel bakımını yaptırın.
- Ayda bir baca gazındaki karbondioksit miktarının ölçtürülmesi, gerekiyorsa 
HAVA / YAKIT ayarlarının yenilenmesi gerekir.
- Sezon başlangıcında normal yakıt hortumlarının yenlenmesi gerekmektedir. 
Hidrolik hortum kullanılıyorsa aşındığı zaman yenilenmelidir.
- Elektrodların şekillerini koruyup korumadığını kontrol edin. Aşırı sıcaklık ned-
eniyle incelme veya zarar gördüklerini tespit ederseniz, değiştirin.
- Haftada bir pot ısıtıcısının altındaki su tahliye musluğundan su boşaltılmalıdır.
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PROBLEM / MUHTEMEL NEDENİ / ÇÖZÜMÜ
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PROBLEM / MUHTEMEL NEDENİ / ÇÖZÜMÜ

DİKKAT: * İşaretli işlemler kullanıcı tarafından yapılabilir ya da uzman bir elema-
na yaptırılabilir. Diğer işlemler uzman servis elemanları tarafından yapılacaktır. 
Kullanıcılar bu işlemleri yapmamalıdır, aksi halde mal ve can güvenliği riski 
doğabilir.
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PROBLEM / MUHTEMEL NEDENİ / ÇÖZÜMÜ

DİKKAT: * İşaretli işlemler kullanıcı tarafından yapılabilir ya da uzman bir elema-
na yaptırılabilir. Diğer işlemler uzman servis elemanları tarafından yapılacaktır. 
Kullanıcılar bu işlemleri yapmamalıdır, aksi halde mal ve can güvenliği riski 
doğabilir.
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