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 Flam Brülör kalite standartlarının üstünde olan üretimi ile bugün Türkiye’deki sayılı 
brülör imalatcılarından biridir. Sektörün en deneyimli kadrolarıyla çalışan Flam Brülör, 
 Flam Brülör olarak gaz brülörleri, motorin brülörleri, fuel oil brülörleri, çift yakıtlı 
brülörler, inventörlü brülörler,kurutma brülörleri gibi geniş brülör ürün yelpazesiyle 
kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaktayız.
  Türk Malı olarak üretim ve sürdürülebilir bir marka olmak önemli hedeflerimizden 
biridir. Bunun yanı sıra Flam Brülör Avrupa pazarında da kendini ispatlamış olup Giersch 
gibi köklü markalarla çalışmaktadır.
  Brülörlerimiz yüksek performanslıdır. Yakıt ve enerji tasarrufu sağlar. 
Brülörlerimizin devreye alması ve bakımı kolaydır. Yedek parça temini kolaydır  ve 
deneyimli servis ağımız bulunmaktadır.
 Brülörlerimiz hem gaz hem de sıvı yakıt sistemlerini aynı brülörde yakma imkanı 
sunar. Brülörlerimizin bu özelliği siz kullanıcılarımız için büyük avantaj sağlayacaktır.
100kw/h ile  35000 kw/h kapasitede aralığında gaz,sıvı ve çift yakıtta brülör 
üretebilmekteyiz.
Flam brülör olarak güvenilir markalarla çalışmaktayız. Brülör bileşenlerimizi ve yedek 
parçalarını Dungs,Siemens,Lamtec gibi markalardan temin etmekteyiz.
 Brülör sektöründe brülörün doğru seçimi çok önemlidir. Bu doğrultuda sizin 
memnuniyetiniz için satış departmanımız ne sattığını bilen insanlardan oluşmaktadır. 
Sizi doğru yönlendirmek bizim için satış tekniği değil, bir ilkedir. Flam Brülör olarak 
brülörlerimizin NOx değerleri düşük olup sürdürülebilir çevre politikalarına uygun  
üretim yapmaktayız. Daha çevreci ve ekonomik brülör tasarımları bizim geleceğimize 
yaptığımız yatırımlardır. 
 Flam Brülör yılların getirdiği tecrübe ile kalıcılığı karın önüne koymuştur. 
Önceliğimiz zamanın gerektirdiği standartların üstüne çıkmaktır.
 Amacımız sizin beklentilerinizin üstüne çıkmak ve sizin memnuniyetinizi 
kazanmaktır. Flam brülör vizyonu sizin geleceğiniz için çevreyle dost enerji tasarruflu ve 
ileri teknolojili, yüksek verimli brülör üretmektir.
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“Gaz Brülörlerinde TSE, CE Tasarım Modülü, CE Üretim Modülü, ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sertifikalarına Sahiptir ve pazara satışları devam 

etmektedir.
“Motorin-Gaz Çift Yakıtlı Brülörlerde CE Tasarım Modülü, CE Üretim 
Modülü, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sertifikalarına Sahiptir ve CE 

Sertifikası ile kabulü yapılabilen Projelere Satışı devam etmektedir. 
“Sertifikalarımızı http://www.selkoc.com.tr/tr/dokumanlar/ adresinden

 görüntüleyebilirsiniz.

SERTİFİKALAR
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Gaz, motorin ve gaz/motorin yakıtlılarda Alfa tipi 
gövdemizi 7.800 kw ‘a kadar kullanmaktayız.

Fuel oil ve gaz/fuel oil yakıtlarında 7.800 kw a kadar 
Beta gövdesinikullanmaktayız.

Gaz yakıtlı brülörlerimizde 5.000 kw ‘a kadar Gama 
gövdemizi kullanmaktayız.

Gaz, motorin, fuel oil ve çiftt yakıtlarda 500 kw dan 
7.800 kw’a kadar Duoblock modellerimizde Delta 
gövdemizi kullanmaktayız.

Gaz, motorin, fuel oil ve çift yakıtlılarda 10.500 kw ‘dan 
35.000 kw ‘a kadar Doublok modellermizde Epsilon 
gövdemizi kullanmaktayız.

Gaz yakıtlılarda özel üretim ram brülörlerimizde 
180kw’ dan 500 kw’ a kadar Pi modelimizi 
kullanmaktayız.

Kontrol panellerimiz gövde boyutuna göre değişmekte 
olup, kullanımı basittir.

Servis ağımız tüm Türkiye’yi kapsamaktadır. Dünyanın 
her yerine teknik destek yollayabilmekteyiz. Güncel 
servis listemize  
www.selkoc.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 GÖVDE ÇEŞİTLERİ
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ÜRÜN KODLAMASI

SC. 12-2-G-M-(P)-Beta

GÖVDE TİPLER: 0-1-2-3-5-8-10-12-14-16-18-20-22
GÖVDE KAPASİTESİ: 1-2-3

YAKIT TÜRÜ:  
G-GAZ 
L-MOTORİN 
H-FUEL OİL 
GL-GAZ/MOTORİN 
GH-GAZ/FUEL OİL

ÇALIŞMA ŞEKLİ: 
S-TEK KADEME 
Z-ÇİFT KADEME 
M-ORANSAL

ÇALIŞMA SEÇENEKLERİ: 
(P)-PİNOMATİK MODÜLASYON 
(M)- MECHANİC MODÜLASYON 
(E)-ELECTRONİC MODÜLASYON 
(I)-INVERTÖRLÜ 
(LN)- DÜŞÜK NOx 
(O2) OKSİJEN TRİM

GÖVDE TİPLERİ: BİR ÖNCEKİ SAYFADA BELİRTİLMİŞTİR.

Gövde Tipi

Çalışma Seçenekleri
Çalışma ŞekliYakıt Türü

Gövde kapasitesi

Gövde Boyutu
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UYGUNLUK BEYANI

Brülörü ilk defa kullanmadan önce lütfen ürünün bütünleşik ve lüzumlu bir parçası 
olarak brülörle beraber verilen bu kullanma kılavuzu içinde yer alan 
 “BRÜLÖRÜN GÜVENLE KULLANILMASI İÇİN KULLANICIYA UYARI 
NOTLARI” bölümünü dikkatle okuyunuz. Brülör ve sistem üzerindeki çalışmalar sadece 
yetkili personel tarafından Yapılmaktadır

Brülörü çalıştırmadan veya onarımına başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
- Brülör üzerinde onarıma başlamadan önce sistemin elektrik beslemesi kesilmelidir.
- Talimatlara titizlikle uyulmayıp, çalışmalar düzgün yürütülmediği takdirde tehlikeli 
kazaların oluşması mümkündür.

Uygunluk Beyanı

Biz burada “ CE” işareti
SC serisi ürünlerimizin uygunzluğunun tamamen 
bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz.
Tanımlama:
Gaz, veya çift yakıtlı hava üflemeli domestik ve endüstriyel brülörlerin tabi olduğu 
minimum düzenlemelere ait Avrupa Direktifleri:

• 90/396/EEC (G.A.D)
• 92/42/EEC (B.E.D)
• 89/336/EEC (E.M.C. Directive)
• 73/23/EEC (Düşük Voltaj Direktifi)
• 98/37 EEC (Makina Direktifi) 
ve tasarım ve testlerinin yapılmasında tabi olunan Avrupa 
Standartları:
• EN 676 (gaz ve çift yakıtlı, gaz tarafı)
• EN 60335-1, 2003
• EN 50165: 1997 + A1:2001 + A2:2002
• EN 55014 -1 (1994) and –2 (1997) 
90/396/EEC Gaz Cihazları Direktifine göre kontrolu; 
CE2159 - S&Q MART tarafından yapılmaktadır.
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UYARI NOTLARI

BRÜLÖRÜN GÜVENLE 
KULLANILMASI İÇİN 
KULLANICIYA UYARI 

NOTLARI

1. Genel Bilgiler
-Bu ürün yalnızca amacına uygun olarak, ilgili 
şartnamelerde beyan edilen montaj ve devreye alma 
protokolleri uygulanarak kullanılmalıdır. Amacı 
dışında kullanım, ölüm, yaralanma ve ciddi yanma 
tehlikesi oluşturabilir.
-Brülörü ilk defa kullanmadan önce lütfen ürünün 
bütünleşik ve lüzumlu bir parçası olarak brülörle 
beraber verilen bu kullanma kılavuzu içinde yer 
alan “BRÜLÖRÜN GÜVENLE KULLANILMASI 
İÇİN KULLANICIYA UYARI NOTLARI” 
bölümünü dikkatle okuyunuz. Brülör ve sistem 
üzerindeki çalışmalar sadece yetkili personel 
tarafından yapılmalıdır.
-Brülörü çalıştırmadan veya onarımına başlamadan 
önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
-Brülör üzerinde onarıma başlamadan önce 
sistemin elektrik beslemesi kesilmelidir.
- Talimatlara titizlikle uyulmayıp, çalışmalar 
düzgün yürütülmediği tehlikeli 
kazaların oluşması mümkündür.- Brülörün 
kullanım ömrü 10 yıldır.

2. Önsöz
Bu uyarı notları sivil kullanım ve sıcak su üretimi 
için ısıtma sistemleri bileşenlerinin sağlıklı 
kullanımını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.
 Bu notlar, yeterli güvenirliliğe sahip 
donanımların, doğru olmayan ve hatalı kurulumlar 
veya uygunsuz ve mantıksız kullanımlar sebebi 
ile zarara yol açmasının önlenmesi amacı ile nasıl 
hareket edileceğini göstermektedir. 
 İlave olarak bu kılavuzdaki uyarı notları son 
kullanıcıların anlayabileceği bir dilde teknik olarak 
hazırlanmış olup, emniyetle ilgili hususlardan 
kullanıcıların bilgi sahibi olmasını hedefler. 
 Üretici, kurulum veya kullanım sırasında 
üretici talimatlarına uyma konusundaki 

aksaklıklardan kaynaklanan hataların sebep olduğu 
hasarlardan kontratlı olsun veya ekstra kontratlı 
olsun sorumlu değildir

3.Genel Uyarı Notları
• Kullanım kılavuzu ürünün özel ve gerekli 
parçasıdır ve mutlaka kullanıcıya verilmesi 
gerekmektedir. Emniyetli kullanım, bakım ve 
kurulumla ilgili önemli bilgiler içerdiğinden 
kılavuzdaki uyarıları dikkatlice okuyunuz. 
Kılavuzu ihtiyacınız olduğunda bulabileceğiniz 
yerde muhafaza ediniz.
• Malzemeler, geçerli standartlara ve üretici 
talimatına göre kalifiye teknisyenler tarafından 
kurulmalıdır. “Kalifiye Teknikerler” demekle, 
domestik ısıtma ve sıcak su üretimi sistem parçaları 
hakkında uzman ve özellikle üretici tarafından 
yetkilendirilmiş kişiler kastedilmektedir. Hatalı 
kurulum insanlara, hayvanlara ve eşyalara zarar 
verebilir. Bu tür zararlardan üretici sorumlu 
değildir.
• Ambalaj açıldığında bütün parçaların 
mevcut olduğunu ve hasarsız olduğunu 
kontrol ediniz. Şüphede iseniz, malzemeler 
kullanmayın ve satıcınıza geri gönderiniz. 
Ambalajlama malzemelerini ( tahta kafesli 
sandık, plastik poşetler, köpükler, vb ... ) 
çocukların ulaşabilecekleri yerden uzak tutunuz. 
Bu malzemeler toplanarak, çevre kirliliği 
oluşturmamaları için uygun bir yere atılmaları 
gerekir.
• Her hangi bir bakım veya temizleme 
işleminden önce ana elektrik beslemesindeki sistem 
şalterini kullanarak cihazınızın elektriğini kesin 
veya ilgili bütün cihazların elektriğini keserek 
kapatın.
• Eğer sistemde hata varsa veya cihazınız 
düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı kapatın, tamir 
etmeye çalışmayın veya malzemeye müdahale 
etmeyin. Böyle durumlarda sadece yetkili servis 
ile irtibata geçiniz. Her hangi bir malzeme tamiri 
orijinal yedek malzemeler kullanılarak Flam yetkili 
servisleri tarafından yapılmalıdır. Yukarıdaki 
durumlardaki hatalı eylemler malzemenin 
güvenirliliğini tehlikeye atacaktır. Donanımın 
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UYARI NOTLARI

doğru ve verimli çalışmasını sağlamak için yetkili 
servisler tarafından kullanma talimatlarına 
uygun şekilde periyodik bakımlarının yapılması 
gerekmektedir.
• Donanımlar başka bir kullanıcıya satılır 
veya gönderilirse veya sahibi cihazı bırakır veya 
taşır ise; kullanma kılavuzlarının da daima cihazın 
yanında olmasını sağlayınız. Böylece yeni sahibi 
ve/veya monte eden kişi kılavuzdan yararlanabilir.
• Opsiyonel malzemeler veya (elektrik 
malzemesi dahil) kitler de dahil olmak üzere 
cihazın bütün donanımı için sadece orijinal 
malzemeler kullanılmalıdır.

4.Brülörler
• Bu cihaz, sadece kazanlarda, sıcak su 
kazanları, fırınlar veya diğer benzeri donanımlara 
bağlanarak ve atmosferik alanlara (yağmur, 
toz gibi) maruz kalmayan uygulamalar için 
kullanılmalıdır. Başka diğer kullanım şekilleri 
uygun olmayan kullanımdır ve dolayısıyla 
tehlikelidir.
• Brülör, yürürlülükleki düzenlemelere göre 
ve her durumda düzgün yanmanın 
sağlanabileceği yeterlilikte havalandırmanın 
olduğu uygun mahallere kurulmalıdır.
• Tehlikeli !oksit karışımlar ve patlayıcı 
gaz formları oluşabileceğinden, brülörün veya 
kazanın kurulduğu kazan dairesinin havalandırma 
açıklığının ve brülör hava emiş ızgarası açıklığının 
ebadını azaltmayın ve kapatmayın.
• Brülörü bağlamadan önce, sistem beslemesi 
(elektrik, gaz, motorin, veya başka yakıt) ile alakalı 
bilgileri üzerindeki etiketinden kontrol ediniz.
• Brülörün sıcak parçalarına dokunmayınız. 
Genelde aleve yakın alanlardaki ve yakıt ön 
ısıtma sistemindeki bu parçalar, cihazın çalışması 
esnasında ısınırlar ve brülör durduğunda da bir 
süre sıcak kalırlar.
• Brülör artık kullanılmayacak ise yetkili 
teknikerler tarafından aşağıdaki işlemler 
kesinlikle yapılmalıdır;
a) Ana şalterden elektrik besleme kablosu 
sökülerek, elektrik beslemesinin kesilmesi,
b) Yakıt beslemesini, kapama valfını 
kullanarak kapatılması ve valfın açma kolunun 

sökülmesi,
c) Potansiyel tehlike oluşturabilecek 
parçaların emniyete alınması,

5. Özel Uyarılar
• Alev yanma odasında oluşacak şekilde 
brülörün ısı üretecine bağlantısının emniyetle 
yapıldığını kontrol edin.
• Brülörü devreye almadan önce ve en az 
yılda bir yetkili teknikerler tarafından test edilmesi 
gereken işlemler aşağıda 
bildirilmiştir;
a) Brülörün yakıt debisi ayarını, ısı 
jeneratörünün kapasitesine göre ayarlanması.
b) En azından yürürlükteki düzenlemeler ile 
bildirilen minimum hava ayarı değerinde brülörün 
yanma verimliliğini sağlamak amacıyla yanma 
havası debisinin ayarlanması.
c) Hava kirliliğine yol açan NOx ve yanmamış 
gazların yürürlükteki mevzuata göre müsaade 
edilen sınır değerlerini aşmadığının kontrolunun 
yapılması.
d) Emniyet cihazlarının ve ayar cihazlarının 
düzgün çalıştığının kontrolünün yapılması.
e) Yanma ürünleri tahliye edildiği kanalın 
durumunun kontrol edilmesi.
f) Ayar işlemleri yapıldıktan sonra ayar 
cihazlarının mekanik emniyet kilitlemelerinin 
yapılması,
g) Brülör kullanma ve bakım kılavuzunun 
kazan dairesinde olduğunun 
kontrolünün yapılması.

• Eğer brülör devamlı olarak arızaya geçip 
duruyorsa, iki defadan fazla resetleme yapmayı 
denemeyiniz. En yakın yetkili servisi problemi 
çözmesi için çağırınız.
• Yürürlükteki düzenlemelere göre 
ekipmanların çalıştırılması ve bakımının sadece 
yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

6. Elektrik Bağlantısı
• Ekipmanlar sadece yürürlükteki elektrik 
emniyet mevzuatına göre uygun topraklama 
hattına düzgün olarak bağlandığı takdirde 
elektriksel olarak güvenlidir. Bu lüzumlu emniyet 
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gereklerinin yerine getirildiğinin kontrol edilmesi 
gereklidir. Yapıldığından şüphede iseniz.sertifikalı 
bir elektrik teknisyenini arayarak sistemin 
denetimini yaptırın. Çünkü zayıf topraklama 
bağlantısından kaynaklanacak hasarlardan üretici 
sorumlu değildir.
• Elektrik devrelerinin ekipmanların 
maksimum yüklenmelerine göre uygunluğu yetkili 
servisler tarafından kontrol edilmelidir. Teknik 
etiketlerinde de gösterildiği şekilde brülörün 
elektriksel olarak maksimum çektiği gücüne göre 
uygun kablolamanın yapıldığının, özellikle kablo 
çaplarının çekilen güç için yeterli olduğunun 
kontrolünü sertifikalı elektrik teknisyenine 
yaptırtın.
• Brülörün güç kaynağı üzerinde adaptör, 
çoklu soket ve uzatma kablosu kullanmayın.
• Yürürlükteki emniyet mevzuatına göre 
ana güç kaynağının bağlantısında kutuplu şalter 
kullanılması gerekmektedir.
• Brülör elektrik beslemesinin nötr 
topraklaması olmalıdır. Eğer iyonizasyon akımı 
topraklanmamış nötrden kontrol ediliyorsa, 
terminal 2(nötr) ve topraklama arasına RC devresi 
için bir bağlantı yapılması gereklidir.
• Elektrikli herhangi bir parçanın kullanımı; 
aşağıda temel esasları bildirilen elektrik emniyet 
kurallarına uyulması ile söz konusudur.
- Vücudunuzun bir kısmı ıslak veya nemli 
olarak ekipmanlara dokunmayınız.
- Elektrik kablolarını çekmeyiniz.
- Cihazınızı atmosferik (yağmur, güneş vb.) 
ortamlarda, bu duruma uygun depolama özelliği 
belirtilmediği müddetçe bırakmayınız.
Yetkisiz Kişiler ve çocuklarn kullanımına izin 
vermeyiniz.
• Ekipman elektrik kabloları kullanıcı 
tarafından değiştirilemez. Eğer kablolar zarar 
gördüyse, donanımın elektriğini kesiniz ve 
kabloların değiştirilmesi için sadece yetkili servisi 
arayınız.
• Cihazınızı bir süre için kullanmamaya 
karar verdiyseniz, elektrikle çalışan tüm 
donanımların (pompa, brülör vb.) elektrik 
bağlantısını kesmeniz tavsiye edilir.

7. Gaz, Motorin Veya Diğer Vakit Kullaniminda 
Genel Uyarı Notları
• Mevcut yasa ve kanunlara uygun olarak ve 
yetkili teknisyenler tarafından brülörün kurulumu 
gerçekleştirilmelidir, Yanlış kurulumunda, 
hayvana ve eşyaya zarar verebilir ki bu aşamada 
üretici bu zarardan sorumlu değildir.
• Brülör kurulumundan önce sistemin 
düzgün çalışmasını aksatacabilecek yakıt besleme 
hattı borulamasının içerisindeki pisliklerin 
temizlenmesi tavsiye edilmektedir.
• Brülörün ilk devreye alınması için yetkili 
servisler tarafından aşağıdaki kontrolları yaptırın:
• Brülörün bir süreliğine kullanılmamasına 
karar verdiyseniz, yakıt hattı üzerindeki valf veya 
valfları kapatın. Gaz kullanıldığında özel uyarı 
notları
• Yetkili teknik servise aşağıdaki kontrolleri 
yaptırtın:
a) besleme hattının ve gaz yollarının 
yürürlükteki kanunlara ve düzenlemelere 
uygunluğunun kontrol edilmesi,
b) bütün gaz bağlantılarının sızdırmaz 
olduğunun kontrolu.
• Gaz borularını elektrikli cihazların 
topraklaması için kullanmayın.
• Kullanmadığınızda cihazınızı çalışır 
durumda bırakmayınız ve daima gaz valfını kapalı 
tutun.
• Kullanıcı bir süreliğine uzaklara gittiğinde 
brülöre gaz getiren ana vanayı kapatın.
• Eğer gaz kokusu duyarsanız:
a) elektrik anahtarı, telefon veya kıvılcım 
çıkartabilecek bir cihazı asla kullanmayın;
b) hemen kapı ve pencereleri açarak odanın 
havasını temizlemek için hava akımı sağlayın;
c) gaz vanalarını kapatın;
d) teknik servisten yardım isteyin.
e) Gaz yakıtlı cihazlarının bulunduğu 
mahallerin havalandırma açıklıklarını 
kapatmayınız, aksi takdirde zehirli ve 
patlayıcı karışımın teşekkül etmesi ile 
tehlikeli durumlar meydana gelebilir.
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8. Brülör minimumda yakıldığında, derhal alevin 
uzaması ve oluşumu gözle kontrol edilmelidir. 
Sonra, sayaçtan okuyarak gaz debisini kontrol 
edin. Ardından yanmanın doğru oluştuğunu 
uygun özel cihazlar (baca gazı analiz cihazı) 
kullanarak kontrol edin. Doğru hava-gaz karışımı 
için; Metan için brülör minimum kapasitedeki 
karbondioksit(CO2) en az % 8 (veya O2 en 
fazla %6) değerinden, maksimumdaki %10’luk 
(O2=%3) CO2’nin optimum değeri aralığında 
karbondioksit seviyesi ölçülmelidir. Baca 
gazındaki karbonmonoksit (CO) yüzdesinin izin 
verilen maksimum değer olan %0,1 (1000 p.p.m.) 
değerini aşmadığının kontrolü için özel cihazlar 
kullanılmalıdır.
9. Tekrar ilk alev ateşlemesinin sorunsuz 
oluştuğunun kontrollerini yapın. Birinci alev 
kademesi ayarlarını yaptıktan sonra brülörü 
kapatın, ana şalterinden elektriği kesin ve brülörün 
2.alev kademesinde çalışmasının kontrol edilmesi 
için elektrik bağlantısını yapın.
10. İkinci alev (ana alev) için gerekli gaz miktarı 
için gerekli olduğu düşünülen miktarda gaz valfı 2. 
Kademe debi regülatörünü açın.
11. Şimdi kontrol paneli üzerindeki ana şalteri 
kapatarak brülörü tekrar çalıştırın. Brülör devreye 
girer ve otomatik olarak ikinci aleve (ana aleve) 
geçer. Derhal alevin oluştuğu ve görünümü gözle 
kontrol edilmelidir. 4. ve 5. maddelerde belirtildiği 
şekilde gaz ve hava debisi regülatörleri ile gerekli 
düzeltmeler yapılmalıdır.
12. İkinci kademe gaz debisi ayarı üzerinden, 
uygulamanın gerektirdiği kadar ikinci alevi için 
doğru gaz debisini ayarlayın. Sayaçtan okuyarak 
gaz debisini kontrol edin. Akış debisi kazan için 
müsaade edilen değerden büyük ise brülörü 
çalıştırmaya devam etmekten kaçının. Herhangi 
bir hasara neden olabileceğinden iki sayaç okuması 
yaptıktan sonra hemen brülörü kapatın.
13. Brülör, kazanın ihtiyaç duyduğu miktardaki 
maksimum kapasitede çalışıyorken, özel cihazlarla 
yanmayı kontrol edin. Eğer gerekiyorsa daha önce 
göz kararı ile yapmış olduğunuz (hava debisinin 
ve belki gaz debisinin) ayarlarını değiştirin. (CO2 
maks. %10 veya O2 min: %3 ve CO maks: %0.1 
olmalıdır.)

14. Hava prosestatı, hava basıncı gereken 
değerde değil ise gaz valflerinin açılmasını önler. 
Dolayısıyla, prosestat brülördeki hava basıncı 
yeterli değere ulaştığında kontağı kapatacak şekilde 
(brülör çalışıyorken kapalı olmalı) ayarlanmış 
olmalıdır. Prosestat bağlantı devresi, düzgün 
çalışıp çalışmadığını kontrol edecek şekilde 
düzenlenmiştir, bu nedenle fan durduğunda 
kontağın kapatmayı sağlaması gereklidir (brülörde 
hava basıncı olmadığında). Aksi halde kontrol 
cihazı (beyin) devreye girmez (brülör beklemede 
kalır). 
15. Gaz basıncı kontrol protestatlarının 
(minimum), gaz basıncı istenen ayarlar arasında 
olmadığı zaman brülörün çalışmasını önler. 
Protestatının işlevi nedeniyle minimum gaz 
basıncı prosestatı ayarlandığından daha yüksek 
bir basınçla karşılaştığında kontağı kapatmalıdır. 
Bu nedenle minimum gaz protestatının çalışması 
sırasında ölçülen basınç değerine göre yapılmalıdır. 
Gaz protestatlarının her hangi biri açık devre 
oluşturursa (kapanmazsa) kontrol cihazı ve 
dolayısıyla brülörün enerjilenmesini engeller, 
brülörü durdurulur. Brülörü devreye alıp testleri 
yapılırken, prosestatlarının düzgün çalıştığının 
kontrol edilmesi gereklidir.

16. Beyin soketinden 1 numaralı kabloyu veya 
klemens tablosundaki 25 nolu terminaldeki 
kabloyu ayırdıktan sonra brülörü devreye alarak 
alev sensörünün (iyonizasyon elektrodunun) 
sorunsuz çalıştığını kontrol edin. Kontrol cihazı 
çalışma döngüsünü tamamlamalıdır ve ateşleme 
alevi oluşmasından üç saniye sonra, kendini 
“devre dışı” bırakır. Bu kontrol brülör henüz 
devreye girdikten sonra da yapılmalıdır; kabloyu 
ayırarak kontrol cihazı kendisini hemen “devre 
dışı” pozisyonuna ilettiği Kazan termostatları (veya 
prosestatlarının) uygun çalıştığını kontrol edin. ( 
Kontakları açıldığında brülörü durdurulmalıdır.)

UYARI NOTLARI
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UYARI NOTLARI

DİKKAT GERİLİM VAR KAPAĞI AÇMADAN 
ENERJİYİ KESİN 

MOTOR DÖNÜŞ YÖNÜ KLAPE AYARI 
(OKSİJEN AYARI) 
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TEKNİK ÖZELLİKLER

KOLAY KURULUM
Flam bürülörleri  protatif yapısı ile kurulumu kolaydır.  Fırınlarda, kurutucularda, 

jenaratörlerde, su ve buhar kazanlarında değişik opsiyonlarla kullanılabilir. Yatay ve 
yukarıdan aşşağıya kullanılabilir.

YAKITLAR
 
Gaz (G) , Motorin (L), Fuel oil (H)  
Ve diğer  bio-gaz, lpg gibi artarnatif yakıtlarla kullanılabilir. 

DİZAYN  
Flam brülörleri modern bi dizayna sahip olup, teknik servis için bakım ve servis kolaylığı sağlanmıştır 
ÇALIŞMA PRENSİPLERİ  
Brülörlerimiz tek ve çift kademe ve modülasyon seçeneklerine sahiptir.  Modülasyonun pinomatik ve 
Mekanik seçenekleri vardır.
PID kontrol cihazı ile modülasyonu adapte edilebilir. 

ALEV KONTROLÜ 
Alev kontrolünü UV Fotosel ve İonizasyon sensör ile sağlanmaktadır. 

ATEŞLEME
Ateşlemelerde gaz pilot ateşlemesini tercih etmekte olup, istenilen durumlarda yakıt pilot ateşlemesi 
sağlanılabilir. 

BRÜLÖR ÇALIŞMA SEÇENEKLERİ
Standart olarak birinci ve ikinci kademelerde mekanik ve Prograsif kullanmaktayız. Tam modülasyonlu 
brülörlerimizde PID kontrolünü ekliyoruz. 
Modülasyonlu çalışma prensibinin pinomatik, mekanik ve elektronik seçenekleri bulunmaktadır. 
Ayrıca O2 trim, inventör ve düşük NOx seçeneklerimizi seçebilirsiniz. 

ÇEVREYE DOST TEKNOLOJİ
Flam brülör gelişmiş teknolojik yapısı ile Nox değerlerini Avrupa standartlarına indirgemiş olup, bu 
konuda Ar-ge çalışmalarına devam etmektedir.
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KAPASİTE DİAGRAM
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KAPASİTE DİAGRAM
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KAPASİTE DİAGRAM
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KAPASİTE DİAGRAM
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BURLÖR DATA TABLOSU

TYPE

CAPACITY

Power Supply Motor 
kw

Gas Input 
Pressure 
(mbar)

kW kcal/h m3/h

min-max min-max min-max

SC 1.2 GZ 50 180 43.000 154.800 5,21 18,76 1N - 50 Hz 230V 0,15 21 - 300

SC 2.1 GZ 80 280 68.800 240.800 8,34 29,19 1N - 50 Hz 230V 0,25 21 - 300

SC 2.2 GZ 100 360 86.000 309.600 10,42 37,53 1N - 50 Hz 230V 0,25 21 - 300

SC 3.1 GZ 110 500 94.600 430.000 11,47 52,12 1N - 50 Hz 230V 0,37 21 - 300

SC 3.2 GZ 130 650 111.800 559.000 13,55 67,76 1N - 50 Hz 230V 0,37 21 - 300

SC 5.1 GZ 200 750 172.000 645.000 20,85 78,18 3N - 50 Hz 38 0V 0,75 21 - 300

SC 5.2 GZ 260 950 223.600 817.000 27,1 99,03 3N - 50 Hz 380V 1,5 21 - 300

SC 8.1 GZ 330 1150 283.800 989.000 34,4 119,88 3N - 50 Hz 380V 1,5 21 - 300

SC 8.2 GZ 430 1600 369.800 1.376.000 44,82 166,79 3N - 50 Hz 380V 2,2 21 - 300

SC 8.3 GZ 580 2100 498.800 1.806.000 60,46 218,91 3N - 50 Hz 380V 3 21 - 300
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GAZ İLE ÇALIŞMANIN TANIMI

Verimli bir operasyon elde etmek için, doğal gaz
brülörüne, gaz yolu boyutlarına uygun olarak
doğru basınçta gelmelidir. Bu basınç hem brülör
çalışma süresince hem de durma süresince (brülör
için açıkça belirtilen basınca göre) hemen hemen
sabit kalmalıdır. Brülör, elektrik besleme 
düğmesine
basıldığında, kontrol kutusu periyodik 
programlayıcının
motoru güç alır ve programlayıcı çalışmaya
başlar.
Ateşlemeden önce, yanma odasının, ilgili 
standartlarda
tarif edildiği gibi süpürmesi yapılır.
Ön süpürme ve yakıt ön sirkülasyon fazı süresi
kontrol cihazı ile bildirilen 31,5 saniye değildir
çünkü bu süre hava klapesinin açma pozisyonuna
gelmesi ile bağlantılıdır. Ön -süpürme ve ön 
-sirkülasyon
süresi aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilme
sürelerinin toplamıdır.
“Modülasyon motoru açma süresi” + “Cihazda 
programlanmış
olan ön süpürme süresi” + “ Modülasyon
motorunun ateşleme pozisyonuna gezinim süresi”
Eğer, hava basıncı kontrol prosestatı yeterli 
basınçla
karşılaşırsa ateşleme, transformatörü, 
havalandırma
sona erdiğinde devreye girer ve daha sonra 
ateşleme
alevi (pilot) valfleri açılır. Gaz yanma başlığına
ulaşır, fan tarafından gönderilen havayla karışır 
ve
ateşlenir. Debi, iki ateşleme alevi valfinde (pilot) 
biri
olan debi ayarlı çalışma valfı tarafından ayarlanır.
Pilot alevi ateşlendikten 3 saniye sonra, ateşleme
transformatörü devreden çıkar. Brülör böylece,
sadece pilot aleviyle çalışır. Alevin varlığı fotosel 
ile
kontrol edilir.
Not: Aynı yanma odası içinde birkaç brülör
çalışıyorsa, brülörlerden birine ait fotoselin diğer
brülörlerin alevini görmesini engellemek gerekir.

Bu tip hatalı kontrolleri önlemek için uygun 
olarak
yerleştirilmiş döner (veya mafsallı) bir fotosel 
yerleştirilmelidir.
Programlayıcı röle, kilitlenme durumunu
geçer, 12 saniye sonra ana valfleri açmak için güç
verir. Gaz ana valf içinden akar ve debi 
ayarlayıcısının
minimum pozisyonunun izin verdiği miktarda
yanma başlığından dışarı çıkar. Ana valf 
açıldıktan
3 saniye sonra pilot devresi kesilir. Böylece brülör,
minimum debide, sadece ana alevle çalışmaya
başlar. Modülasyon servomotoru, ana valf 
açıldıktan
12 saniye sonra devreye girer. Eğer termostat ve
modülasyon prosestatı (kazandakinden daha 
yüksek
bir basınç veya sıcaklık değerine ayarlanmış) izin
verirse, motor çalışmaya başlar, böylece gaz 
besleme
ve yanma havası kademeli olarak artarak 
brülörün
ayar edildiği maksimum besleme değerine ulaşır.
Sıcaklık veya basınç değeri, modülasyon 
servomotorunu
mevcut yönünün tersine döndüren modülasyon
probunu devreye sokacak değere ulaşıncaya
kadar, brülör maksimum debi pozisyonunda 
kalır.
Ters yönde dönme ve böylece gaz besleme 
miktarını
azaltma, kısa aralıklarla meydana gelir. Bu 
işlemle,
modülasyon sistemi, brülörden elde edilen 
miktara
uygun olarak kazana verilen ısı miktarını 
dengelemeye
eğilimlidir.
Bu andan itibaren, kazana takılan modülasyon
probu her değişimi ölçer ve modülasyon 
servomotorunu
devreye sokarak; azalan veya artan dönme
işlemini gerektiği kadar yaparak, otomatik olarak
yakıt ve yanma havası beslemesini ayarlar. 
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GAZ İLE ÇALIŞMANIN TANIMI

Minimum
düzeydeki gaz besleme değerinde bile eğer
durdurma cihazının ayarlandığı (termostat veya
prosestat) limit değere (sıcaklık veya basınç) 
ulaşırsa,
brülör cihaz tarafından durdurulur. Sıcaklık
veya basınç,kapatma cihazının ayar değerinin 
altına
düştüğünde, daha önce açıkladığımız programa 
göre
brülör tekrara çalışmaya başlar.
Eğer pilot alev ateşlendikten 3 saniye sonra alev
oluşmuyorsa kontrol kutusu brülörü kilitler 
(brülör
tamamen durur ve uyarı ışıkları yanar). Kontrol
kutusunu tekrar çalıştırmak için ilgili 
düğmeye(reset)
basın.
Etkinliğinden emin olmak için, fotoselin 
uçlarındaki
voltaj nispeten kararlı olmalı ve belirtilen 
minimum
voltajın altına inmemelidir. Yeterli akım 
alabilmek
için, deneme yanılmayla hareket ettirerek en iyi
pozisyonu elde etmek gerekir. Mikro 
ampermetreyle
kablo uçlarına tutarak yeterli değerin olup
olmadığını kontrol ediniz: doğru polariteli (+ ve
-) olarak ölçülmeli. Analog aletler kullanın, dijital
kullanmayın.
b)Sınırlama cihazları: Termostatlar, 
protestatlarını,
seviye şalterleri, debi metreler ve başka cihazlar.
Bu cihazların her biri devreye girdiğinde brülörü
kapattığından emin olun. Ayrıca, bu cihazların 
varsa
manuel olarak resetleme durumlarını kontrol 
edin.
c)Hava prosestatı, eğer hava basıncı doğru 
seviyede
değilse brülörü kilitleme görevi görür. Bu 
nedenle,
prosestat,brülör hava basıncı ayar değerine 
ulaştığı

zaman kontağı kapatmak (çalıştığı zaman 
kapalıdır)
üzere ayarlanmalıdır. Prosestat devresi kendi 
kendini
kontrol eder. Bu nedenle beklemedeyken (fan
kapalıyken ve brülörde hava yokken) kapalı 
olması
gereken kontak kapanmalıdır. Kapanmazsa 
kontrol
kutusu devreye girmeyecektir ve brülör aynı 
durumda
kalacaktır. Kontrol kutusu kapanmak üzere
ayarlanmış kontak brülör çalışıyorken 
kapanmazsa
(yetersiz hava basıncı), ünite çevrimi tamamlar,
fakat ateşleme trafosu devreye girmez ve valfler
açılmaz, bu nedenle brülör kilitli kalır.
Brülör minimum debide çalışırken, değerin
brülörün kilitlendiği noktaya kadar arttırarak 
hava
protestatının düzgün çalıştığından emin olun. 
Blokeden
çıkartmak için resetleme düğmesine basarak
brülörü tekrar çalıştırın ve basınç protestatını 
tekrar
ön süpürme aşamasındaki hava basıncına 
ayarlayın.
1. Kazanda su olduğunu ve sistemin geçiş 
vanalarının
açık olduğunu kontrol edin.
2. Yanma ürünlerinin rahatça çıkabileceğinden
(kazan çıkışları ve bacanın açık olduğundan)
tamamen emin olun.
3. Bağlanacak akım, voltaj, güç değerlerinin
brülöre gereken değerlerde ve elektrik 
bağlantılarının
motor ve ana hat) mevcut elektrik
besleme voltajlarına uygun olduğunu kontrol
edin. Mahalde gerçekleştirilecek bütün elektrik
bağlantıları, bizim elektrik devremize göre
gerçekleştirilecektir.
4. Tek kademeli ve çift kademeli brülörlerde
termostat yada prosestat dan aldığı kumandaya
göre çalışacaklarından gerekli ayarları
yapılır modülasyonlu brülörlerde PID kontrol
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cihazına basınç transmiteri veya sıcaklık 
sensörlerini
tanımlaması yapılarak istenen basınç
ve sıcaklığa getirilir.
5. Hava ve gaz ayarları kontrolü yapılır
• Tek kademeli brülörlerde elle hava ayarı 
yapılarak
multiblok üzerinden ise gaz ayarı yapılır
• 2kademeli ve oransal brülörlerde servomotor
üzerinden hava ayarı yapılabilmektedir.(üretim
şekline göre sayfa 38’ deki modellerde tarif
edildiği gibi yapılır
6. Ateşleme alevi için gerekli hava miktarının
ayarlanması için servomotor ayar resmine
bakın.
7. Termostat yada PID devreyi tamamlıyor ise
kumanda panosuna voltaj ulaşır ve “Çalışmanın
Tanımı” bölümünde anlatıldığı gibi
beyin brülörü devreye sokar. Ön-süpürme
safhası boyunca hava basınç kontrol şalterinin
pozisyon değiştirdiğini kontrol edin (hava
basıncı yokken oluşan kapalı pozisyonundan
hava basıncı mevcutken basınç algılamasında
oluşan kapalı pozisyonuna geçmelidir). Eğer
hava basınç şalteri yeterli basıncı algılayamazsa
(kontağının konumu değişmezse), ateşleme
trafosu ve gaz vanaları devreye sokulmaz ve
kontrol kutusu (beyin) “devre dışı” konumunda
durur. İlk defa devreye alırken, tekrarlanan
“devre dışı” kalmalar aşağıdaki nedenlerden
biri sebebiyle gerçekleşebilir;
• Gaz borularının havası yeterince alınmamış ve
dolayısıyla gaz miktarı kararlı alev oluşturmak
için yeterli değildir.
• Alev mevcutken meydana gelen “devre dışı”
hatalı hava/gaz oranı yüzünden iyonizasyon
bölgesindeki alev kararsızlığından meydana
gelebilir. Çözüm doğru oranı buluncaya
kadar besleme havası ve/veya gaz miktarını
değiştirmektir. Aynı problem, yanma başlığındaki
yanlış hava/gaz dağılımı yüzünden de
meydana gelebilir.
• Çözüm yanma başlığı ayar mekanizması ile
yanma başlığı ve gaz difüzörü arasındaki hava
geçidinin açılış veya kapanışının düzenlenmesidir

• Ateşleme trafosunun boşalan akımı ile 
iyonizasyon
akımı karışıyor olabilir ( her iki akım
da brülör gövdesi üzerinde aynı yolu kullanıyor)
dolayısıyla brülör iyonizasyon akımının
bozulması nedeniyle devre dışı kalır.
Bu sorun, ateşleme trafosunun enerji girişini (230
V tarafı) ters çevirerek (trafoya voltajı getiren iki
kablonun yerlerini değiştirin) çözülebilir. Bu 
sorun
brülör gövdesinin yetersiz “topraklama bağlantısı”
sebebiyle de oluşabilir.
8. Brülör minimumda yakıldığında, derhal alevin
uzaması ve oluşumu gözle kontrol edilmelidir.
Sonra, sayaçtan okuyarak gaz debisini kontrol
edin. Ardından yanmanın doğru oluştuğunu
uygun özel cihazlar (baca gazı analiz cihazı)
kullanarak kontrol edin. Doğru hava-gaz karışımı
için; Metan için brülör minimum kapasitedeki
karbondioksit(CO2) en az % 8 (veya
O2 en fazla %6) değerinden, maksimumdaki
%10’luk (O2=%3) CO2’nin optimum değeri
aralığında karbondioksit seviyesi ölçülmelidir.
Baca gazındaki karbonmonoksit (CO) yüzdesinin
izin verilen maksimum değer olan %0,1
(1000 p.p.m.) değerini aşmadığının kontrolü
için özel cihazlar kullanılmalıdır.
9. Tekrar ilk alev ateşlemesinin sorunsuz
oluştuğunun kontrollerini yapın. Birinci alev
kademesi ayarlarını yaptıktan sonra brülörü
kapatın, ana şalterinden elektriği kesin ve 
brülörün
2.alev kademesinde çalışmasının kontrol
edilmesi için elektrik bağlantısını yapın.
10. İkinci alev (ana alev) için gerekli gaz miktarı
için gerekli olduğu düşünülen miktarda gaz
valfı 2. Kademe debi regülatörünü açın.
11. Şimdi kontrol paneli üzerindeki ana şalteri
kapatarak brülörü tekrar çalıştırın. Brülör
devreye girer ve otomatik olarak ikinci aleve
(ana aleve) geçer. Derhal alevin oluştuğu ve
görünümü gözle kontrol edilmelidir. 4. ve 5.
maddelerde belirtildiği şekilde gaz ve hava
debisi regülatörleri ile gerekli düzeltmeler
yapılmalıdır.

GAZ İLE ÇALIŞMANIN TANIMI
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12. İkinci kademe gaz debisi ayarı üzerinden,
uygulamanın gerektirdiği kadar ikinci alevi
için doğru gaz debisini ayarlayın. Sayaçtan
okuyarak gaz debisini kontrol edin. Akış debisi
kazan için müsaade edilen değerden büyük ise
brülörü çalıştırmaya devam etmekten kaçının.
Herhangi bir hasara neden olabileceğinden iki
sayaç okuması yaptıktan sonra hemen brülörü
kapatın.
13. Brülör, kazanın ihtiyaç duyduğu miktardaki
maksimum kapasitede çalışıyorken, özel 
cihazlarla
yanmayı kontrol edin. Eğer gerekiyorsa
daha önce göz kararı ile yapmış olduğunuz
(hava debisinin ve belki gaz debisinin) ayarlarını
değiştirin. (CO2 maks. %10 veya O2 min:
%3 ve CO maks: %0.1 olmalıdır.)
14. Hava prosestatı, hava basıncı gereken değerde
değil ise gaz valflerinin açılmasını önler. 
Dolayısıyla,
prosestat brülördeki hava basıncı yeterli
değere ulaştığında kontağı kapatacak şekilde
(brülör çalışıyorken kapalı olmalı) ayarlanmış
olmalıdır. Prosestat bağlantı devresi, düzgün
çalışıp çalışmadığını kontrol edecek şekilde
düzenlenmiştir, bu nedenle fan durduğunda
kontağın kapatmayı sağlaması gereklidir
(brülörde hava basıncı olmadığında). Aksi
halde kontrol cihazı (beyin) devreye girmez
(brülör beklemede kalır). Eğer hava prosestatı
ayarlandığı değerden daha büyük basınç 
değerinin
varlığını algılayamazsa kontrol cihazı
çevrimini tamamlar, fakat ateşleme trafosu ve
gaz valfları devreye sokulmaz. Brülör “devre
dışı” kalarak durur. Hava protestatının düzgün
çalıştığını kontrol etmek için, brülör sadece
birincil alevde çalışırken ayar değerini brülörü
bloke ettiği yere kadar arttırmak gereklidir.
Blokeden kurtarmak için ilgili düğmesine
basarak brülörü tekrar çalıştırın ve hava
basınç şalterini ön süpürme devresinde iken
mevcut hava basıncını algılayabileceği değere
ayarlayın.
15. Gaz basıncı kontrol protestatlarının 

(minimum),
gaz basıncı istenen ayarlar arasında
olmadığı zaman brülörün çalışmasını önler.
Protestatının işlevi nedeniyle minimum gaz
basıncı prosestatı ayarlandığından daha yüksek
bir basınçla karşılaştığında kontağı kapatmalıdır.
Bu nedenle minimum gaz protestatının
çalışması sırasında ölçülen basınç değerine
göre yapılmalıdır. Gaz protestatlarının her
hangi biri açık devre oluşturursa (kapanmazsa)
kontrol cihazı ve dolayısıyla brülörün
enerjilenmesini engeller, brülörü durdurulur.
Brülörü devreye alıp testleri yapılırken, 
prosestatlarının
düzgün çalıştığının kontrol edilmesi
gereklidir.
16. Beyin soketinden 1 numaralı kabloyu veya
klemens tablosundaki 25 nolu terminaldeki
kabloyu ayırdıktan sonra brülörü devreye alarak
alev sensörünün (iyonizasyon elektrodunun)
sorunsuz çalıştığını kontrol edin. Kontrol
cihazı çalışma döngüsünü tamamlamalıdır ve
ateşleme alevi oluşmasından üç saniye sonra,
kendini “devre dışı” bırakır. Bu kontrol brülör
henüz devreye girdikten sonra da yapılmalıdır;
kabloyu ayırarak kontrol cihazı kendisini
hemen “devre dışı” pozisyonuna ilettiği
Kazan termostatları (veya prosestatlarının)
uygun çalıştığını kontrol edin. ( Kontakları
açıldığında brülörü durdurulmalıdır.)

GAZ İLE ÇALIŞMANIN TANIMI
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BRÜLÖR ÖLÇÜ TABLOSU

A1 A2 B1 B2 ØC C1 C2 ØC3 ØE ØF L1 L2 L

SC.1.2 GZ 220 235 235 170 90 110 104 M6 125 120 78 120 620

SC.2.1 GZ 220 250 235 170 114 130 125 M8 160 155 110 190 660

SC.2.2 GZ 250 320 290 185 114 130 120 M8 175 170 110 190 735

SC.3.1 GZ 340 320 320 250 140 155 142 M12 160 155 170 390 1070

SC.3.2 GZ 340 320 320 250 140 160 150 M12 175 170 170 390 1170

SC.5.1 GZ 380 390 300 280 170 200 170 M12 180 170 180 380 1160

SC.5.2 GZ 380 390 300 310 170 200 170 M12 200 195 180 380 1180

SC.8.1 GZ 420 390 310 310 170 200 170 M12 200 195 180 380 1230

SC.8.2 GZ 420 390 310 330 220 240 190 M14 245 240 270 480 1250

SC.8.3 GZ 420 390 310 330 220 240 190 M14 245 240 270 480 1250

 L1 

 L2 

 E  F 

 L 

 B2 

 B1 

 A1 

 A2 

 ØC 

 C3 

 C2 

 C1 
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BRÜLÖRÜN ÖZELLIKLERI
KOLAY KURULUM
Flam brülörleri portatif yapısı ile kurulumu 
kolay-dır. Fırınlarda, kurutucularda, 
jenaratörlerde, su ve buhar kazanlarında 
değişil opsiyonlarla kullanılabi-lir. Yatay ve 
dikey olarak kullanılabilir.

YAKITLAR
Gaz (G) , Motorin (L), Fuel oil (H) Ve 
diğer bio-gaz, lpg gibi alternatif yakıtlarla 
kullanılabilir.

DIZAYN
Flam brülörleri modern bir dizayna sahip olup, 
teknik servis için kolaylaştırılmıştır.
ÇALIŞMA PRENSIPLERI
Brülörlerimiz tek ve çift kademe ve 
modülasyon seçeneklerine sahiptir. PID 
kontrol cihazı ile modü-lasyonu adapte 
edilebilir. Modülasyon oranımız 1/5 den 1/10a 
kadar çıkabilir.

ALEV KONTROLÜ
Alev kontrolünü UV sensör ile 
sağlanmaktadır.

ATEŞLEME
Ateşlemelerde gaz pilot ateşlemesini tercih 
etmekte
olup, istenilen durumlarda sıvı pilot ateşlemesi 
sağlanabilir.

BRÜLÖR ÇALIŞMA SEÇENEKLERI
Standart olarak birinci ve ikinci kademelerde
mekanik kamp kullanmaktayız. Tam 
modülasyonlu brülörlerimizde PID kontrolünü 
ekliyoruz. Modülasyonlu çalışma prensibinin 
pinomatik, me-kanik ve elektronik seçenekleri 
bulunmaktadır. Ayrıca O2 trim, invertör ve 
düşük NOx seçenekleri-mizi seçebilirsiniz.
ÇEVREYE DOST TEKNOLOJI
Flam brülör gelişmiş teknolojik yapısı ile Nox 
de-ğerlerini Avrupa standartlarına indirgemiş 
olup, bu konuda Ar-ge çalışmalarına devam 
etmektedir.

BRÜLÖRÜN ÖZELLIKLERI
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YANMA BAŞLIĞI AYARI  
Yanma havası tam açık. Yanma başlığı geri çekildi-ğinde türbülatör ile başlık 
boğazı arasındaki mesafe açılır. Yanma havası tam kapalı. Yanma başlığı ileri 

itildiğinde türbülatör ile başlık boğazı arasındaki mesafe kapanır.  
 Yanma havası tam kapalı. 

Yanma başlığı ileri itildiğinde türbülatör ile başlık boğazı arasındaki mesafe 
kapanır.

MAX HAVA GEÇİŞİ

MİN HAVA GEÇİŞİ

YANMA BAŞLIĞI AYARI
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PATLAMIŞ RESİM
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No Piece Name Piece GS GZ GM(M GM(P) GM(E)

1 Brülör Gövdesi 1 1 1 1 1 1

2 Brülör Yan Klapesi 1 1 1 1 1 1

3 Fan Motoru ve Motor Flanşı 1 1 1 1 1

4 Brülör Fanı 1 1 1 1 1 1

5 Brülör Fanı Emiş Ağzı 1 1 1 1 1 1

6 Siemens  AGK11 Soket    1+1 1 1  1 1 1

7 Siemens LME 22.. Beyin 1 1 1 1 1 x

8 Siemens LFL.1 Beyin 1 x x 1 x x

9 Siemens LMV27.100x2 beyin 1 x x x x 1

10 Dungs LGW3A2 Hava Basınç Prosestatı 1 1 1 1 1 1

11 2x7,5 Trafo 1 1 1 1 1 1

12 Namlu Gaz Bağlantı Borusu 1 1 1 1 1 1

13 Redüksiyon 1 1 1 1 1 1

14 Dung MB-DLE 1 1 x x x x

15 Dungs MB-ZRDLE 1 x 1 x x x

16 Dungs DMV-DLE  1 x x 1 1 1

17 DungsGW500A5Max Gas Prosestatı 1 1 1 1 1 1

18 Klape Mili ve Rulmanı 1 1 1 1 1 1

19 Klape Sacı 1 1 1 1 1 1

20 Gözetleme Camı 1 1 1 1 1 1

21 Siemens SQN31.121.A2700  1 x 1 x x x

22 Siemens SQN31.251.A2700      2 x x 1 1 x

ÜRÜN REÇETESİ
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No Piece Name Piece GS GZ GM(M GM(P) GM(E)

23 Siemens SQN33.511.A9 Servomotor   1 x x x x 1

24 7  Soket  2 1 1 x x x

25 4  Soket 2 x 1 x x x

26 Namlu Flanş Mili 1 1 1 1 1 1

27 Namlu Flanşı 1 1 1 1 1 1

28 Namlu Flanşı Contası 1 1 1 1 1 1

29 Namlu 1 1 1 1 1 1

30 Kazan Flanş 1 1 1 1 1 1

31 Ambiant 1 1 1 1 1 1

32 Yanma Başlığı 1 1 1 1 1 1

33 Gaz kovanı 1 1 1 1 1 1

34 Gaz Borusu 1 1 1 1 1 1

35 Elektrot Kelepçe 2 1 1 1 1 1

36 Nozzle Holder 1 1 1 1 1 1

37 Gaz Memesi 4 1 1 1 1 1

38 Turbülatör 1 1 1 1 1 1

39 Elektrot 1 1 1 1 1 1

40 Iyonizasyon çubuğu 1 1 1 1 1 1

41 Cam Grubu 1 x 1 1 x x

42 Mafsallı Saplama 1 x 1 1 x x

43 SKP 75        1 x x x 1 x

44 SKP 15 1 x x x 1 x

 



32

5 mm

2 mm

5 mm

Ateşleme elektrodu ve türbülatörün pozisyonu düzgün bir yanmanın sağlanması için 
önemlidir. Ateşleme elektrodunun pilot gaz burcuna olan uzaklığı ve türbülatör ile 
burçlar arasındaki mesafenin belirtilen ölçülerde olması gerekmektedir.

Belirtilen mesafe tek elektrotlu modeller için geçerlidir. Çift ateşleme 
elektrodu kullanılan modellerde iki elektrot arası mesafesi 3 mm 
olmalıdır. Elektrotların her birinin burca uzaklığı 4 mm den az 
olmamalıdır.

GAZ

ATEŞLEME ELEKTRODU 
TÜRBÜLATÖR VE POZİSYONU
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    Gaz Prosestatı

Hava Prosestatı

Minimum gaz presostatını, presostat skalası başlangıcına ayarlanmış 
olarak yapılan diğer tüm brülör ayarları tamamlandıktan sonra 
ayarlayın. Brülör 2. Kademede çalışırken, ayar basıncını ilgili düğmeyi 
yavaşça saat yönüne brülör arıza ile durana kadar çevirerek arttırın. 
Daha sonra düğmeyi saatin aksi yöne 2 mbar çevirin ve bunun kararlı 
olduğunu görmek için brülörü çalıştırın. Eğer brülör tekrar arıza ile 
durursa, düğmeyi saatin aksine 1 mbar daha çevirin. 

Hava presostatının ayarını hava preosostatı skalanın (A) başlangıcına 
ayarlanmış olarak diğer bütün brülör ayarlarını yaptıktan sonra 
yapınız. 
Brülör 1.Kademede çalışırken, ayar basıncını ilgili düğmeyi saat yönüne 
brülör durana kadar çevirerek artırın. Daha sonra düğmeyi ayar 
noktasından yaklaşık %20 kadar saatin aksine çevirin ve doğruluğunu 
kontrol için brülörü tekrar çalıştırın.  
Eğer brülör tekrar durursa düğmeyi saatin aksine biraz daha çevirin. 
Dikkat: Kural olarak, hava presostatı baca gazındaki CO’i %1  
(10.000ppm) den az olacak şekilde sınırlar. Bunu kontrol etmek için 
bacaya bir gaz analiz cihazı bağlayın, yavaşça fanın emişini kapatın 
(örneğin bir karton parçasıyla) ve brülörün baca gazındaki CO %1’i 
geçmeden durduğunu görün.

GAZ VE HAVA PROSESTATI
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BİR BRÜLÖRÜN ORTA 
SEVİYEDEKİ BASINÇLI 
GAZ BORU HATTINA 
BAGLANTI DİYAGRAMI

1)Ölçme ve düşürme ünitesi
2)Kesme vanası
3)Filtre
4)Düşürücü
5)Sayaç
6)Kafes telli alev tutucu
7)Otomatik açan aşırı basınç tahliye valfi(açıktır ki 
dışarıda uygun bir yere
boşaltma yapmalıdır)
8)Acil durum kesme vanası (bina dışında)
9)Küresel vana
10)Titreşim alıcı
11)Bir flanş çifti

BİRDEN FAZLA 
BRÜLÖRÜN ORTA 
SEVİYEDEKİ BASINÇLI 
GAZ BORU HATTINA 
BAGLANTI DİYAGRAMI 

1)Ölçme ve düşürme ünitesi
2)Kesme vanası
3)Filtre
4)Düşürücü
5)Sayaç
6)Acil durum kesme vanası(bina dışına kurulmalı)
7)Küresel vana
8)Filtre
9)Son düşürücü veya sabitleyici
10)Titreşim alıcı
11)İkili flanş 
D=basınç sabitleyici ve flanş arasındaki 
mesafe(yaklaşık 1.5- 2m)

GAZ VALF BAĞLANTISI
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1 – Küresel Gaz Vanası  
2 – Titreşim Alıcı Bağlantı  
3 – Filtre  
4 – Regülatör  
5 – Ana gaz hattına bağlantı flanşı  
6 – Minimum ve Maksimum Gaz Basınç Anahtarları  
7 – Emniyet Gaz Valfi  
8 – Mevcut ise, valf sızdırmazlık kontrol cihazı ve onun presostatı (DW) 9 – Debi ayar 
regülatörlü ana alev gaz valfi
10 – Hava Presostatı  
11 – Yanma Başlığı  
12 – Brülör fanı ve hava ayar klapeleri  
13 – Debi ayar regülatörlü pilot alev valfi  
 D – Bağlantı flanşı ile stabilizatör arası mesafe 1,5 : 2,0 metre olmalıdır.

GAZ VALF BAĞLANTISI
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BAKIM

• En başta elektrik bağlantısı kesilip gaz tamamen kapatılmalıdır.
• Brülör özel bakım gerektirmez, fakat gaz filtresinin temiz olduğunu ve ateşleme elektrodunun 
sağlam olduğunun periyodik kontrolünü yapmak iyi bir uygulamadır.
• İlave olarak ateşleme elektrodu ve disk arasında elektrod kıvılcımının oluştuğunu kontrol etmek 
de gereklidir.
• Yanma başlığının temizlenmesi gerekebilir.
• Elektrodları (ateşleme ve iyonizasyon) tekrar yerine oturturken toprağa değmemeleri ve brülörü 
arızaya geçirmemeleri için tam olarak merkezleyin.
• Bürlör ekipmanlarının çoğu menteşe açılarak kontrol edilebilir.
• Başlığın kontrolü için karıştırma ünitesini çıkartmanız gereklidir.
• Fan ve türbülatör temizlenmelidir.
• Ayda bir  O2, CO ve CO2 değerlileri kontrol edilmelidir.
• Kazan bağlantı contaları zarar görmüş ise değiştirilmelidir.
• Kazanın düzenli bakımları yapılmalıdır.
• Duman boruları ayda bir temizlenmelidir.
• Mevsim geçişlerinde baca temizliği yapılmalıdır.
• Kazanın çalışmadıpı yaz dönemlerine, ayda birkaç kez 5 dakikalığına çalıştırıp, pompaların 
kirençlenmesini önleyin.
•  Kazan dairesindeki hava akışını kontrol edin.
•  Kazan dairesinin ıslanmasını engelleyin. Brülörün hiçbir şekilde suyla temas 
etmemesi gerekir.
•  Kazan sıcakkken tesisata su doldyurmayın.
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DEVREYE ALMA PRASODÜRÜ

 Flam ‘’ Brülör 
Firmamızdan satın alınan brülörler ile ilgili,devreye alma çalışmalarında ürünü satın alan veya mahallinde 
mekanik ve elektrik montaj işlerini yapan firmanın teknik sorumlusunun ürün devreye alma işlemi 
sırasında, mahallinde hazır bulunması brülörün ilk seferde, devreye alınabilmesi için önemlidir. 
Tarafımızdan Satın Almış olduğunuz brülörümüzün, bir seferde sorunsuz bir şekilde devreye alınabilmesi 
için aşağıdaki tabloda bulunan kontrollerin ve işlerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Brülörlerimizin 
ilk çalıştırma faaliyeti firmamız veya yetkili kıldığımız servislerimiz tarafından ücretsiz yapılmaktadır. 
prosedürümüzde ifade edilen maddelerden veya açıklamalardan kaynaklı problemlerden dolayı brülörün ilk 
seferde devreye alınamamasından firmamız ve yetkili servislerimiz sorumlu değildir. İkinci defa tesisinize 
yapılacak devreye alma ziyareti ve ilk çalıştırma faaliyeti bedeli karşılığında gerçekleştirilecektir.
Aşağıdaki işlemlerin tarafınızdan veya müşterilerinizin tarafından tamamlanmış olması gerekmektedir. 
Yetkili servis teknisyenimiz devreye alma işlemi için tesisinize geldiğinde aşağıda ifade edilen işlemlerden 
kaynaklı ,brülörün devreye alınamaması durumunda,İkinci servis ziyaretinde herbir brülör için,sehir içinde  
50 Euro + KDV, şehir dışnda artı olarak Gidiş Dönüş toplam yol ücreti 30 Euro/100 km ücret , devreye alma 
talebinde bulunan müşterilerimizden talep edecektir.
Brülör Devreye alma öncesi tamamlanması gereken tesisat detayları.

1 - Brülörün Kazana mekanik montajı doğru olarak yapılmış olmalıdır.
2 - Brülörün Yanma Başlığının kazan külhanına gerekli nufuziyeti sağlanmış olmalıdır. 
(Min 7 - 10  cm).(Brülör kazan külhanına uygun şekilde nufuz etmemesi halinde yanma kapak 
içerisenden başlar ise kazan kapağı zarar görebilir.)
3 - Kazan Üzerinde Kazan suyu Sıcaklığını Hissederek Brülörün Çalışmasını ve 
Emniyetini Sağlayacak bir adet emniyet ve bir adet işletme kontrolu sağlayacak termostatlar 
bulunmalıdır.
4 -  Brülörün çalışacağı cihaz üzerindeki emniyet ve işletme ekipmanlarının sisteme elektrik ve 
mekanik bağlantıları yapılmış olamalıdır.
5 - Sisteme su doldurularak tesisatın havası alınmalıdır.
6 - Sistemde bağlı olan kapalı genleşme tankı basıncı ,sistem işletme basıncına uygun 
ayarlanmalıdır.
7 - Sirkülasyon pompaları çalışır durumda olmalıdır.
8 - Elektrik montajı tamamlanmalıdır.(Sıcaklık sensörü-Termostat-Brülör arası elektrik ana 
besleme 
kabloları)                                                                                                                                                            
9 -Yakıt temin temin edilmiş ve brülöre gerekli bağlantıları doğru olarak yapılmış olmalıdır.
10 - Yakı Gaz İse Brülör Gişinde Manometre bulunmalıdır.
11 - Gerekli hukuki izinler alınmış olmalıdır.( Gaz açım belgesi v.b)
12 -Brülörün Oransal Kontrollü İse Brülörün oransal çalışmasını sağlayacak olan sıcaklık sensörü 
veya basınç Transmitteri tedarik edilmiş, mekanik ve elektrik bağlantıları brülöre yapılmış 
olmalıdır.
13-Tesisatta su kaçağının olmaması gereklidir.

 Brülörlerimiz ile birlikte ‘’ Devreye  alma Talep Formu’’ olarak müşterilerimize gönderilmektedir. 
devreye alma taleplerinin ilgili form doldurularak tarafımıza fax veya email yolu ile kaşe ve imzalı  
olarak gönderilmesi oluşabilecek gecikme ve problemleri engelleyecektir.
Bu konuda müşterilerinizin bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.
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PACKING

 Lenght(a) Width(b) Height(c) Weight

SC 1.2 GZ 73 cm 46 cm 52 cm 35 kg

SC 2.1 GZ 79 cm 48 cm 62 cm 40 kg

SC 2.2 GZ 92 cm 48 cm 62 cm 40 kg

SC 3.1 GZ 111 cm 62 cm 62 cm 45 kg

SC 5.1 GZ 127 cm 63 cm 62 cm 75 kg

SC 5.2 GZ 127 cm 63 cm 62 cm 75 kg

SC 8.1 GZ 132 cm 65 cm 72 cm 85 kg

SC 8.2 GZ 142 cm 65 cm 72 cm 95 kg

SC 8.3 GZ 142 cm 65 cm 72 cm 95 kg

A

B

C
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