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Emniyet 1
1
1.1

Emniyet
İşlemle ilgili uyarı bilgileri

İşlemle ilgili uyarı bilgilerinin sınıflandırılması
İşlemle ilgili uyarı bilgileri, aşağıda gösterildiği
gibi tehlikenin ağırlığına bağlı olarak uyarı
işaretleri ve uyarı metinleriyle sınıflandırılmıştır:
Uyarı işaretleri ve uyarı metinleri
Tehlike!
Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma
tehlikesi
Tehlike!
Elektrik çarpması nedeniyle ölüm
tehlikesi
Uyarı!
Hafif yaralanma tehlikesi
Dikkat!
Maddi hasar veya çevreye zarar
verme tehlikesi
1.2

Gerekli personel yeterliliği

Üründeki profesyonel olmayan çalışmalar
maddi hasarlara ve hatta yaralanmalara yol
açabilir.
▶ Gaz cinsi dönüşümü sadece müşteri hizmetleri veya yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
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2 Doküman ile ilgili uyarılar
2

Doküman ile ilgili uyarılar

2.1

▶

Yanma odası kapağının sökülmesi

Birlikte geçerli olan dokümanların dikkate
alınması

C

Sistem bileşenlerinin beraberinde bulunan tüm işletme ve
montaj kılavuzlarını mutlaka dikkate alın.

2.2

▶

3.2

Dokümanların saklanması
Bu kılavuzu ve ayrıca birlikte geçerli olan tüm belgeleri
kullanıcıya teslim edin.

2.3

Kılavuzun geçerliliği

Bu kılavuz sadece aşağıdaki dönüşüm setleri ile dönüşüm
için geçerlidir:

A

Dönüşüm seti - Ürün numarası
Doğalgaz

0020274239

Propan

0020274240

7x

B

Ürün - Ürün numarası
L 275 F (H-TR)

0010023826

L 275 F (P-TR)

0010023827

L 275 F (P-CY)

0010023911

3
1.
2.

3.1

▶

Yanma odası kapağını resimde gösterildiği gibi sökün.

3.3

Meme tutucunun değiştirilmesi
1

Ürünün başka bir gaz cinsine
dönüştürülmesi
Ürünü kapatın.
Gaz kesme vanasını kapatın.
B

Ön kapağın sökülmesi

A

C

1.
2.
3.

Meme tutucudaki somunu sökün.
Her iki vidayı sökün.
Her iki kıskacı (1) çıkarın.

A
2x

B

▶

4

Ön kapağı resimde gösterildiği gibi sökün.
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Ürünün başka bir gaz cinsine dönüştürülmesi 3
1

1
A
B

A

2

4.
5.

B

Meme tutucuyu (1) ve contayı (2) sökün.
Dönüşüm setindeki yeni contalı yeni meme tutucuyu
monte edin.

7.
8.

Her iki kıskacı (1) her iki vidayla monte edin.
Meme tutucuyu gaz borusundaki somunla monte edin.

3.4

Yanma odası kapağının montajı
A

A
B
C

1

B

2

6.

Dönüşüm setindeki yeni contalı (2) yeni meme tutucuyu
(1) monte edin.
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▶

7x

Yanma odası kapağını resimde gösterilen şekilde monte
edin.

5

3 Ürünün başka bir gaz cinsine dönüştürülmesi
3.5

Ön kapağın montajı

3.7

Gaz cinsinin ekranda ayarlanması

A

1

3
C
2x

1.
2.

Ürünü devreye alın.
Ayar düğmesi (1)'i kullanarak ürünü iki saniye içinde üç
kez kapatıp açın.
◁ Ekran (3) ayarlanan gaz cinsini gösterir.
Ayar düğmesi (2) ile istenen gaz cinsini seçin.
– NG = Doğal gaz
– BG = Bütan
– PG = Propan
Ayar düğmesi (1)'i kullanarak yeniden ürünü iki saniye
içinde üç kez kapatıp açın.
◁ Gaz ayarı kaydedildi.

3.

B

▶
3.6

4.

Ön kapağı şekilde gösterildiği gibi monte edin.

3.8

Gaz bağlantısının oluşturulması

A
3

1.

2

Gaz giriş basıncı kontrolü
Ön kapağı sökün. (→ sayfa 4)

B

A
4

1.
2.

Contayı (3) ve hortum adaptörünü (4) imha edin.
Bilinen teknik kurallara göre gaz bağlantısı oluşturun.

B
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6

Ürünü kapatın.
Gaz kesme vanasını kapatın.
Gaz armatüründeki ölçüm nipelinin conta vidasını bir
tornavida yardımıyla gevşetin.
Manometreyi ölçüm nipeline bağlayın.
Gaz kesme vanasını açın.
Ürünü devreye alın.
Gaz giriş basıncının izin verilen alanda olup olmadığını
kontrol edin.

Dönüşüm kılavuzu Dönüşüm seti 0020265582_01

Ürünün başka bir gaz cinsine dönüştürülmesi 3
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Teknik veriler (→ sayfa 9)
Ürünü kapatın.
Gaz kesme vanasını kapatın.
Manometreyi alın.
Ölçüm nipelinin conta vidasını sıkın.
Gaz kesme vanasını açın.
Ölçüm nipelinin gaz sızdırmazlığını kontrol edin.

Teknik veriler (→ sayfa 9)
Koşul: Değer izin verilen aralığın dışında.

Koşul: Gaz giriş basıncı izin verilen aralıkta değil

Dikkat!
Hatalı gaz giriş basıncı nedeniyle maddi
hasar ve işletim arızaları tehlikesi!
Gaz giriş basıncı izin verilen aralığın dışında
ise, çalışma sırasında arızalar ve ürün hasarları söz konusu olabilir.
▶ Üründe ayar çalışmaları yapmayın.
▶ Ürünü devreye almayın.

▶

Bu arızayı gideremiyorsanız, gaz dağıtım kurumuna
haber verin.
Gaz kesme vanasını kapatın.

▶
3.9
1.
2.

Maksimum ısıl yük kontrolü
Ürünü kapatın.
Gaz kesme vanasını kapatın.

▶

Kapağı çıkarın.

A

1

B
3.
4.
5.
6.
7.

Ölçüm nipelindeki conta vidasını gevşetin.
Manometreyi ölçüm nipeline bağlayın.
– Çalışma malzemesi: Manometre
Ürünü devreye alın.
Gaz kesme vanasını açın.
Manometredeki değeri kontrol edin.

0020265582_01 Dönüşüm seti Dönüşüm kılavuzu

▶

Doğru değeri ayarlamak için altı köşeli somunu döndürün ve aynı zamanda kırmızı vida içindeki bilyaya (1)
tornavida yardımıyla bastırın.
8. Ürünü kapatın.
9. Gaz kesme vanasını kapatın.
10. Ölçüm nipelindeki conta vidasını sıkın.
11. Gaz kesme vanasını açın.
12. Ölçüm nipelinin gaz sızdırmazlığını kontrol edin.

7

4 Müşteri hizmetleri
3.10
1.
2.

Minimum ısıl yük kontrolü
Ürünü kapatın.
Gaz kesme vanasını kapatın.

A

B

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ölçüm nipelindeki conta vidasını gevşetin.
Modülasyon bobinindeki kabloları çıkarın.
Manometreyi ölçüm nipeline bağlayın.
– Çalışma malzemesi: Manometre
Ürünü devreye alın.
Gaz kesme vanasını açın.
Manometredeki değeri kontrol edin.
Teknik veriler (→ sayfa 9)

Sonuç:

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

4

Değer izin verilen aralığın dışında.
▶ Doğru değeri ayarlamak için kırmızı plastik vidayı bir
tornavida yardımıyla döndürün.
Ürünü kapatın.
Gaz kesme vanasını kapatın.
Ölçüm nipelindeki conta vidasını sıkın.
Modülasyon bobininin kablolarını sabitleyin.
Kapağı sabitleyin.
Gaz kesme vanasını açın.
Ölçüm nipelinin gaz sızdırmazlığını kontrol edin.
Ön kapağı monte edin. (→ sayfa 6)
Ürünü devreye alın.

Müşteri hizmetleri

Müşteri iletişim merkezi: 0850 2221833
Internet: http://www.demirdokum.com.tr
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Ek
Ek

A

Teknik veriler
L 275 F (H-TR)

L 275 F (P-TR)

L 275 F (P-CY)

Gaz bağlantı basıncı G20

2 kPa
(20 mbar)

2 kPa
(20 mbar)

2 kPa
(20 mbar)

Gaz bağlantı basıncı G31

3,7 kPa
(37,0 mbar)

3,7 kPa
(37,0 mbar)

3,7 kPa
(37,0 mbar)

Brülör basıncı (min. - maks.)
G20

0,25 … 1,25 kPa
(2,50 … 12,50 mbar)

0,25 … 1,25 kPa
(2,50 … 12,50 mbar)

0,25 … 1,25 kPa
(2,50 … 12,50 mbar)

Brülör basıncı (min. - maks.)
G31

0,58 … 3,55 kPa
(5,80 … 35,50 mbar)

0,58 … 3,55 kPa
(5,80 … 35,50 mbar)

0,58 … 3,55 kPa
(5,80 … 35,50 mbar)
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