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GÝRÝÞ
Bu kitapçýk, KGT genleþme tanklarýnýn (tüm modeller) teknik
özellikleri hakkýnda bilgileri, tankýn montajýnýn yapýlmasý konusunda
gerekli bilgi ve tavsiyeleri, tankýn iþletmeye alýnmasý ve çalýþtýrýlmasý
ile ilgili talimatlarý içerir.
Tankýnýzla ilgili herhangi bir iþlem yapmadan önce lütfen
bu kitapçýðý dikkatle okuyunuz.
Bu kitaptaki bilgiler çerçevesinde hareket ediniz. Tavsiyelere ve
talimatlara uyunuz. Burada belirtilen bilgiler dýþýnda, tavsiye ve
talimatlara aykýrý olarak yapýlacak iþlemlerin sonucundan iþlemi yapan
sorumlu olacaktýr.
Tankýnýz iþletmeye alýndýktan sonra, ilerde gerektiðinde baþvurmak üzere bu kitapçýðý saklayýnýz.
Alarko yurt çapýnda yaygýn servis teþkilatýyla tankýnýzýn montajý, arýza
ve bakýmý için hizmetinizdedir.
Cihazýnýza iliþkin daha ayrýntýlý bilgiler için ürün tanýtým
broþürüne, gerektiðinde ALARKO CARRIER yetkili satýcý ve
servislerine ulaþabilmek için 444 0 128 numaralý Müþteri
Danýþma Hattýmýza baþvurabilirsiniz.
Ayrýca herhangi bir sorunla karþýlaþtýðýnýzda da Türkiye’nin her
yerinden þehiriçi tarifesi ile 444 0 128 Müþteri Danýþma Hattý’ný
arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-posta ile “info@alarkocarrier.com.tr” adresinden Alarko Carrier Müþteri Hizmetleri
Müdürlüðü’ne ulaþabilirsiniz.
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DOÐRU VE GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN
Genel Uyarýlar
Alarko’nun ürettiði genleþme tanklarý, uygun tesisat ve montaj
koþullarýnda, bu kitapçýkta belirtilen tavsiye ve talimatlar doðrultusunda
kullanýldýðý sürece uzun yýllar ekonomik ve verimli biçimde hizmet
edecek tasarým ve imalat özelliklerine sahiptir.
Genleþme tanklarý iki amaç için kullanýlabilir;
1. Isýtma sistemlerinde ýsýnarak genleþen suyu absorbe etmek
amacýyla, genleþme tanký olarak.
2. Sýhhi tesisatlarda tesisata su basan pompanýn çok sýk devreye
girip çýkmasýnýn önlemek için, basýnç dengeleme tanký olarak.
Genleþme tanklarý sadece broþür ve kullaným kýlavuzunda
belirtilen tasarým amacýna ve teknik özelliklerine uygun olarak
kullanýlmalýdýr. Amaç ve özelliklerinin dýþýnda kullaným nedeniyle
doðabilecek sorunlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
Bu kitapta Alarko Yetkili Servislerine yaptýrmanýz gereken iþlemler
belirtilmiþtir. Bu tavsiyelere uyulmasý can ve mal güvenliði için
gereklidir. Bakým ve onarýmlar için kitapçýkta belirtilenler dýþýndaki
müdahaleleri Alarko Yetkili Servisleri dýþýnda kimseye yaptýrmayýnýz,
Alarko tarafýndan saðlanan orijinal yedek parçalar haricinde parça
kullanýlmamalýdýr.

GARANTÝ

Standartlara ve bu kullaným kýlavuzunda belirtilen uyarýlara, montaj,
iþletmeye alma ve kullaným esaslarýna uyulmak koþuluyla
genleþme tanklarý malzeme ve fabrika iþçilik hatalarýna karþý 2 (iki)
yýl garantilidir.
Alarko Carrier yetkili servis adreslerini “www. alarko-carrier.com.tr”
internet adresinden bulabilirsiniz.

7

DOÐRU VE GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN
Özel Uyarýlar
Genleþme tanký kömürlü kazanlara baðlanarak kesinlikle
çalýþtýrýlmamalýdýr.
Genleþme tankýnýn çalýþabileceði maksimum basýnç ve sýcaklýk,
üzerindeki etikette yazýlýdýr.

Taþýma ve Montaj Ön Hazýrlýðý
Genleþme tanký ambalajsýz veya ambalajlý olarak taþýnýrken ve ambalajý
sökülürken, hiçbir þekilde darbeye maruz kalmamalýdýr.

Isýtma Tesisatýnda Genleþme Tankýnýn Kullanýma Alýnmasý
1. Binadaki en üst kattaki radyatör ile tankýn bulunduðu seviye
arasýndaki düþey yüksekliði (statik yükseklik) hesaplayýnýz.
Statik Yükseklik (m) / 10 = Statik basýnç (bar)
2. Tanktaki hava basýncýný eðer gerekiyorsa statik basýnca getiriniz.
ÖRNEK: Binadaki en üst radyatör ile tank arasýndaki yükseklik farký
25 m ise tanktaki ön gaz basýncý 2,5 bar olmalýdýr.
Not: Tank basýncýnýn yükseltilmesi için cihazý satýn aldýðýnýz
bayi veya uzman kiþilere baþvurunuz. Bilgisiz kiþilerin yapacaðý
müdahaleler kazalara yol açabilir.
Bunun için tankta bulunan sübapýn plastik kapaðýný açarak içine
basýnçlý azot tüpü veya kompresör kullanarak azot veya hava basýnýz.
24, 50 ve 80 litrelik tanklarda manometre yoktur. Bu nedenle hava
basýlýrken kýsa sürelerle bir manometre ile tank içerisindeki basýnç
ölçülmelidir.
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Isýtma Sistemi Ýçin Örnek Sistem Þemasý

Uyarýlar
1. Genleþme Tanklarý mutlaka emniyet ventili ile kullanýlmalýdýr. Ventil
üreticileri, ürünlerinin hangi kapasitelere kadar kullanýlabileceðini
bildirirler. Bununla birlikte genellikle 45.000 kcal/saate kadar 1/2”,
90.000 kcal/saate kadar 3/4”, 175.000 kcal/saate kadar 1”, 300.000
kcal/saate kadar 1 ¼”, 500.000 kcal/saate kadar 1 ½”, 750.000 kcal/
saate kadar 2” emniyet ventili kullanýlýr.
2. Kazan emniyet ventili ile genleþme tanký arasýnda vana olmamalýdýr.
3. Tank ön gaz basýncý sistemin statik basýncýna eþit olacak þekilde
ayarlanmalýdýr.
4. Genleþme tanklarý sývý yakýtlý veya doðalgazlý kazanlarda kullanýlýr,
kömürlü kazanlarda kullanýlmaz.
5. Genleþme tanký kazan dönüþ hattýnda olmalý ve en kýsa mesafede
baðlanmalýdýr.
6. Kazan ile ayný seviyede olmalý, yere dik olarak monte edilmelidir.
7. Genleþme tankýnýn gaz basýncý olabildiðince sýk (en geç üç ayda
bir) kontrol edilmelidir. (Bu konu bakým kýsmýnda daha detaylý olarak
anlatýlmýþtýr.)
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Sýhhi Tesisatta Genleþme Tankýnýn Kullanýma Alýnmasý
1. Kullanýlacak pompa veya pompa grubunun basýnç þalterinin
çalýþmaya baþlayacaðý minimum basýncý (Pmin) saptayýn.
2. Tanktaki membran basýncýný bu basýncýn (Pmin) deðerinin 0,5
bar altýna ayarlayýn.
Pompa veya pompa grubu 3 barda çalýþmaya baþlayacaksa
tanktaki membran basýncý 2,5 bara ayarlanmalýdýr. (Bu iþlem
sayfa 7de anlatýldýðý gibi yapýlmalýdýr.)

Sýhhi Tesisat Ýçin Örnek Sistem Þemasý

Uyarýlar
1. Genleþme tankýnýn maksimum iþletme basýncý pompanýn sýfýr debide
basacaðý deðerden yüksek olmalýdýr.
2. Sistem devreye alýnýrken, tankýn ön gaz basýncý, presostatta ayar
edilen Pmin deðerinin 0,5 bar altýnda ayarlanmalýdýr.
3. Genleþme tankýnýn gaz basýncý olabildiðince sýk (en geç ayda bir)
kontrol edilmelidir (Bu konu bakým kýsmýnda detaylý olarak anlatýlmýþtýr).
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BAKIM
Sübap

50 litre ve üzerindeki
tanklar
25 ve 35 litrelik
tanklar

Flanþ

Flanþ
Su baðlantý ucu

Tanktaki Gaz Basýncýnýn Kontrolü ve Tamamlanmasý
Tanklardaki gaz (veya hava) sürekli difüzyonla suya geçerek azalýr.
Ayrýca alt flanþ, üst aský flanþý ve sibop gibi hava kaçaðýnýn olabileceði
yerler vardýr. Civatalý bu baðlantýlar ortamdaki sürekli titreþimden dolayý
zamanla gevþeyebilirler. Gevþek baðlantýdan tank havasýnýn dýþarý
kaçmasý en fazla yarým gün sürer.
Eðer tank içindeki gaz kaçarsa, ýsýtma sisteminde kazanda veya boru
tesisatýnda aþýrý gerilmeler oluþur. Hidroforda ise, þalt sayýsý artar ve
dolayýsýyla ses sorunu olur. Ayrýca içindeki gazý kaçmýþ olan tankýn
membraný, iç cidarlara sürtünmeden dolayý çabuk deforme olabilir.
Tank havasý olabildiðince sýk kontrol edilmelidir. Isýtma sistemindeki
tankýn en geç altý ayda bir, hidrofor sistemindeki tankýn ise en geç
ayda bir havasýnýn kontrol edilmesi gerekir.
Tank havasý mutlaka tank boþ iken ölçülmelidir. Sistem çalýþmaya
geçtiðinde ve tanka su dolmaya baþladýðýnda, manometre artýk içindeki
havanýn basýncýný deðil, sistemin basýncýný göstermeye baþlar. Ýçinde
Su Bulunan Tankýn Hava Basýncýný Ölçmek Anlamsýzdýr.
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Membran Deðiþtirilmesi
Genleþme tanký içerisinde þiþen tipte membran vardýr. Membranýn
delinmesi durumunda deðiþim kolaylýkla yapýlabilir. (Þekil:1)
1. Tankýn tesisatla iliþkisini kesin.
2. Tankýn su baðlantý ucunu açarak membran içindeki suyu boþaltýn.
3. Tankdaki gazý sübapý açarak boþaltýn.
4. (80, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 lt’ler için) Üst bombedeki
membran gerdirme takýmýnýn somununu sökün.
5. Civatalarý sökerek baðlantý flanþýný çýkartýn.
6. Membraný dýþarý alýn.
7. Yeni membraný takýp tanký yeniden kullanýma almak için üstteki
iþlemleri sondan baþa doðru tekrarlayýn.
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web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr
ÝSTANBUL : GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELÝ
Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08

ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30
: Þehit Fethibey Cad. No : 55, Kat.13, 35210 Pasaport - ÝZMÝR
Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaþa Bulvarý Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarý No: 79/5 - ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66

ÝZMÝR

