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ADL COAX-CLVp-3CEp

Denge Baca S�stemler�
ADL- COAX/CLVp, 3CEp s�stem�, C42, C43, C82 veya C (10) 2, C (10) 3, C ( 12)2, C (12) 3 t�p� hermet�k  komb�ler�n tek 
b�r konsantr�k kolekt�f baca s�stem�ne bağlanarak yanma sonucu oluşan atık gazın �ç c�dardan atmosfere atıldığı, 
aynı zamanda �ç c�dar �le dış c�dar arasında kalan boşluktan da c�hazlara taze yanma havası sağlayan s�stemlerd�r.

S�stem poz�t�f basınç altında çalışır.

Hava Atıkgaz S�stem� EN 13384–2’ ye göre her katta maks�mum 2 c�haz olmak üzere toplamda  20 Adet hermet�k 
c�hazı, tek b�r bacaya bağlama �mkânı sunar.

• Koaks�yel COAXY - CLVp 3CEp s�stem�, Avrupa CE �şaret�, EN 1856-1 tarafından bel�rlenen standartlara göre, 
osten�t�k paslanmaz çel�k AISI 316 LBA (1.4404) m�n�mum 0,4 mm kalınlığında BA yüzey kaplamalı modüler 
elemanlardan oluşur.

• Baca s�stemler�ne a�t CLV S�stem koaks�yel modüler parçalar, EN 1856-1 ve EN 1856-2 normlarına uygun olup CE 
�şaret�ne sah�pt�r ve contalı veya contasız olarak monte ed�leb�l�r.

• İç c�dar m�numum 0,4mm kalınlığında AISI 316L paslanmaz çel�kten ve dış c�dar �se parlak BA kaplamalı 
m�numum 0,5mm kalınlığında AISI 304 veya 430 paslanmaz çel�ktend�r.

• Modüler elemanlar, EN 14241-1 Avrupa standardına uygun üç tırnaklı contalı, klas�k kal�bre erkek-d�ş� bağlantıya 
ve k�l�tleme kelepçel� mekan�k bağlantıya sah�pt�r.

Kurulum üret�c�n�n tal�matlarına uygun olarak gerçekleşt�r�lmel�d�r. Yanma ürünler�n�n egzos (atık gaz boşaltımı) 
s�stemler�n�n kurulumu, geçerl� mevzuat kuralları tarafından öngörülen kanunların gerekt�rd�ğ� azam� özen �le 
yapılmalıdır.

Özell�kler

TEKNİK RAPOR’DA ÖNGÖRÜLEN KAPASİTE ARALIĞINA GÖRE SİSTEME
BAĞLANABİLECEK CİHAZ SAYISI TABLOSU

SİSTEM ADI

İÇ CİDAR Ø

DIŞ CİDAR Ø

20-25 KW

30 KW

35 KW

‘‘TABLODA VERİLEN VERİLER ÖNGÖRÜDÜR. KESİN SİSTEM HESABI TS EN 13384 - 2'YE GÖRE YAPILMALIDIR.’’
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AVANTAJLAR

BİNANIZA DEĞER KATAR
Bu s�stemle komb�ler� b�na dış duvarına sınırı olan mutfak
veya balkonlar g�b� çok değerl� kullanım alanları yer�ne,
depo, çamaşır odası g�b� da�ren�n daha az kullanılan
bölümler�ne takma �mkânı sağlamaktadır.

EKONOMİ
Daha gen�ş kullanım alanı olan mutfak ve
balkonlar �le da�relere ek değer kattığı g�b�
ısınan yanma havası �le de yakıt tasarrufu
sağlamaktadır.

İNOVASYON
90° ve 180° açıya sah�p özel  TEE modüler
sayes�nde her katta maks�mum 4 c�haz
olmak üzere s�steme toplamda 20 c�haz
bağlanab�l�r.

GENİŞ KULLANIM ALANI
20 c�haza kadar bağlantı sayes�nde çok katlı b�nalarda
rahatlıkla kullanılab�l�r. AISI 316L paslanmaz �ç c�dar
ve V2 korozyon dayanımı sayes�nde yoğuşmalı ve
yüksek performans c�hazlar s�steme bağlanab�l�r.

ESTETİK
B�na dış cephes�nde görüntü k�rl�l�ğ� yaratan
yoğuşma suyu damlayan kışın buz tutan yatay
çıkışlar yer�ne, çatıda atmosfere açılan tek b�r
baca term�nal� sayes�nde m�mar� estet�k
korunmuş olur.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Yüksek b�naların üst katlarında meydana gelen
ters rüzgar basıncı ve soğuk kış koşullarında
yaşanan çıkışların buz tutması g�b� nedenlerden
kaynaklanan ısıl performans kaybı, çatıda
atmosfere açılan tek b�r merkez� baca s�stem�
sayes�nde ortadan kalkar.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI
Yatay term�nallerden çıkan �nsan sağlığına
ve çevreye zararlı, zeh�rl� b�r gaz olan
karbon monoks�t (CO), özell�kle yaz aylarında
açık pencerelerden ve balkonlardan yaşam
alanlarına g�rerek �nsan hayatını tehl�keye
atmaktadır. Yanma sonucu meydana gelen
atık gazın atmosfere en yakın nokta olan
çatıdan atılması sayes�nde �nsan ve
çevre sağlığı güvence altına alınmış olur.



CLVp-3CEp YOĞUŞMALI KAZANLAR İÇİN DENGE BACA SİSTEMLERİ
Herhang� b�r b�leşen�n kurulumuna başlamadan önce aşağıdak� göstergeler� aklınızda bulundurun.

- Hem parça üzer�nde hem de ambalaj üzer�nde göster�len ürün tanımının yapılacak montaja uygun olduğundan em�n olun.

- Duman s�stem� veya s�stem�n�n sadece bakanlık kararı gerekler�ne göre kal�fiye personel tarafından kurulmasını sağlayın. 

- Tasarım ve kurulum aşamasında s�stem�n yanıcı malzemelere (örneğ�n k�r�şler, ahşap çatılar veya benzer� yanıcı malzemeler) 
olan mesafes�ne d�kkat ed�n.

- Kuruluma geçmeden önce mutlaka baca s�stem�n� boyutlandırın, kullandığınız s�stem�n yapılacak uygulamaya uygun olup 
olmadığını kontrol ed�n.

- Herhang� b�r �şleme devam etmeden önce güç kaynağını c�hazdan ayırın.

- S�stem�n d�keyl�ğ�n� garant� etmek �ç�n her zaman elemanların stab�l�tes�n� ve tesv�yes�n� kontrol ed�n.

Aşağıda doğru b�r kurulum �ç�n temel göstergeler bulunmaktadır.

• Bağlantıların sağlam ve �y� tem�zlenm�ş olduğundan em�n olun: hasarlı bağlantı parçaları (örneğ�n ez�lm�ş ve/veya ovalleşm�ş) 
kes�nl�kle yasaktır.

• Yoğuşma suyunun sızmasını önlemek �ç�n elemanları, özel b�r okla ebaca et�ket� üzer�nde bel�rt�len duman yönünü �zleyerek 
veya �ç c�darın d�ş� mufu yukarı bakacak şek�lde monte ed�n.

• S�l�kon contanın (gerekt�ğ�nde tanımına göre) yuvasına tam olarak oturduğundan ve tırnaklar aşağı bakacak şek�lde monte 
ed�ld�ğ�nden em�n olun.

• Üst elemanın d�ş� soket�, alt elemanın erkek soket�ndek� kordonun üzer�ne oturana kadar elemanları b�rb�r�ne geç�r�n.

• Bu aşamada contanın (varsa) zarar görmemes�ne d�kkat ed�lmel�d�r; D�ş� tarafa takmadan önce uygun malzemeler kullanarak 
erkek tarafın yağlanması tavs�ye ed�l�r. Expo �nox yağlayıcılarının kullanılması tavs�ye ed�l�r.

• Tüm s�stem�n stab�l�tes�n� ve bütünlüğünü sağlamak �ç�n her zaman b�rleşt�rme kelepçeler�n� kullanın.

• Poz�t�f basınç altında çalıştırma durumunda, baca tabanına yoğuşma tahl�ye tapası ve gerek�rse s�fonlu b�r ara plaka yerleşt�r�n.

• Duman kanalının bacaya bağlantısına ulaşmak �ç�n gerekl� b�leşenler�n montajını yapın.

• Duman kanalını bacaya bağlamak �ç�n T bağlantı elemanını takın.

• İstenen çıkış yüksekl�ğ�ne ulaşmak �ç�n gerekl� olan d�key b�leşenler� yerleşt�r�n.

• Çıkış yüksekl�ğ�ne ulaşıldığında, aşağıdak�ler tarafından bel�rlenen m�n�mum yüksekl�kler d�kkate alınarak

• Yürürlüktek� yönetmel�kler ve uygunluk beyanlarında göster�len maks�mum konsol yüksekl�ğ� Rüzgar d�renc� başlığı altında, 
uygulamaya ve yapılan boyuta göre seç�len çıkış term�nal�n� takın. 

• Term�nal� b�r b�rleşt�rme kelepçes� �le bacaya sab�tley�n.

• Gerek�rse çatı eğ�m�n� çatı eğ�m�ne göre b�r çatı çıkış parçası kullanın.

• Adel İnox tarafından sağlanan tanımlama plakasını takın.

Adel Inox, yanlış kurulumdan kaynaklanan �nsanlara, hayvanlara veya eşyalara ver�len zararlardan sorumlu tutulamaz.



HER 3 METREDE MİNİMUM BİR DUVARA SABİTLEME DİKEY BACA DA MAKSİMUM 2 ADET 45° DİRSEK KULLANIMI

ŞEKİL 1
CLVp-3CEp baca montaj şeması

ÖZEL TERMİNAL
PARÇASI

TAŞIYICI KOL

BACA YAKASI

DÜZ ÇATI
ÇIKIŞ PARÇASI

1 METRE DÜZ MODÜL

0,50 METRE DÜZ MODÜL

0,25 METRE DÜZ MODÜL

T 90 Ø 60/100 ÇIKIŞ

T 93 Ø 80/125 ÇIKIŞ

TELESKOBİK MODÜL
930-1330

TELESKOBİK MODÜL
750-1200

TELESKOBİK MODÜL
450-800

T 93 Ø 60/100 ÇIKIŞ

T 93 Ø 80/125 ÇIKIŞ

ARA TAŞIYICI

YOĞUŞMA TOPLAYICI

SİFON

AYARLI ÇATI ÇIKIŞ PARÇASI 5°-30°
PASLANMAZ ÇELİK TABAN / KURRŞUN TABAN

AYARLI ÇATI ÇIKIŞ
PARÇASI 30°-45°
PASLANMAZ ÇELİK TABAN /
KURRŞUN TABAN

DİRSEK 45° DİRSEK 30°

BİRLEŞTİRME
KELEPÇESİ

AYARLI
DUVARA
SABİTLEME

DUVARA
SABİTLEME

SIZDIRMAZLIK
CONTASIBACA YAKASI

T 90 Ø 60/100
ÇİFT ÇIKIŞ

T 93 Ø 80/125
ÇİFT ÇIKIŞ

T 93 Ø 60

T 93 Ø 80 T 93 Ø 80

T 93 Ø 60

T 90 Ø 60/100
ÇİFT ÇIKIŞ

T 93 Ø 80/125
ÇİFT ÇIKIŞ

T 93 Ø 60/100

T 93 Ø 80/125KÖR KAPAK



CLVp - 3CEp BACA UYGULAMASININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
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