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ADL DW

Ç�ft C�darlı Baca S�stemler� ADL-DW
ADL DW,  Baca çalışma şartlarında ısı şartların sağlanamaması durumunda kullanılması gereken �zolasyonlu baca 
t�p�d�r.

S�stem ç�ft c�darlıdır. Atık gaz �le temas eden 
tüm yüzeyler AISI 316 L paslanmaz çel�kten 
�mal ed�lmekted�r. Dış c�darlar �se �steğe ve 
proje şartlarına göre �se parlak BA kaplamalı 
m�n�mum 0,4mm kalınlığında AISI 304 (DW) 
veya AISI 430 (ekoDW) paslanmaz çel�kten 
�mal ed�leb�lmekted�r.

İk� c�dar arasında �zolasyon malzemes� olarak 
25 mm ve ya 50mm kalınlığında m�neral yünü 
kullanılmaktadır. Kaya yünü, �ç ve dış c�dar 
arasına modülün muf kısmına kadar sürekl� ve 
sıkı b�r yapıda olacak şek�lde yerleşt�r�l�r.

Böylel�kle �ç ve dış c�darlar b�rb�rler�ne bağlandıkları �ç�n bacanın stat�k ve mekan�k mukavemet� artar. Baca da �k� 
c�dar arasında metal sab�tley�c�ler kullanılmadığından ısıl köprüler oluşturmaksızın, kazan baca bağlantısından, 
baca şapkasına kadar homojen b�r ısıl �zolasyon sağlanır.

S�stem kend� �çer�s�nde ısıl genleşmeler� kompanze edecek şek�lde tasarlanmıştır.
S�stem �çer�s�nden geçen baca gazı sıcaklığı dış ortama �let�lmed�ğ�nden yoğuşma oranı düşük, baca ver�ml�l�ğ� ve 
yakıt tasarrufu yüksekt�r.

Özel CNC tezgahlarda kes�len baca b�leşenler� sürekl� TIG ve LAZER kaynak teknoloj�s� �le b�rleşt�r�l�r. Baca 
bağlantılarındak� özel muf yapısı sayes�nde bacayı oluşturan elemanlar b�rb�rler�yle mükemmel b�r yoğuşma suyu 
ve atık gaz sızdırmazlığı sağlayacak şek�lde bağlanır. 

Dış ve �ç c�darda farklı yönlerde olan muf (d�ş�/erkek) s�stem� kusursuz yalıtım ve su geç�rmezl�k sağlamakta ve 
ürün performansıyla mekan�k özell�kler�n�n yıllar �ç�nde değ�şmeden korunmasını garant� etmekted�r

B�rleşme yerler�nde kullanılan har�c� bağlantı kelepçeler� sayes�nde sızdırmazlık ve mukavemet maks�mum 
güvence altına alınır.

Ürün müşter� �steğ�ne göre �sten�len RAL kodunda boyalı veya dışı bakır modeller� �le estet�k �ht�yaçlara da cevap 
vereb�lmekted�r.

EN 13384 -1 ve -2 ‘ye göre yapılan kes�t hesaplarında baca gazı sıcaklık şartlarının sağlanmadığı ve �stem dışı 
dokunma sıcaklığı standartlarına uyulamayan her durumda ç�ft c�darlı baca s�stemler� kullanılmalıdır.

UYARI !

BİRLEŞTİRME
KELEPÇESİ

KİLİTLEME
MEKANİZMASI

SIZDIRMAZLIK
CONTASI

CONTA
YUVASI

İÇ CİDAR
INOX 316 L

SIKILAŞTIRILMIŞ
KAYA YÜNÜ

DUMAN

YOĞUŞMA SUYU



KULLANIM ALANLARI
• Isıtma ve sıcak su kazanları.
• Atmosfer�k, üflemel� brülörlü ve ya yoğuşmalı kazan s�stemler�.
• Katı, sıvı ve gaz yakıtlı kazan s�stemler�.
• Buhar ve kızgın yağ kazanları.
• Odun sobaları.
• Şöm�neler.
• Pelet sobaları.
• Şaft �ç� baca s�stemler�.
• Kaskad baca s�stemler�.
• Baca renovasyon �şlemler�.
• Endüstr�yel ve ya evsel mutfak davlumbazları.
• Havalandırma s�stemler�.
• Proses c�hazlara a�t atık gaz s�stemler�.
• B�na dışı baca s�stemler�.
• Endüstr�yel tes�sler, haddaneler, erg�tme potaları.
• İçer�s�nden yüksek sıcaklıkta atız gaz geçen proses ve
   davlumbaz s�stemler�.
• Ram mak�neler�, tekst�l sanay�.
• Boya ve kurutma fırınları.

ÖZELLİKLERİ
• TIG ve LAZER kaynak teknoloj�s� �le üret�m.
• 0,4mm – 2,00mm �ç c�dar sac kalınlığı.
• 0,4mm- 0,8mm arası dış c�dar sac kalınlığı.
• 25mm ve ya 50mm �zolasyon kalınlığı.
• Ø80mm – Ø 1200mm arasındak� çaplarda standart üret�m.
• V2 korozyon dayanımı.
• N1-P1-H1 s�stemlere uygun.
• Kurum yangınına dayanım.
• 50mm özel sızdırmaz muf yapısı.

AVANTAJLARI
• Farklı yakıt türler�nde standartlara uygun kullanım
   (katı, sıvı, doğalgaz).
• Hızlı ve kolay montaj.
• Özel muf yapısı �le %100 sızdırmazlık.
• Düşük ısıl geç�rgenl�k sayes�nde yüksek ver�m sağlanır.
• Farklı basınç sınıflarında standartlara uygun kullanım N1 – P1- H1.
• Farklı çalışma t�pler�nde standartlara uygun kullanım D ve W.
• Kurum yangınına dayanım.
• V2 korozyon dayınımı sayes�nde uzun ömür.
• Farklı dış c�dar seçenekler� sayes�nde ekonom�k ve estet�k
   çözümler üret�r.

RENGİNİZİ SEÇİN, BİZ YAPALIM



1000 mm. Düz Modül 500 mm. Düz Modül

90° D�rsek

250 mm. Düz Modül Gaz Ölçüm Modülü 250 mm.

Teleskob�k Modül

45° D�rsek 30° D�rsek



TEE Modül 90° TEE Modül 45°

Termometrel� ModülTem�zleme Kapaklı Modül

Tem�zleme Kapaklı Modül Tem�zleme Kapaklı TEE Modül

15° D�rsek Kaskad TEE Modül



Yoğuşma Toplayıcı LevhalıAra Taşıyıcı Modül

Yoğuşma Toplayıcı Kör Kapak

Estet�k ŞapkaRüzgar T�p Şapka

Fırlatma T�p Şapka Yağmur T�p Şapka



Kurşun Çatı Levhası Düz Kurşun Çatı Levhası 5-30°

Çatı Levhası Düz Çatı Levhası 5-30°

Tekten Ç�fte Gen�ş Adaptörü Ç�ften Teke Gen�ş Adaptörü

Taşıyıcı Kontrüks�yon Uzatma Kol



15° Merkezden Merkeze Ölçüler

15° İç�n Merkez Ölçülend�rme

B�rleşt�rme Kelepçes� Sızdırmazlık Contası

Çatı Geç�ş ParçasıDuvara sab�tleme



45° Merkezden Merkeze Ölçüler

45° İç�n Merkez Ölçülend�rme

30° Merkezden Merkeze Ölçüler

30° İç�n Merkez Ölçülend�rme



ADL-DW ÇİFT CİDAR BACA SİSTEMLERİ MONTAJ TALİMATI
Baca montajına başlamadan önce aşağıdak� tal�matları d�kkatl�ce okuyunuz.

- Baca modülü üzer�nde ve ambalaj üzer�nde göster�len ürün tanımının yapılacak baca montajına uygun olduğundan em�n 
olunuz.

-  Baca s�stem� montajı, MYK Bacacı Sev�ye 3 Belges� bulunan personel tarafından yapılır ve yapılan montaj MYK Bacacı Sev�ye 4 
Belges� bulunan personel tarafından kontrol ed�l�r.

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

- Montaja 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.

- ADL – DW s�stemler�, Res�m 1.de göster�ld�ğ� üzere , d�ş�/erkek t�p�nde muflu bağlantılar �le merkezlenm�ş ve ez�lmeye dayanıklı 
bordür üzer�nde yapılmaktadır. S�l�kon contanın d�ş� muf �ç�nde bulunan uygun yuvaya yerleşt�r�lmes� gaz sızdırmazlığını garant� 
ederken, dış c�darın ters d�ş� muf bağlantısı yağmur suyunun �çer� g�rmes�n� önleyerek yalıtımın zarar görmes�n� engeller.

Poz�t�f basınçlı (P1) bacalarda EN 14241-1 normlarına uygun sert�fikalandırılmış 3 tırnaklı sızdırmazlık contası (s�yah renk) 
kullanılır.

Yüksek basınçlı 5000pa kadar olan basınçlar �ç�n(H1) bacalarda EN 14241-1 normlarına uygun sert�fikalandırılmış 3 tırnaklı 
sızdırmazlık contası (açık mav� renk) kullanılır.

Aşağıda doğru b�r montaj �ç�n temel tal�matlar bulunmaktadır.

• ürünler�n sağlam ve tamamen tem�z olduğundan em�n olun; Bağlantı yerler� hasarlı (örneğ�n ez�lm�ş ve/veya ovalleşm�ş) 
b�leşenler�n kullanılması yasaktır.

• Baca b�leşenler�n�, yoğuşma suyunun dışarı sızmasını önlemek �ç�n, baca b�leşen� et�ket� üzer�nde yer alan ok yönünde veya �ç 
c�darın d�ş� muf kısmı yukarı bakacak şek�lde monte ed�n (Şek�l 12).

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

• Baca b�leşenler�n� d�ş� ve erkek muf b�rb�r�ne tam oturacak şek�lde geç�r�n�z. Bu aşamada, contanın (varsa) zarar görmemes�ne 
özen göster�lmel� ve bacanın erkek ağzını d�ş�ye takmadan önce sprey veya sabunla yağlamanız tavs�ye ed�l�r. 

DİŞİ MUF

BİRLEŞTİRME KELEPÇESİ

DUMAN YÖNÜ

ŞEKİL 1



• İk� parça b�rb�r�ne geç�r�ld�kten sonra, b�rleşt�rme kelepçes�n� takarak mekan�k olarak sıkın ve v�daların 
�y�ce k�l�tlenm�ş olduğundan em�n olunuz.

• Her �k� b�rleşt�rme kelepçes� üzer�nde, kelepçen�n dış çapını gösteren 2 numara bulunmaktadır. Kelepçen�n 
doğru montaj poz�syonu, bu �k� numaradan büyük olanın yukarıda olduğu poz�syondur. (şek�l 13)

DUMAN YÖNÜ

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

• Aşağıdak� sayfalarda göster�len stat�k elemanların montaj şemalarına ve konumlandırma kr�terler�ne 
da�ma uyun.

• Baca yanıcı maddeler�n yakınına kurulmuşsa, ürün tanımında bel�rt�len m�n�mum mesafelere uyun.

• Taşıyıcı kolların, ara taşıyıcının veya yoğuşma toplayıcılı ana taşıyıcının montajı aşağıdak� g�b� 
gerçekleşmel�d�r:

• Ara taşıyıcı montaj; taşıyıcı kolları, aralarında yatay b�r destek yüzey� oluşturarak duvara sab�tley�n; 
ardından somunları �lg�l� cıvatalara sıkarak ara taşıyıcı plakasını sab�tley�n (şek�l 14A ve şek�l 14B).

• C�vatalar / dübel set� / yan görünüş / önden görünüş 

ŞEKİL 2
80/130 çap
ç�ft c�darlı
b�rleşt�rme
kelepçes�
örneğ�

ŞEKİL 3A
Ara taşıyıcının b�r ç�ft kol �le montajı

CİVATALAR CİVATALAR CİVATALAR

DÜBEL
SETİ

DÜBEL
SETİ

YAN GÖRÜNÜŞ YAN GÖRÜNÜŞ ÖNDEN GÖRÜNÜŞ



ŞEKİL 3B
Ara taşıyıcı ve b�r ç�ft taşıyıcı kol montajı

CİVATALAR CİVATALAR CİVATALAR

DÜBEL
SETİDÜBEL

SETİ

YAN GÖRÜNÜŞ YAN GÖRÜNÜŞ ÖNDEN GÖRÜNÜŞ

• Düz veya eğ�ml� çatı çıkış parçası montajı aşağıdak� tal�matlara göre gerçekleşmel�d�r:

• Çatı üzer�nden veya şafttan çıkan son düşey b�leşen üzer�ne, düz/eğ�ml� parçayı çatıya yukarıdan 
yerleşt�r�n;

• V�daları sıkarak ve her şey� hafif b�r s�l�kon film� �le kapatarak düşey elemanı ve çatı çıkış parçasını baca 
yakası �le sarın (Şek�l 15A ve Şek�l 15B).

BACA YAKASI

EĞİMLİ ÇATI

DÜŞEY BACA

BACA YAKASI

DÜZ ÇATI

DÜŞEY BACA

ŞEKİL 4A
Eğ�ml� çatı çıkış

parçası ve
baca yakasının
montaj şeması

ŞEKİL 4B
Düz çatı çıkış

parçası ve
baca yakasının
montaj şeması



TEK CİHAZ BAĞLANTILARI İÇİN MONTAJ ŞEMASI (Şek�l 5,6,7) 
Aşağıda doğru montaj  �ç�n temel tal�matlar bulunmaktadır.

• Baca tabanına yoğuşma toplayıcılı b�r ana taşıyıcı veya yoğuşma g�der� �le b�rl�kte  (uygulama 
gerekt�r�yorsa) b�r ara taşıyıcı yerleşt�r�n.

• D�key bacanın düzgünlüğünü sağlamak �ç�n elemanların stab�l�tes�n� ve teraz�s�n� kontrol ed�n.

• Ardından, aşağıdak�lerle donatılab�len b�r tem�zleme kapağı �le devam ed�n:

 - Poz�t�f basınç, yoğuşmalı ve / veya 200 ° C'ye kadar sıcaklıklarda çalışan egzos kanalları / bacalar �ç�n 
sızdırmaz contalı yuvarlak kapak;

 - Negat�f basınçta ve 600 ° C'ye kadar sıcaklıklarda çalışan c�hazlar �ç�n paslanmaz çel�k contalı yuvarlak 
kapak.

 - 600 ° C'ye kadar sıcaklıklarda kuru ve negat�f basınç altında çalışan kanallar �ç�n dah�l� olarak seram�k 
elyaf keçe �le kaplanmış d�kdörtgen kapak (kül toplama).

• Duman kanalının bacaya bağlantı yüksekl�ğ�ne ulaşmak �ç�n gerekl� düşey b�leşenler� takarak devam ed�n.

• Duman kanalını bacaya bağlamanızı sağlayan T 90° veya T 45°modülü takın; duman kanalı m�n�mum 3 ° 
eğ�mle kurulmalıdır.

• Düz modüller� �stenen çıkış yüksekl�ğ�ne ulaşılana kadar konumlandırın.

• Yanal b�r hareket gerekl� �se kurallara uygun olarak yapılmalıdır.

• D�key bacada sadece 1 kere 45 ° 'y� aşmayan b�r maks�mum eğ�m �le aks kaymasına �z�n ver�l�r.

• Çıkış yüksekl�ğ�ne ulaşıldığında, yürürlüktek� yönetmel�kler�n öngördüğü m�n�mum yüksekl�kler ve 
DOP'ta Rüzgar d�renc� başlığı altında bel�rt�len maks�mum konsol yüksekl�ğ� d�kkate alınarak, uygulamaya 
ve yapılan boyuta göre seç�len çıkış term�nal�n� monte ed�n.

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

• Gerek�rse bağlantı çubukları �ç�n gerd�rme halatları kullanın.

• Gerekl� kontroller� ve sızdırmazlık testler�n� yaptırın ve s�stem�n uygunluk beyanını düzenley�n.

• ADELINOX tarafından sağlanan baca plakasını, baca yakınına ve açıkça görüleb�lecek b�r yere yapıştırın, 
doldurma yöntemler� aşağıda göster�lm�şt�r.

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



ÇİN ŞAPKASI

BACA YAKASI

DÜZ ÇATI
ÇIKIŞ PARÇASI

1 METRE DÜZ MODÜL

0,50 METRE DÜZ MODÜL

1 METRE DÜZ MODÜL

RÜZGAR (LODOS)
ŞAPKASI

EMİSYON
ÖLÇÜM PARÇASI

T 90° MODÜL

ARA TAŞIYICI

TAŞIYICI KOL

TEMİZLEME
KAPAKLI MODÜL

YOĞUŞMA TOPLAYICI

YOĞUŞMA
TOPLAYICI
ANA TAŞIYICI

KÖR
KAPAK

KASKAD
T 90° MODÜL

SIZDIRMAZLIK
CONTASI

DUVAR
SABİTLEME
UZATMA PARÇASI

TELESKOBİK
DÜZ MODÜL

BİRLEŞTİRME
KELEPÇESİ

DUVARA
SABİTLEME

GERGİ HALAT
KELEPÇESİ

DİRSEK 45° DİRSEK 30° DİRSEK 90°

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

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

KONİK
ŞAPKA

TEKTEN ÇİFTE
REDÜKSİYON

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

ŞEKİL 5
Ç�ft c�darlı baca montaj şeması



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

ŞEKİL 6
Ç�ft c�darlı baca montaj şeması

ÇİN ŞAPKASI

1 METRE DÜZ MODÜL

0,50 METRE DÜZ MODÜL

1 METRE DÜZ MODÜL

BACA YAKASI

DÜZ ÇATI
ÇIKIŞ PARÇASI

EMİSYON
ÖLÇÜM PARÇASI

T 90° MODÜL

ARA TAŞIYICI

TAŞIYICI KOL

TEMİZLEME
KAPAKLI MODÜL

YOĞUŞMA TOPLAYICI

RÜZGAR (LODOS)
ŞAPKASI

KONİK
ŞAPKA

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°

BACA YAKASI

DİRSEK 15° DİRSEK 90°

TÜNEL ÇATI
GEÇİŞ PARÇASI

ÖZEL YALITIMLI
DÜZ MODÜL

BİRLEŞTİRME
KELEPÇESİ

DUVARA
SABİTLEME

GERGİ HALAT
KELEPÇESİ

TELESKOBİK
DÜZ MODÜL

DUVAR
SABİTLEME
UZATMA PARÇASI

SIZDIRMAZLIK
CONTASI

KASKAD
T 90° MODÜL

TEKTEN ÇİFTE
ADAPTÖR

T 45°

ÇİFTTEN TEKE
ADAPTÖR

KÜL TOPLAMA
MODÜLÜ

TERMOMETRELİ
MODÜL

GAZ ÖLÇÜM
MODÜL

YOĞUŞMA TOPLAYICI
ANA TAŞIYICI KÖR KAPAK



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

ŞEKİL 7
Ç�ft c�darlı baca montaj şeması

1 METRE DÜZ MODÜL

0,50 METRE DÜZ MODÜL

1 METRE DÜZ MODÜL

ÇİN ŞAPKASI

RÜZGAR (LODOS)
ŞAPKASI

KONİK
ŞAPKA

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

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

BACA YAKASI

DÜZ ÇATI
ÇIKIŞ PARÇASI

EMİSYON
ÖLÇÜM PARÇASI

T 90° MODÜL

ARA TAŞIYICI

TAŞIYICI KOL

TEMİZLEME
KAPAKLI MODÜL

YOĞUŞMA TOPLAYICI

KÜL TOPLAMA
MODÜLÜ

TERMOMETRELİ
MODÜL

GAZ ÖLÇÜM
MODÜL

YOĞUŞMA TOPLAYICI
ANA TAŞIYICI KÖR KAPAK

TEKTEN ÇİFTE
ADAPTÖR

ÇİFTTEN TEKE
ADAPTÖR

T 45°
KASKAD
T 90° MODÜL

SIZDIRMAZLIK
CONTASI

DUVAR
SABİTLEME
UZATMA PARÇASI

TELESKOBİK
DÜZ MODÜL

BİRLEŞTİRME
KELEPÇESİ

DUVARA
SABİTLEME

GERGİ HALAT
KELEPÇESİ

DİRSEK 15° DİRSEK 90°DİRSEK 30°DİRSEK 45°

BACA YAKASI

TÜNEL ÇATI
GEÇİŞ PARÇASI



BİNA DIŞI ÇİFT CİDAR BACA UYGULAMASININ GENEL GÖRÜNÜMÜ



BİNA DIŞI ÇİFT CİDAR BACA UYGULAMASININ GENEL GÖRÜNÜMÜ



ÇİFT CİDARLI BACA İLE DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANIN
TİPİK BİR UYGULAMASI



ÇİFT CİDARLI BACA İLE KATI YAKITLI ŞÖMİNENİN
TİPİ BİR UYGULAMASI



ÇİFT CİDARLI BACA İLE PELET SOBA SİSTEMİNİN
TİPİK BİR UYGULAMASI



ÇİFT CİDARLI BACA İLE ODUN SOBA SİSTEMİNİN
TİPİK BİR UYGULAMASI



SIFIR ÇATI YANGINI / ÇATI GEÇİŞLERİ İÇİN TÜNEL GEÇİŞ SİSTEMİ
Tünel Çatı / zem�n geç�ş�, DW25 e ç�ft duvar s�stem�n�n b�r aksesuarıdır. DWC25 (h 1000 ve h 650 mm).

Referans standardı: EN 1859: 2009 ve EN 1856-1: 2009.

Havalandırmasız boşluğu gerekt�rmeks�z�n farklı çatı eğ�mler� �ç�n geç�ş elemanı.
Tünel çatı/zem�n geç�ş modülü, ahşap g�b� yanıcı malzemelerden yapılmış yapılardan geçen baca s�stemler� 
�ç�n maks�mum güvenl�ğ� sağlamak üzere tasarlanmış b�r aksesuardır ve tuğla baca şaftlarına mükemmel b�r 
alternat�ft�r.

Öncek�lerden ÇOK DAHA GÜÇLÜ olan uyumlaştırılmış ürün standartları EN 1856/1 ve EN 1859'un yen� 
rev�zyonlarına göre test ed�len �lk s�stemd�r.

En aşırı koşullarda b�le s�stem, hem çalışma sırasında hem de 1000 °C'ye kadar olan test sıcaklıklarında 
HAVALANDIRILMAYAN koşullarda olağanüstü G00 atamasını aldı.

Adel paslanmaz çel�k ADL DW25 ser�s� ç�ft duvar ürünü �le kullanılacak TÜNEL  çatı / zem�n geç�ş modülü, 
paslanmaz çel�k veya bakırdan dış kaplamaya sah�pt�r.

A. Performans tanımlaması:
  T600 G00 havalandırmalı durumda  (1 cm).
  T450 G00 havalandırılmamış durumda (kapalı zem�n).

B. Kullanım amacı ve uygulama:
  Tünel çatısı / zem�n geç�ş�,  tamamen �ç�nden geçen DW25 veya DWC25 ç�ft c�dar baca s�stem�n�n düz b�r
  baca modülü �le b�rleşt�r�lecekt�r.
  Kend�s�ne bağlı baca s�stem�n�n �ç�nden geçen atık gaz �le doğrudan temas hal�nde kullanılmamalıdır.
  Tünel çatı/zem�n geç�ş�, yanıcı malzemelerle doğrudan temas edecek ve çatı ve döşemeler�n yangınını
  önleyecek şek�lde tasarlanmıştır.

C. Ölçüler ve boyutlar (mm)



MONTAJ TALİMATLARI
• Her şeyden önce, her �şlem, mümkünse can halatları ve yüksekte çalışma �ç�n öngörülen tüm hükümler 
kullanılarak da�ma emn�yetl� b�r şek�lde yapılmalıdır. ≥ 130 mm nom�nal çapların montajı �ç�n �k� operatörün 
kullanılmasını öner�r�z.

• Döşemede aksesuarın doğru geç�ş� �ç�n gerekl� boyutta b�r del�k açın.

• Yan taraflarda bulunan p�vot v�daları gevşet�n. Çatı geç�ş� �le b�rl�kte ver�len özel kanatçıkları, çatı eğ�m�n�n 
/ geç�ş�n�n doğru eğ�m� �le ayarlayarak bağlayın ve ardından cıvataları 8 N.m'l�k b�r kuvvetle sıkın.

• Satın alınan baca s�stem�n� proje çıkış sev�yes�ne gelene kadar �çer� sokun ve projede öngörülen kapak ve 
klemens� �çer� sokun.

• Çatı tad�latını gerçekleşt�r�n.

NOT: TAVAN GEÇİŞ ELEMANINI EK AĞIRLIKLA YÜKLEMEYİN



TAVAN / ZEMİN / ÇATI GEÇİŞİ
DW25 ç�ft c�dar baca s�stem�n�n özel yalıtımlı  1000 mm uzunluğunda düz modülüdür. (h 1000 ve h 700 
mm).

Referans standardı: EN 1859: 2009 ve EN 1856-1: 2009.

Çatı / zem�n geç�ş� özel yalıtımlı düz modülller, bacalar �ç�n bacaya b�t�ş�k yanıcı malzemeler�n (ahşap 
k�r�şler, bölmeler ve benzer� malzemeler) geç�ş�nde daha düşük b�r yüzey sıcaklığı sağlamak amacı �le UNI 
EN 1443 standardına uygun olarak tasarlanmıştır. 450 °C veya 1000 °C duman sıcaklığı �le normal çalışma 
koşulları altında 85 °C, kazara kurum yangını g�b� aşırı çalışma koşulları sırasında (duman sıcaklığı 1000 °C).
Özel yalıtımlı modüller  çatı / zem�n�n geç�ş� esnasında kurum yangının b�t�ş�k yanıcı malzemelere 
yayılmasını önlemek �ç�n yüksek oranda yalıtılmıştır.

A. Performans tanımlaması:
 T450 

B. Kullanım amacı ve uygulama:
 Özel yaltımlı modüller çatı / zem�n geç�ş� esnasında, geç�ş yapılan yüzeye, doğrudan temas edeb�lecek
 şek�lde tasarlanmıştır.
 (G00) yanıcı maddeler �le çatı ve zem�nler�n yangınını önlemek �ç�n.

C. Ölçüler ve boyutlar (mm)



MONTAJ TALİMATALARI
• Her şeyden önce, her �şlem, mümkünse can halatları ve yüksekte çalışma �ç�n öngörülen tüm hükümler 
kullanılarak da�ma emn�yetl� b�r şek�lde yapılmalıdır. ≥ 130 mm nom�nal çapların montajı �ç�n �k� operatörün 
kullanılmasını öner�r�z.

• Döşemede aksesuarın doğru geç�ş� �ç�n gerekl� boyutta b�r del�k açın.

• Yan taraflarda bulunan p�vot v�daları gevşet�n. Çatı geç�ş� �le b�rl�kte ver�len özel kanatçıkları, çatı eğ�m�n�n 
/ geç�ş�n�n doğru eğ�m� �le ayarlayarak bağlayın ve ardından cıvataları 8 N.m'l�k b�r kuvvetle sıkın.

• Satın alınan baca s�stem�n� proje çıkış sev�yes�ne gelene kadar �çer� sokun ve projede öngörülen kapak ve 
klemens� �çer� sokun.

• Çatı tad�latını gerçekleşt�r�n.

NOT: TAVAN GEÇİŞ ELEMANINI EK AĞIRLIKLA YÜKLEMEYİN



ÇİFT CİDARLI BACA SİSTEMİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ
ÇATI GEÇİŞ PARÇASI KONUMLANDIRILMASI VE AKS KAYMASI



ZORUNLU ÖZELLİKLER
Basınç dayanımı

KURALLAR
A: B�r taban plakası taban elemanı �le T 90 elemanı
     kullanılarak ulaşılab�lecek maks�mum yüksekl�k.
B: B�r ç�ft destek �le ara plaka elemanı tarafından
     desteklenen maks�mum yüksekl�k.
C: İk� duvar kelepçes� arasındak� maks�mum mesafe.
D: Son duvar kelepçes�n�n üzer�nde ulaşılab�lecek
     maks�mum yüksekl�k .

HERMONİZE TEKNİK STANDART
EN 1856-1:2009

ÇAP
(mm)

Metre

Bu değerler sadece standart ürünler �ç�n geçerl�d�r.

ÇAP
(mm) İç Duvar Kalınlığı Dış Duvar Kalınlığı



ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ

DUMAN YÖNÜ

ÜRÜN TASARIM BİLGİSİ
T200 P1 W V2 L50040 030
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EN 1856-1:2009  T200 P1 W V2 L50040 O30

EN 1856-2:2009  T600 N1 W V2 L50040 G

EN 1856-2:2009  T600 N1 D V2 L50040 G500 M

DÜZ MODÜL 1m SW ÇAP 200 AISI 316L BA SP. 0,4 

mm

 p�pe s�ngle wall 1 m DN200 AISI 316L BA th�ckness 0,4 

mm

 tube s�mple paro� 1 m DN200 AISI 316L BA SP.0,4 mm

 Rohr e�nwand�g 1 Meter DN200 AISI 316L BA Mat.st. 

0,4 mm

 p�pe s�ngle wall 1 m DN200 AISI 316L BA th�ckness 0,4 

mm

30 = Yanıcı ve parlayıcı malzemeye
olan uzaklık mm olarak

L20 = Inox 304
L50 = Inox 316 L
L70 = Inox 904

D = Kuru
W = Islak

Sürekl� çalışma sıcaklıkları
T600 T450 T250 T200

ÜRÜN TASARIM BİLGİSİ

İz�n ver�len maks�mum çalışma basınçları
N1 - N2 = Tab�� çek�ş
P1 - P2 = Poz�t�f (200 Pa Maks�mum)
H1 - H2 = 5000 Pa kadar

Kurum yangını d�renc�
G = Evet

O = Hayır

Korozyon sınıfı : Vm - V2
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