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Tek Cidar ve

Kaskad Baca Sistemleri



ADL SW

Tek C�darlı Baca S�stemler� ADL-SW
ADL-SW, tüm Avrupa’da öner�len paslanmaz çel�k tek c�darlı baca s�stem�d�r. Sektörde y�rm� yılı aşkın üret�m 
tecrübes�nden doğup, her türlü baca tes�satında performans ve güvenl�ğ� garant� eder.

Bu s�stem, AISI 316L paslanmaz çel�ğ�n kal�tes�n� en yen� üret�m tekn�kler�yle 
b�rleşt�r�r. AISI 316 L kal�te paslanmaz çel�k ve modern mak�neler�m�z ve 
üret�m teknoloj�ler�m�z �le buluştuğunda karşımıza çok farklı kullanım 
alanları olan SW s�stem çıkar. Baca b�leşenler� kontrollü �nert gazlı ortamda 
boyuna kaynak teknoloj�s� �le b�rleşt�r�l�r. Baca bağlantılarındak� özel muf 
yapısı, bu ürünü projelend�r�leb�l�r her durum �ç�n kullanılab�l�r kılar. EN 
14241-1 normlarına uygun sert�fikalandırılmış 3 tırnaklı sızdırmazlık conta 
yapısı sayes�nde Poz�t�f basınçlı (P1) bacalarda, hem atık gaz hem de 
yoğuşma suyu açısından mükemmel b�r sızdırmazlık sağlar. Contasız olarak 
ta negat�f basınçta (N1) çalışan s�stemlerde kullanılab�l�r.

Sıcaklık sev�yes�ne bağlı olarak problem de yaratmaz 600 °C’ ye kadar test ed�lm�şt�r. Laboratuvar da testlerden 
geç�r�lm�ş V2 korozyon dayanımı, sıvı, katı ve gaz yakıtla çalışan her türlü tes�sat uyumuna olanak sağlar.

♦ Isıtma ve sıcak su kazanları
♦ Atmosfer�k, üflemel� brülörlü ve ya yoğuşmalı kazan s�stemler�
♦ Katı, sıvı ve gaz yakıtlı kazan s�stemler�
♦ Endüstr�yel ve ya evsel mutfak davlumbazları
♦ Havalandırma s�stemler�
♦ Proses c�hazlara a�t atık gaz s�stemler�

Kullanım alanları
♦ Odun sobaları
♦ Şöm�neler
♦ Pelet sobaları 
♦ Şaft �ç� baca s�stemler�
♦ Kaskad baca s�stemler�
♦ Baca renovasyon �şlemler�

♦ TIG ve LAZER kaynak teknoloj�s� �le üret�m
♦ 0,4mm – 2,00mm sac kalınlığı
♦ BA kaplamalı parlak yüzey
♦ Ø80mm – Ø 900mm arasındak� çaplarda standart üret�m
♦ V2 korozyon dayanımı

Özell�kler�
♦ N1-P1-H1 s�stemlere uygun
♦ Kurum yangınına dayanım
♦ 50mm özel sızdırmaz muf yapısı
♦ 600 °C’ ye kadar test ed�lm�şt�r.

♦ Farklı yakıt türler�nde standartlara uygun kullanım
     (katı, sıvı, doğalgaz)
♦ Hızlı ve kolay montaj
♦ Özel muf yapısı �le %100 sızdırmazlık
♦ P1 basınç sınıfı s�stemlerde özel conta s�stem�
♦ Gen�ş ürün yelpazes�

Avantajları

♦ Yüksek ısıl geç�rgenl�ğ� sayes�nde ekstra yakıt tasarrufu
♦ Farklı basınç sınıflarında standartlara uygun kullanım N1 ve P1
♦ Farklı çalışma t�pler�nde standartlara uygun kullanım D ve W
♦ Kurum yangınına dayanım
♦ V2 korozyon dayanımı sayes�nde uzun ömürlüdür.

Özel Conta ve
Kelepçe Yapısı



1000 mm. Düz Modül 500 mm. Düz Modül 250 mm. Düz Modül Gaz Ölçüm Modülü 250 mm.

Teleskob�k Modül

90° D�rsek

30° D�rsek45° D�rsek



15° D�rsek Ayarlı D�rsek

TEE Modül 135° Kaskad TEE Modül

TEE Modül 90° Tem�zleme Kapaklı Modül

Kör Kapak Yoğuşmalı Yoğuşma Toplayıcı



Duvara Sab�tleme Gerg� Kelepçes� Oval Levha

Ara Taşıyıcı ModülTaşıyıcı Konstrüks�yon

Estet�k Şapka Yoğuşma Toplayıcı Levhalı

Şapka Rüzgar T�p Şapka Yağmur T�p Fırlatma Şapka



Çatı Levhası Düz Çatı Levhası 5-30°

Kareden Yuvarlağa Redüks�yon B�rleşt�rme Kelepçes� Sızdırmazlık Contası Sarkıtma Kelepçes�

Redüks�yon Gen�şleme Redüks�yon Daralma Eksantr�k Redüks�yon Gen�şleme Eksantr�k Redüks�yon Daralma

Aptapot Kelepçe Çatı Geç�ş Parçası



Kurşun Çatı Levhası Düz Kurşun Çatı Levhası 5-30°

D�key Ara Yoğuşma G�der� Yatay Ara Yoğuşma G�der�

15° İç�n Merkez Ölçülend�rme

15° Merkezden Merkeze Ölçülend�rme



45° İç�n Merkez Ölçülend�rme

30° İç�n Merkez Ölçülend�rme

45° Merkezden Merkeze Ölçülend�rme

30° Merkezden Merkeze Ölçülend�rme



KASKAD BACA SİSTEMLERİ



ADL-SW TEK 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 – SW 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� eder.

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 ve ya d�ş� muf yukarı bakacak şek�lde monte ed�n (Şek�l 1).

• 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 aşağıda 
olduğu poz�syondur. (şek�l 2)

DUMAN YÖNÜ

ŞEKİL 2
130 çap
Tek c�darlı
b�rleşt�rme
kelepçes�
örneğ�

• 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 3A ve şek�l 3B).

CİVATALAR CİVATALAR

DÜBEL
SETİ

DÜBEL
SETİ

YAN GÖRÜNÜŞ YAN GÖRÜNÜŞ ÖNDEN GÖRÜNÜŞ

CİVATALAR

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

CİVATALAR CİVATALAR CİVATALAR

DÜBEL
SETİ

DÜBEL
SETİ

YAN GÖRÜNÜŞ YAN GÖRÜNÜŞ ÖNDEN GÖRÜNÜŞ

ŞEKİL 3B
Yoğuşma toplayıcılı ana taşıyıcının b�r ç�ft taşıyıcı kol �le montajı



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 4A ve Şek�l 4B).

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



Teleskop�k düz modülün montajı aşağıdak� şek�llerde gerçekleşmel�d�r:

• Şek�l 5'te göster�ld�ğ� g�b� �k� b�leşen� (A ve B) çıkarın;

• Ver�len contayı, şek�l 6'da göster�ld�ğ� g�b� �ç parçanın oluğuna (1) yerleşt�r�n;

• Contayı, erkek tarafı (A b�leşen�) ve d�ş� mufun (B b�leşen�) �ç�n� uygun malzeme �le yağlayın (şek�l 7'de 
göster�ld�ğ� g�b�).

• Şek�l 8'de göster�ld�ğ� g�b� yağlayıcının kurumasını öngörerek �stenen yüksekl�ğ� hızlı b�r şek�lde 
ayarlayarak �k� elemanı b�rb�r�ne geç�r�n.

ŞEKİL 5 ŞEKİL 6 ŞEKİL 7 ŞEKİL 8



TEK CİHAZ BAĞLANTILARI İÇİN MONTAJ ŞEMASI (Şek�l 9)
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.



ŞEKİL 9
Tek c�darlı baca montaj şeması

ÇİN ŞAPKASI

1 METRE DÜZ MODÜL

BACA YAKASI

DÜZ ÇATI
ÇIKIŞ PARÇASI

1 METRE DÜZ MODÜL

1 METRE DÜZ MODÜL

1 METRE DÜZ MODÜL

TERMOMETRELİ MODÜL

T 90° MODÜL

ARA TAŞIYICI

TAŞIYICI KOL

TEMİZLEME
KAPAKLI MODÜL

YOĞUŞMA TOPLAYICI

T 135° MODÜL
KASKAD
T 90° MODÜL

GENİŞLEME

REDÜKSİYONİKİ TARAFLI
ERKEK PARÇA

İKİ TARAFLI
DİŞİ PARÇA

25 cm
DÜZ MODÜL

TELESKOBİK
MODÜL

50 cm
DÜZ MODÜL

SIZDIRMAZLIK
CONTASI

DUVAR
SABİTLEME
UZATMA PARÇASI

SARKITMA
KELEPÇESİ

KÜL TOPLAMA
MODÜLÜ

KONTROL
KAPAĞI

KONTROL
KAPAĞI

YOĞUŞMA
TOPLAYICI
ANA TAŞIYICI

KÖR
KAPAK

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

BİRLEŞTİRME
KELEPÇESİ

DUVARA
SABİTLEME

AHTAPOT
KELEPÇE

GERGİ HALAT
KELEPÇESİ

DİRSEK 45° DİRSEK 90°
AYARLI
DİRSEK 0°-90°

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

RÜZGAR (LODOS)
ŞAPKASI

RÜZGAR
TERMİNALİ

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



ŞAFT İÇİ TEK CİDAR BACA UYGULAMASININ GENEL GÖRÜNÜMÜ



TEK CİDARLI BACA İLE DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANIN
TİPİK BİR UYGULAMASI



TEK CİDARLI BACA İLE KATI YAKITLI ŞÖMİNENİN
TİPİ BİR UYGULAMASI



TEK CİDARLI BACA İLE PELET SOBA SİSTEMİNİN TİPİK
BİR UYGULAMASI



TEK CİDARLI BACA İLE ODUN SOBA SİSTEMİNİN TİPİK
BİR UYGULAMASI



ZORUNLU ÖZELLİKLER
Basınç dayanımı
Ger�lme d�renc�
Yan rüzgar d�renc�

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 b�lez�ğ�n�n üzer�nde ulaşılab�lecek
     maks�mum yükseklİK

ÇAP
(mm)

Metre

HERMONİZE TEKNİK STANDART
EN 1856-1:2009



MONTAJ KLAVUZU

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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