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FERKOS SULU FİLİTRE  

Bağlantı ve Kullanma talimatı: 

1: Filitre dik monte edilir. 

2: Filitre bağlantı yeri ısı üretici çıkışına , yatay ve veya dikey baglantı kesişme noktasına,veya çatıya 
bağlanarak filitre çıkışına min 2 metre baca ile uzatılır. 

3: Şebeke su girişi (min4 bar) bağlantı yapılacaktır sulu baca sistemi su hattında sürekli kesintisiz su 
bulunamsı zoruludur. 

4: Sulu filitre kazan çalıştırılmadan önce çalıştırılır. Kazan tamamen kapatıldıktan 15 dakika sonra kapatılır. 
sistem duruş ve kalkışlarda kesintisiz çalıştırılmalıdır. 

5: Filitre yandan ok işareti istikametinde baca gazı girişi sulu baca filtresi olacak şekilde bağlantı yapılır 

6: Filitre tepe noktadan ok işareti istikametinde baca gazı çıkışı baca bağlantısı devamı 

yapılır. 

7: Sulu baca filitresi bağlantı yeri ve şekli ekte projede çizimi gösterir. 

9: sulu baca filitre altında bulunan tahliyeyi es ile atık noktasına tahliye hattı çekiniz.  

10: Filtre alt borusu temizleme kapağını her bakımda açınız filtreyi çalıştırıp bu kapaktan su zerrecikleri 
yada su gelip gelmediğini kontrol ediniz. Bu durumda iç şapka nozul bakımı sırasında yerinden oynamış 
olabilir acil olarak düzeltiniz yada teknik destek isteyiniz. 

11 : Su PH değerini kontrol ediniz. Kontroller aksadığında zaman içerisinde bu PH değerinin aşırı düşmesi 
yada filtrenin susuz çalıştırılmasından kaynaklı ısı görerek birleşim yapılan kaynak yüzeylerinde 
çatlama,çürüme ve delikler meydana gelebilir. (bu gibi durumlarda filtrenin imal edildiği malzemeden parça 
sac yada lama ile takviyeli olarak kaynaklama yapılarak tadilatı yapılabilir.) 

12: filitre çalışma sonrası bacadan kurum atıyor veya siyah duman çıkartıyor ise; 

Çökeltme tankının temizliğini yapınız 

Su basıncını kontrol ediniz. 

şebeke suyu varmı yokmu kontrol et. 

Nozul borusu tıkalımı kontrol et 

Nozul su çıkış çizgileri yere paralel mi kontrol et. 

not: bu kontroller belirli zamanlarda bakımları ile birlikte yapılacaktır. 

mailto:info@ferkos.com.tr
http://www.ferkos.com.tr/
http://www.bacamer.com/hizmetlerimiz/sulu-baca-sistemi
http://www.bacamer.com/hizmetlerimiz/sulu-baca-sistemi
http://www.bacamer.com/hizmetlerimiz/sulu-baca-sistemi
http://www.bacamer.com/urunlerimiz/sulu-baca-filtresi
http://www.bacamer.com/urunlerimiz/sulu-baca-filtresi
http://www.bacamer.com/urunlerimiz/sulu-baca-filtresi

