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Kombi ve Kazanlarda 

LPG
Kullanımı



LPG Nedir ?

LPG : Likitleştirilmiş Petrol Gazı  - Propan, Bütan ve karışımlarından oluşan GAZ AİLESİ.

LPG Ailesi

Bütan
(G30)

Propan
(G31)

İzobütan Bütan  + Propan
%70  +   %30



Nerede Hangi Tüp ?

LPG tüp içerisinde likit halde bulunur. Buharlaşarak çıkması için çevreden enerji alması gerekir.

Propan Bütan
Buharlaşma Noktası -41 °C 0 °C

Soğuk iklimlerde (genelde 0 °C altı sıcaklıkta olan) bütan karışımlı LPG 
kullanılması halinde, bütan tüpte buharlaşamayarak tüpün içerisinde kalır. 
Propan kolaylıkla buharlaştığından propan gazı yakılmış olur.

Soğuk iklimde kırmızı şeritli Propan (G31) tüpü tercih edilmelidir.

ISI

Yeterince ısı alınmaza 
ise  tüp dışında 
karlanma oluşur.



LPG ile Çalışabilen Daikin Ürünleri

✓ Digifel / Digifix Duo Konvansiyonel Kombi
✓ Digifel Premix Yoğuşmalı Kombi
✓ Daikin NDJ Yoğuşmalı Kombi
✓ Digifel Yeni Premix Yoğuşmalı Kombi
✓ %103 Yoğuşmalı Yoğuşmalı Kombi
✓ Ambassador Yoğuşmalı KAZAN (Duvar Tipi)

LPG ile Çalışmayan Daikin Ürünleri

❖ Daylux Premix   Yoğuşmalı Kombi 
❖ Daylux / Airfel   Duvar Tipi Yoğuşmalı KAZAN

❖ Sadece Doğalgaz ile çalışmaya uygundur.



12 kg 12 kg

Kombilerde LPG Kullanımı Kombiye likit gaz gitmemesi ve yeterli gaz temini için çift tüp 
bağlanmalıdır !

Kırmızı şeritli %100 propan tüpü tercih edilmesi tavsiye edilir.

Geri kaçırmaz tipte, 2 kg/h debili dedantör takılmalıdır.Kollektör

Dedantör
2kg/h

Vanalar

Çift girişli dedantör

Otomatik tüp seçicili bağlantı kiti



LPG Gaz Bağlantısı

• Kullanılan PVC hortumun üzerinde TSE amblemi ve üretim tarihi
bulunmalıdır.

• Hortum uzunluğu;
➢ Cihazdan kollektöre en çok 125 cm,
➢ Kollektörden dedantöre en çok 50 cm olmalıdır.

• Cihazdan kollektöre 125 cm den daha fazla mesafe söz konusu
ise,bakır boru tesisatı çekilmelidir.

• LPG hortum bağlantı uçları tel vb. malzemeler ile değil hortum
kelepçesi ile sabitlenmelidir.

• Hortumların üretim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yenisi ile
değiştirilmesi gerektiği müşteriye hatırlatılmalıdır.

mb9a[T Υ Gaz dönüşüm işleminde sadece YARI YOĞUŞMALI kombide ENJEKTÖR DEĞİŞİMİ ve sonrasında BACA GAZI ANALİZİ ile fabrika 
değerleri  kontrol edilmeli ve  MAX MİN GAZ AYARI yapılmalıdır.

mb9a[TΥ Tam yoğuşmalı cihazlarımızda ise PARAMETRE AYARI ve GAZ VALFİ GAZ SEÇİM VİDASI AYARI yapılarak dönüşüm işlemi 
gerçekleştirlir. Analiz cihazı ile yanma değerleri kontrol edilmeli ve gerekli ise max. ve min. gaz ayarı yapılmalıdır.



LPG Tüpü Montaj Yeri

Å LPG tüpleri çok soğuk ve karlanmaya müsait yerlere koyulmamalıdır ( Açık balkon ve sokak gibi ) 
Å LPG tüpleri dışarıya ısıveren fırın, elektrikli ısıtıcı, ocak gibi diğer aletlerin yanına konulmamalıdır. 
Å LPG tüpleri kolay yanabilen parlayıcı ve patlayıcı kimyasal maddelerden uzak tutulmalı ve bunların olduğu yere 

konulmamalıdır ( Benzin, alkol vs ) 
Å Tüpler kesinlikle yan yatırılmamalı ve ters çevrilmemelidir.

Å Tüpler herhangi bir ƪŀǇŀƭƤ ŀƭŀƴŘŀ ise ( dolap gibi ) havalandırma için mutlaka bir menfez / pencere açılmalıdır. 
Å LPG tüplerin konulduğu yerde elektrik hattı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Elektrik hattı var ise ( kablolar geçiyorsa veya sigorta var 

ise ) tüpler herhangi bir kaçak ve çarpma riski durumuna karşın uzak mesafeye konulmalıdır. 
Å Kullanılacak her tüp için dedantör olmalıdır. 
Å Kullanılacak dedantörler, kullanılacak gazın özelliğine göre cihazın teknik değerler tablosunda belirtilen gaz tüketim değeri ve giriş 

basıncını sağlayacak kapasiteli olmalı, ŘŜŘŀƴǘǀǊǸƴ ƎŀȊ œƤƪƤǒ ōŀǎƤƴœ ŘŜƐŜǊƛ рллƳƳ{{ ȅƛ ŀǒƳŀƳŀƭƤ, dedantörler TSE belgeli 
olmalıdır. 

Å Verimsiz ve yukarıda açıklandığı gibi farklı dedantör kullanımında nemlenme ve yoğuşma olacağından dedantör üzerinde karlanma
olacaktır. 

Å Kullanılacak LPG tüpler ortalık yerde monteli bırakılmamalı LPG konektör seti kullanılarak montajlanmalı ve mümkünse kafes gibi 
belirli yerdeolmalıdırlar. 



оΩƭǸ ōŀƐƭŀƴǘƤ
нΩƭƛ ōŀƐƭŀƴǘƤ

Bağlantı Şekilleri



LPG Tüketimi



Sanayi tüpleri konut içerisine yerleştirilemez. TSE 5306 standartlarına uyulmalı ve gaz tesisatı sanayi tüpü
konusunda uzman olan firmaların ekiplerine yaptırılmalıdır.Bu şartlar sağlanmaz ise , kombi devreye alınmaması 
gerekir.

•Tüpler, soğuk ve karlanmaya müsait ortamlara (açık balkon, sokak vb..) konulmamalıdır.
•Tüpler, ocak, fırın vb.. cihazların yakınına konulmamalıdır.
•Tüpler, direkt alev tesirine maruz bırakılmamalıdır.
•Tüplerin elektrikli battaniye vb.. direkt elektrikli cihazlar ile ısıtılması doğru değildir. Tüplerin altına sıcak su
sirkülasyonu yapılabilecek şekilde bir sıcak su bataryası konulabilir. ( Su sıcaklığı en çok 50 C olmalıdır).
•Tüpler zemin düzeyinin altında kalan (tam bodrum gibi) ve doğal hava akımı
sağlanamayan yerlere konulmamalıdır.
•Tüpler, yan yatırılmamalı ve ters çevrilmemelidir.
•Tüpler dolap içinde ise, dolap kapaklarında tüplerin bulunduğu taban yüzeyinin %10’ u kadar havalandırma deliği
açılmalıdır.
•Tüplerin konulduğu mahalde kanalizasyon bağlantılı rögar bulunmamalıdır.
•Tüplerin bulunduğu alt seviyeden en az 50 cm yükseklikte lamba, kontaktör,sigorta vb. elektriksel elemanlar
bulunmamalıdır.

Sanayi Tüplerinin Kullanımı



Sanayi Tüplerinin Sahada Montaj Şekli

Isı ihtiyacı hesaplanarak 3 adet 45 kg’lık Propan tüp kullanılmıştır.

Tüpler kafes içerisinde, dik vaziyette montaj edilir.



Kollektörden sonra ısı üreticisine gidecek gaz debisini ayarlayan 
37mbar ( Propan tüp olduğu için )  2 kg/h geri kaçırmasız 
dedantör kullanılmıştır.

Emniyet kesme vanası                         
( Gaz sızıntılarına karşı sistemi 
koruma amaçlı )

Isı üreticisine ( Kombi , Kazan ..vs ) 
Giden Gaz Hattı

Sanayi Tüplerinin Sahada Montaj Şekli



LPG dönüşüm sonrası kombinin teknik talosundaki CO2 Max. 
ve Min. Ayarlarının yapılması
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Ambassador 120 Q kazanlarda kullanılan gaz yakıt tipinin 
değiştirilmesi halinde, DEĞİŞİM KİTİ satın alınarak cihaza monte 
edilmelidir. Sonrasında aşağıdaki tabloda verilen değerlerine göre 
gaz valfi ayarlarını yapılmalıdır.

Uygulama sırası şöyledir:

ÅFan ve ventüriyi bağlayan 3 vidayı gevşetiniz (1)
ÅPlastik ring parçayı (2) fandan ayırınız ve Butan/Propan Oringiyle (3) 

değiştiriniz.
ÅYanma havası kısıcısını (4) ventüri hava giriş açıklığına yerleştiriniz ve 

kelepçe (5) ile sabitleyiniz.
ÅYanma havası kısıcısının yerleştirildiğin emin olunuz.
ÅParçalar tekrar birleştirildiğinde kısıcı deliğinin düz kenarı yatay 

şekilde kalacak pozisyonda konumlandırılmalıdır.

UYARI:
- 120 Q kazanlarda Doğalgaz  LPG yakıt değişimi 

yapıldıktan sonra gaz valfi ayarları yapılırken dikkat 
edilmelidir.

- LPG nin yanma kalorifik değerleri yüksektir ve 
doğalgazdan çok daha az debide gaz valfinden 
geçmelidir.

- Doğalgazdan LPG ye dönüşümden sonra gaz valfi maks. 
ve min. ayarlarını bir miktar kısılmaz ise belli bir 
kapasiteden sonra yanma için yeterli oksijen kalmayacak 
ve patlama meydana gelecektir.
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Q 120

1 = Minimum kapasite ayarı
2 = Maksimum kapasite ayarı
3 = Gaz giriş basıncı ölçüm nipeli
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