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KONEKO EKONOMİZERİ GENEL BİLGİ / KONEKO ECONOMIZER GENERAL INFORMATION

Koneko Ekonomizer baca gazlarının atık ısısından 
yararlanarak, buhar kazanları, kızgın yağ kazanları, 
sıcak ve kızgın su kazanlarında sistem geri dönüş 
akışkanının ısıtılmasında kullanılarak YAKIT 
TASARRUFU sağlayan ve KAZAN VERİMLİLİĞİNİ 
arttıran sistemlerdir.

Ekonomizerlerde baca gazı sıcaklığının işletme 
şartlarına düşürülmesi halinde verimliliğinin %5 ile 
%10 arasında verim artması mümkündür.
Ekonomizer amortisman süresi, sistemin 
kapasitesine, kazan verimliliğine, çalışma 
süresine, kullanıldığı yer vb. sebeplerden dolayı 
değişmektedir. Ekonomizer geri ödeme süresi 
kataloğun en son sayfasında anlatılmaktadır. Verimli 
bir şekilde çalışan ekonomizerin amortisman süresi 
3-6 ay arasında değişmektedir.
Duman gazı baypas kanalı; Koneko 
Ekonomizerlerin’de kendi bünyesinde olduğundan 
sızdırmaz klape düzeni sayesinde duman gazına 
yön vermektedir. 
Proseslerin enerji giderlerini ve çevreye verdikleri 
kirliliği azaltmaktadır.

KonekoEconomizer is a system which provides 
FUEL SAVING and BOILER EFFICIENCY in 
boilers, steam boilers, hot water boilers and hot 
oil boilers by using the heat of the flue gases in 
order to increase the temperature of the feed 
water (and fluids) in the system.

With use of Economizers, it is possible to 
achieve 5 - 10% efficiency by reducing the 
temperature of flue gases to the level of 
operating conditions.
The payback amortization of economizers varies 
depending on such factors as the capacity 
of the system, efficiency of the boiler, and 
its application areas. The details on the pay-
back period are provided at the back of this 
catalogue.  The pay-back period of an efficient 
economizer varies between 3 – 6 months.
The bypass channel for flue gas is located 
within KonekoEkonomizer. Thanks to the leak-
proof valve mechanism, it controls the direction 
of the flue gas, minimizing the energy costs and 
environmental pollution. 
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KONEKO EKONOMİZERİ PERFORMANS BİLGİLERİ / INFORMATION ON PERFORMANCE OF KONEKO ECONOMIZERS

Aşağıdaki tablolarda verilen kazan kapasitesine 
göre ekonomizer kapasiteleri aşağıdaki verilere göre 
hesaplanmıştır.

Kazan net verimi %90 olarak hesaplanmıştır.
Baca gazı sıcaklığı 240 °C’ye göre hesaplanmıştır.
Su giriş sıcaklığına göre kapasite değişimleride 
kazan besleme suyu 70°C ve 102°C için aşağıdaki 
tablolarda verilmiştir.
Çalışma yükü %100 olarak hesaplanmıştır.
Kazan kapasitesine göre ve verilen akışkanların 
debi ve sıcaklıkları dikkate alarak seçim yapmak 
ekonomizerin verimliliği ve basınç düşümü riskini 
azaltmak için önemlidir.
Baca gazı basınç düşümünün etkisi kazanda önemli 
olduğu için ekonomizer seçimlerinin verilen debilere 
göre seçilmesi önemlidir.
Sistemin toplam basınç kaybının firmamızca 
bilinmesinin mümkün olmadığından ünitenize ek 
olarak ekonomizer koyduğunuzda 400-500 Pa’lık 
direnci yenebileceğini kontrol etmeniz önemlidir. 
Ekonomizerlerin tasarım gereği susuz kalmaması 
ve su doluluğunun az olması borularda çatlama 
riskini arttırmaktadır. Bu hususlara özellikle dikkat 
edilmesi gerekmektedir 

Considering the boiler capacities provided in 
the tables which are presented further below, 
the economizer capacities are calculated as 
following:

Net yield of the boiler is 90%. Temperature of 
flue gas is calculated in accordance with 240 
°C The capacity changes are provided for boiler 
feed water at temperatures of 70°C and 102°C 
in the following tables. Working load is 100%.To 
increase the efficiency and to decrease the risk 
of pressure drop, it is important to make choices 
in line with the boiler capacity, the temperature 
and the flow rate of the fluid. Since drop in the 
pressure of flue gas has important effects over 
the boiler, the economizer should be chosen in 
conformity with the mass flow rates indicated.
Because total loss of pressure in the system 
cannot be known by our company, you should 
control whether it can overcome an additional 
pressure of 400-500 Pa when you install the 
economizer. The economizer should not be 
left without water. The risk for fraction in pipes 
increases if water level is not enough. Extreme 
caution is required for such a risk.
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1. KONEKO-1 DOĞALGAZ KAZAN EKONOMİZERİ / ECONOMIZER FOR GAS-FIRED BOILERS

1.1. MODEL BİLGİSİ / MODEL INFORMATION

KONEKO MODEL-1 Doğalgaz yakıtı ile çalışan 
kazanlarda dışarı atılan enerjinin belirli bir 
kısmı baca gazındaki duyulur ve gizli ısısından 
faydalanarak enerji geri kazanımını arttırarak 
bacadan dışarı atılan enerjinin geri kazanılması 
sağlanmaktadır. Yoğuşmanın istenilmediği 
durumlarda tercih edilir.

KONEKO MODEL-1 de baca gazı sıcaklığı 240°C 
ve su sıcaklığı 102°C olarak hesaplanmıştır. 
Bu değerlere göre baca gazı sıcaklığı 130°C’ye 
kadar düşebilmektedir. 102°C besleme suyu için 
ekonomizer kapasite bilgileri aşağıdaki tabloda 
belirlitmiştir.Bu değerlerdeki değişimler ekonomizer 
kapasitesini değiştirmektedir.

KONEKO MODEL-1 allows the recuperation of 
the lost energy in natural gas-fired boilers, by 
making use of the sensible and latent heat held 
in flue gas. It is preferred where condensation is 
not desired. 

In KONEKO MODEL-1, flue temperature is 
calculated at 240°C and water temperature at 
102°C. Accordingly, it is possible to lower the 
flue temperature down to 130°C. 
The economizer capacity for 102°C feed water is 
presented in the table given below. 
The changes in these values will affect 
economizer capacity.

Model İsmi / Model Name : KONEKO -1      
Proje İsmi / Project Name : DOĞALGAZ KAZAN EKONOMİZERİ / ECONOMIZER FOR NATURAL GAS-FIRED BOILERS 



EKONOMİZER
ECONOMIZER

1.2. ÇALIŞMA PRENSİBİ / WORKING PRONCIPLE

Kazan besleme suyu, kazanın asıl ısıtma 
yüzeylerine girmeden önce ekonomizer içinde 
duman gazları ile ısıtılmaktadır. 
Bu şekilde kazana gönderilen su ile, ısınmakta 
olan su arasındaki sıcaklık farkı küçüldüğünden, 
su içindeki gazların çıkışı kolaylaşır ve kazanın ısıl 
verimi artar. Aşağıdaki şemada buhar kazanları 
için olan Koneko Ekonomizerlerin çalışma prensibi 
özetlenmiştir.

Feed water is heated by flue gases within the 
economizer before entering the main heating 
surfaces of the boiler. In this way, the gases inside 
the water can exit much easier, as the temperature 
difference between water sent to the boiler and 
the water which is being heated is reduced. This 
increases the thermal efficiency of the boiler. The 
working principle of the KonekoEconomizer for 
steam boiler is summarized in the graphics below.
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1.3. ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT MEASUREMENTS
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2. KONEKO-2  KÖMÜR KAZAN EKONOMİZERİ / COAL BOILER ECONOMIZER

KONEKO MODEL-2 katı yakıtla çalışan kazanlarda 
dışarı atılan enerjinin belirli bir kısmı baca gazındaki 
duyulur ve gizli ısısından faydalanarak enerji geri 
kazanımını arttırarak bacadan dışarı atılan enerjinin 
geri kazanılması sağlanmaktadır. Yoğuşmanın 
istenilmediği durumlarda tercih edilen tiptir.

KONEKO MODEL-2 de baca gazı sıcaklığı200°C, 
su sıcaklığı 70°C ve 102°C olarak hesaplanmıştır. 
Bu değerlere göre baca gazı sıcaklığı 155°C ve 
165°C’ye kadar düşebilmektedir. 70°C  ve 102°C 
besleme suyu için ekonomizer kapasite tablosu 
aşağıdadır.Bu değerlerdeki değişimler ekonomizer 
kapasitesini değiştirmektedir.

KONEKO MODEL-2 allows the recuperation 
of the lost energy in solid fuel-fired boilers, by 
making use of the sensible and latent heat held 
in flue gas. It is preferred where condensation is 
not desired.

In KONEKO MODEL-2, flue temperature is
calculated at 200°C and water temperature at 70°C
and 102°C. Accordingly, it is possible to lower the
flue temperature down to 155°C and 165°C. 
The economizer capacity for feed water at 70°C 
and 102° C is presented in the table given below. 
The changes in these values will affect economizer 
capacity.

2.1. MODEL BİLGİSİ / MODEL INFORMATION

Model İsmi / Model Name : KONEKO -2      
Proje İsmi / Project Name : KÖMÜR KAZAN EKONOMİZERİ ( Besleme Suyu 70 °C ) 
          COAL BOILER ECONOMIZER (Feed Water 70 °C )  

Model İsmi / Model Name : KONEKO -2      
Proje İsmi / Project Name : KÖMÜR KAZAN EKONOMİZERİ ( Besleme Suyu 102 °C ) 
          COAL BOILER  ECONOMIZER (Feed Water 102 °C )  
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2.2. ÇALIŞMA PRENSİBİ / WORKING PRONCIPLE

Kazan besleme suyu, kazanın asıl ısıtma 
yüzeylerine girmeden önce ekonomizer içinde 
duman gazları ile ısıtılmaktadır. Bu şekilde 
kazana gönderilen su ile, ısınmakta olan su 
arasındaki sıcaklık farkı küçüldüğünden, su içindeki 
gazların çıkışı kolaylaşır ve kazanın ısıl verimi 
artar. Aşağıdaki şemada kömür kazanları için 
olan Koneko Ekonomizerlerin çalışma prensibi 
özetlenmiştir.

Feed water is heated by flue gases within the
economizer before entering into the main heating
surfaces of the boiler. In this way, the gases inside the 
water can exit much easier, as the temperature
difference between water sent to the boiler and 
the water which is being heated is reduced. This 
increases the thermal efficiency of the boiler. The 
working principle of the Koneko Economizer for coal-
fired boiler is summarized in the graphics below.
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2.3. ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT MEASUREMENTS
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