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Konvektörler:
Konveksiyonlu hızlı ısıtma
Konvektörlerde, ortam havasını ısıtmak 
için doğal konveksiyon prensibi uygulanır. 
Rezistansa temas eden hava ısınır ve 
hafi fl eyerek yükselir.

Isı, mekânın her yanına dağılır ve ortam 
sıcaklığı düzenli olarak kontrol altında tutulur.

Elektronik konvektörler her tür iç mekânla 
uyumludur. ± 0.2°C hassasiyete sahip 
elektronik termostatla çalışırlar. Böylece odanın 
her noktasında aynı sıcaklık ve % 20’ye varan 
oranda enerji tasarrufu sağlanır.

Modeller: Evidence, Variation, Vivalto
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Radyant ısıtıcılar:
Düz, doğrusal ısı 
Radyant panel ısıtıcılar; güneş ışığına benzer 
hoş bir ısı hissettiren, düz, doğrusal sıcaklık 
sağlar.

Bu ısı seçeneğinde yerle tavan arasında çok az 
sıcaklık farkı olduğu için radyant panel ısıtıcılar 
oturma odaları ve yüksek tavanlı iç mekânlar 
için idealdir.

Radyant panel ısıtıcılar yüksek hassasiyetli 
(± 0.1°C) elektronik termostatla çalıştığı için 
mekânın her yanında homojen ısı dağılımı ve 
daha fazla enerji tasarrufu sağlanır.

Model: Amadeus, GR Cam ve MR Mermer panel  
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Radyatörler:
Kadife konforunda ısıtma 
Radyatörler, yenilikçi tasarımlarıyla yerden 
tavana hoş ve sarmalayan bir sıcaklık üretir. 
Yaydıkları kesintisiz ve homojen ısı sayesinde 
sıcak-soğuk hissi yaratmazlar. Merkezi 
ısıtmanın verdiği sıcaklığa benzetilebilir.

Yüksek hassasiyetli (± 0.1°C) elektronik 
termostata sahip radyatörler oda içinde 
homojen ısı dağılımı sağlar.

Mekândaki ısı değişimlerine anında ve etkin 
biçimde uyum sağlayan radyatörler, enerjiyi 
optimum şekilde kullanır.

Model: Pallas
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Duvardan elektrikli ısıtma sistemleri
Tüm ürünlerimiz Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak üretilmiş, 
elektroniktir. Sessiz çalışır. %99.9 verim ve enerji tasarrufu sağlar. 
Bağımsız ısı kontrollüdür. Kullanılacak alanın metrekaresine uygun güç 
ve modelleri vardır. Havayı kurutmadığından sağlıklı ve konforlu ısınma 
sağlar. Güvenli ve çevrecidir.

Yazlık ve kışlık evlerde, apartman dairelerinde, çocuk odası, yatak 
odası gibi tek bir odada, ofi ste, otel, pansiyon, lokanta, kafe gibi 
alanlarda konforlu ısınma sağlamak için kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Uygun yatırım maliyetli, montajı zahmetsiz, kullanımı kolaydır. Kat 
kaloriferi, klima, elektrikli soba ve infrared ısıtıcılara göre daha 
ekonomiktir. Kurulumu sırasında kırma, boru döşeme gibi inşaat işleri 
gerektirmez.

Odanız için doğru ısıtıcı gücünü seçmek
2,5 metreye kadar tavan yüksekliği olan odalarda metrekare (m2) başına 
100 Watt olarak hesaplayın. Örneğin; 15 m2 alana sahip bir oda için, 
evin yalıtım koşulları da dikkate alınarak, 1500 Watt gücünde bir ısıtıcı 
gerekir.

Isıtıcılarımız aşağıdaki belge ve kuruluşların norm ve 
kriterlerine uygun olarak üretilmiştir.

CE belgelidir. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Tüm ürünlerimiz çift izolasyonlu bağlantısı olan, emniyet 
(topraklama) gerektirmeyen koruma sınıfındandır. 

Su sıçramalarına karşı ve tozdan korunma özelliği. Tüm 
ürünlerimizi banyo gibi nemli ortamlarda da kullanım kılavuzuna 
uygun olarak montajını yaptırarak güvenle kullanabilirsiniz.

1 mm’den büyük katı cisimlere ve etraftan gelen su damlalarına 
karşı korunma özelliği.

Uluslararası Patent İşbirliği Kurumu.

Cihaz Performans Sertifi kası. Elektrikli  ve elektronik cihazların 
uluslararası ve Avrupa  normlarına, kriterlerine uygun  
düzenlemelerini sağlar. Bunun yanı sıra piyasaya sürülen 
çeşitli cihazlarında kalite ve uygunluklarını ve geliştirilmelerini 
sağlamakla görevli  uluslararası bir kuruluştur.

Elektrikli ekipmanların elektrik güvenliği için uluslararası uygunluk 
testlerini ve standartlarını belirleyen kuruluş.




