
ISIMAK EL- SER‹S‹
ELEKTR‹KL‹ SICAK
HAVA C‹HAZI

Edinim ve iflletme maliyeti ekonomik, elektrik bulunan her

yerde kullan›labilen, kolay tafl›nabilir, fanl›, kokusuz ve bacas›z,

donma sorunu olmadan her iklimde etkin olarak çal›flabilen

Is›mak EL serisi elektrikli s›cak hava cihazlar›

anl›k, lokal veya sürekli ›s›tma ihtiyaçlar›n›zda kullanabilece¤iniz

güvenilir ›s›t›c›lard›r.



Is›mak EL serisi ›s›t›c›lar havadan havaya ›s› transferi gerçeklefltirdi¤i için ›fl›ma yoluyla çal›flan elektrikli
›s›t›c›lara göre çok daha etkin ve sa¤l›kl›d›r, çünkü soludu¤umuz havay› ›s›t›r! ‹ki kademeli kapasite seçene¤i
ile, çok so¤uk olmayan havalarda birinci kademede daha az enerji sarfiyat› ile ›s›t›rken, daha fazla ›s›tma
performans› istenen durumlarda ikinci kademe dü¤mesine bas›larak kapasitesinin tamam› kullan›lır. Ortam›n
gelmesini istedi¤iniz s›cakl›¤a ayarlayabilece¤iniz dahili ortam termostat› size ayn› zamanda ekonomik ve
konforlu bir ›s›tma sa¤larken, afl›r› ›s›nmaya karfl› fabrika ç›k›fl› ayarl› otomatik emniyet termostat› her
modelde standart donan›m olarak bulunmaktad›r. Gövdesi ›s› izoleli, elektrostatik toz boyal› çelik sacdan
imaldir. Is›t›c›larda yerde kullan›m s›ras›nda üflenen havan›n yerden toz kald›rmas›n› önleyen ve gövdenin
yerle temas›n› kesen yönlendirici flase bulunmaktad›r.

AVANTAJLARI

� Kolay tafl›nabilir

� Pratik kurulum, çal›flt›rma için elektrik ba¤lant›s› yeterlidir

� Yak›t ikmali gerektirmez

� Giderleri ayl›k ya da dönemsel olarak ödenir

� Ekonomiktir, tüketti¤i enerjiyi %100 verimle ›s› enerjisine dönüfltürür

� Kazan dairesi gerektirmez, yer kaplamaz

� Yerde seyyar, ya da duvara veya tavana monteli sabit olarak çal›flabilir

� Baca kurulumu gerektirmez

� Kokusuzdur

� Sessizdir

� Çevre kirlili¤i yaratmaz

� Fan› ile havay› sirküle ederek homojen ›s› da¤›l›m› sa¤lar

� Bak›m gerektirmez, her zaman kullan›ma haz›r

� An›nda s›cak hava temini

� Çok amaçl› kullan›m, ›s›tma, kurutma, s›cak taze hava temini

� Çelik sac gövde darbe dayan›m›n› artt›r›r

ISIMAK EL- SER‹S‹ ELEKTR‹KL‹ SICAK HAVA C‹HAZI

D‹PAZ Is›mak

EL 9 6 - 9 5.160 - 7.740 760 380V, 50 Hz. 190 x 310 x 405

EL-15 9 - 15 7.740 - 12.900 940 380V, 50 Hz. 285 x 310 x 405

EL-22 14 - 22 12.040 - 18.920 1.350 380V, 50 Hz. 500 x 415 x 530

Model
Is›tma Kapasitesi I - II

kW kcal/h

Hava debisi
m3/h

Besleme
V

Ölçüler
EnxBoyxYükseklik mm

Teknik de¤ifliklik hakk›m›z mevcuttur.

Duvar Askı Aparatı Seçene¤i


