
Sıcak hava üreticileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER 
ʘ  %100 Yanma verimi 

ʘ  Düşük gaz basıncıyla  

     çalışabilme özelliği 

ʘ  Ekonomik 

ʘ  Yüksek fan debisi 

ʘ  Direkt ateşlemeli 

ʘ  Otomatik sıcaklık kontrolü 

ʘ  Otomatik alev kontrolü 

ʘ  Güvenilir 

ʘ  Homojen ve etkili ısıtma 

ʘ  Komple paslanmaz çelik   

     malzemeden imal 

ʘ  Hızlı, kolay montaj ve  

     demontaj 

Üretimde 41. yılını geride bırakan Dipaz A.Ş. 
Isımak markasını verdiği DGA serisini özel 
olarak kümesler için dizayn etmiştir.  

Yoğun nemli ve tozlu ortamlarda çalışabilen 
Isımak, son derece verimli bir yanma 
sağlayarak güçlü fanının da yardımıyla bütün 
kümesi eşit bir şekilde ısıtır. 

Brülörü Doğal Gaz, LNG (likit doğal 

gaz), CNG (sıkıştırılmış doğal gaz), LPG 
(likit petrol gazı) veya Propan gaz 
yakabilecek özelliktedir. Gaz basıncının düşük 
olduğu hallerde bile tam verimle çalışır. %100 
verimli yanma sayesinde düşük karbon 
emisyonu yaratır, karbon ayak izini azaltır, 
temiz yanma sayesinde çevrenizin ve cebinizin 
dostudur. 

Kümes otomasyon panonuza bağlanabilir veya 
bağımsız olarak termostat kontrolü ile kümes 
sıcaklığını otomatik kontrol altına alır. 



 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isıtma kapasitesi 86.600 kCal/h  
(100,7 kW) 

Hava debisi 6.650 m³/h 

Gaz basıncı 20 mBar (G 20) 

Elektrik besleme 230V, 50 Hz, 980 W 

Motor gücü 750 W 

Tüketim 9,94 m³/h - 20 mBar (G20) 
Doğalgaz 

8,47 kg/h - 37 mBar (G31) LPG 

Ağırlık 56 Kg 

En   
Boy     
Yükseklik 

684 mm 
1.187 mm 
535 mm 

                                      Teknik değişiklik hakkımız mahfuzdur. 

 

 

 

 

 

 

 
 

YENİ       YENİ       YENİ       YENİ       YENİ       YENİ       YENİ       YENİ     

 
Hızlı ve kolay montaj, asılabilir dizayn 

Isımak gaz yakıtlı sıcak hava cihazları 
özel olarak kümes ısıtması için 
üretilmiştir. Komple yüksek kalite 
paslanmaz çelikten imal edilmiş yanma 
hücresi ve dış gövde yoğun neme 
dayanımı arttırır. IP-55 izolasyon 
koruma sınıflı elektrik panosu nem ve 
yoğun toza karşı etkin koruma sağlar. 
Hava akımını kontrol altında tutarak 
brülöre gelen gaz akışını sağlayan 
mekanizması ile tam güvenli çalışma 
sağlanmıştır. Güçlü aksiyal fanı üretilen 
sıcak havayı kümesin ileri noktalarına 
kadar ulaştırır. Sıcak yanma gazlarını da 
ortama vererek yanan yakıttan %100 
verim ile faydalanma imkanı sağlar. 
 

 
Makine Tic. ve San. A.Ş. 

Malkara Organize Sanayi Bölgesi, Tuna Cad. No:10 
Malkara TR 59300 Tekirdağ  

Tel: 0282.437 70 11   Fax: 0282.437 70 12 
Web: www.dipaz.com.tr     E-mail: dipaz@dipaz.com.tr

 
Isımak ile kümesiniz güvenilir ellerde sıcak, içiniz rahat olsun!     

Isımak DGA-101 Teknik Özellikleri: 

Opsiyonel Aksesuarlar:  
 
 

             
Gaz regülatör grubu  Kümes termostatı 

Yetkili Satıcı: 


