
DS SER‹S‹ SICAK HAVA C‹HAZI

Seralardan Görünüm

SICAK HAVA C‹HAZLARI

Seralardan Görünüm

DS serisi ›s›t›c›m›z, havay› üstten al›p, yer seviyesinden ›s›tarak verdi¤i için yerde bitki yetifltiren seralar taraf›ndan tercih
edilmektedir. Di¤er bir tercih sebebi de hava debisinin di¤er bütün ›s›t›c›lardan daha fazla olmas› ve yerden, yak›n mesafeden
üfledi¤i havan›n s›cakl›¤›n›n bitkilere zarar vermeyecek düzeyde olmas›d›r. Yüksek hava debisi ›s›t›c› verimini de olumlu yönde
etkilemekte ve sera içerisinde yetersiz havaland›rma kaynakl› hastal›klar›n da önüne geçmektedir. Sadece seralar de¤il, DS
serisi ›s›t›c›lar›m›z ortam ›s›tmas›nda oldu¤u kadar, endüstriyel uygulamalarda da kullan›lmaktad›r.

Kullan›m alanlar›: Seralar, tavuk çiftlikleri, fabrikalar, imalathaneler, atölyeler, oto servisleri, hangarlar, depolar, gösteri çad›rlar›,
çelik konstrüksiyonlu veya fliflme çad›rlar, dü¤ün salonlar›, toplant› ve gösteri salonlar›, kapal› spor salonlar› ve benzeri büyük
hacimli yerler.

• Gaz veya s›v› yak›tl› harici brülörlü
• Yüksek hava debili ve bas›nçl›, sessiz radyal fan
• Üstten çift tarafl› emifl, alttan çift yönlü s›cak hava ç›k›fl›
• Direk s›cak hava ç›k›fl› veya üfleme kanal› ba¤lant›s› ile daha homojen ›s› da¤›l›m›
• Seralarda ürün veriminde %70'e varan art›fl
• Dona karfl› h›zl›, kesin ve ekonomik çözüm
• Pratik ve h›zl› kurulum
• An›nda s›cak hava temini
• %100 temiz hava, yanma gazlar› üfleme havas›na kar›flmaz
• Yüksek kalite paslanmaz çelik yanma hücresi ve özel dizayn çelik eflanjörü
• Otomatik, elektronik ateflleme, emniyetli alev kontrolü ve s›cakl›k kontrolü
• Yüksek verim, düflük baca gaz› emisyon de¤erleri
• Is› ve ses izoleli, elektrostatik boyal› çift cidarl› paneller
• Elektrik panosu, emniyet termostatt› ve fan termostat› standart donan›m
• Konfor için yanma hücresinde ön ›s›tma
• Is›tma sonras› yanma hücresinin otomatik so¤utulmas›
• Yaz aylar›nda sadece havaland›rma amaçl› kullan›m imkan›
• Opsiyonel donan›mlar: Ortam termostat›, baca borusu, hava kanal› ba¤lant›s›, yak›t deposu, ›s›t›c›l› yak›t filtresi
• Farkl› kapasite, hava debisi ve statik bas›nçlarda da imalat program›

Teknik de¤ifliklik hakk›m›z mevcuttur.

DS 30 30.000 34,9 3.250 3,5 4,1 3,0 0,75 220/380 V 615 x 650 x 1.400 32 130
DS 50 50.000 58,1 5.400 5,5 6,9 5,1 1,1 220/380 V 870 x 870 x 1.900 32 150
DS 80 80.000 93 8.650 9,2 11,1 8,2 3,0 220/380 V 840 x 950 x 2.300 32 180
DS 100 100.000 116,3 10.800 11,3 13,9 10,2 4,0 220/380 V 1.200 x 1.400 x 2.300 32 220
DS 150 150.000 174,4 16.200 16,9 20,8 15,3 5,5 220/380 V 1.200 x 1.650 x 2.400 32 260
DS 200 200.000 232,6 21.600 22,9 27,8 20,5 7,5 220/380 V 1.350 x 1.780 x 2.700 32 280
DS 250 250.000 290,7 27.000 28,2 34,8 25,6 2 x 4,0 220/380 V 1.560 x 2.000 x 2.850 32 300
DS 300 300.000 348,8 32.400 33,8 41,7 30,7 2 x 4,0 220/380 V 1.560 x 2.000 x 2.850 32 300
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Kapasite Debi

m3/h
Yak›t Tüketimi E-Motor

kW
E. besleme
V, 1~50 Hz

Boyutlar
en x boy x yüks. mm

S›cakl›k Fark›
Δt °C
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Ø mmkCal/h    kW Motorin

kg/h
Do¤algaz

m3/h
LPG
kg/h

CNG LPG
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DO⁄ALGAZ



D SER‹S‹ SICAK HAVA C‹HAZI

Teknik de¤ifliklik hakk›m›z mevcuttur.

D 30 30.000 34,9 2.300 3,5 4,1 3,0 0,55 220 V 540 x 750 x 1.150 45 130
D 50 50.000 58,1 3.850 5,7 6,9 5,1 0,75 220 V 620 x 850 x 1.550 45 150
D 80 80.000 93 6.150 9,2 11,1 8,2 2,2 220/380 V 750 x 950 x 1.800 45 180
D 100 100.000 116,3 7.700 11,5 13,9 10,2 3,0 220/380 V 950 x 1.150 x 2.300 45 220
D 150 150.000 174,4 11.500 17,2 20,8 15,3 4,0 220/380 V 950 x 1.500 x 2.300 45 260
D 200 200.000 232,6 15.400 23 27,8 20,5 2 x 3,0 220/380 V 1.350 x 1.780 x 2.300 45 280
D 250 250.000 290,7 19.200 28,7 34,8 25,6 2 x 4,0 220/380 V 1.560 x 2.000 x 2.400 45 300
D 300 300.000 348,8 23.100 34,5 41,7 30,7 2 x 4,0 220/380 V 1.560 x 2.000 x 2.400 45 300

Model
Kapasite Debi

m3/h
Yak›t Tüketimi E-Motor

kW
E. besleme
V, 1~50 Hz

Boyutlar
en x boy x yüks.

mm

S›cakl›k Fark›
Δt °C

Baca
Ø mmkCal/h    kW Motorin

kg/h
Do¤algaz

m3/h
LPG
kg/h
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S SER‹S‹ TERMOB‹L SICAK
HAVA C‹HAZI

S-serisi Termobil ›s›t›c›lar, ›s›t›lmas› gereken alanlara h›zl› bir flekilde sevk edilip, ifli bitti¤inde tekrar kolayca baflka
bir yere sevk edilebilmesi bak›m›ndan tekerlekli ve seyyar oluflu nedeniyle tercih edilirler. S›v› veya gaz yak›tla
çal›flabilen, bacal›, etkin ve verimli ›s›t›c›lard›r. Bulundu¤u ortamdan emdi¤i havay› ›s›t›rak serbest üfleyebilir, ya
da yüksek bas›nçl› radyal fan›* sayesinde istenirse ›s›tt›¤› havay› hava kanallar› yoluyla da da¤›tabilirler.
‹ç mekanlarda da baca ba¤lant›s› yap›larak güvenli bir flekilde yayg›n olarak kullan›lmaktad›rlar. Standart hava
ç›k›fl› tek yönlü olup, opsiyonel olarak çift yönlü, ya da dört yönlü de olabilir.

Tüm  modeller standart radyal fanl› olarak üretilmektedir. Aksiyal fan opsiyonel olarak kullan›labilir.

Kullan›m alanlar›: fiantiyeler, beton santralleri, tünel kal›p sistemleri, flantiye depolar›, donmaya karfl› hassas
makinelerin ›s›t›lmas›nda, fabrikalar, imalathaneler, atölyeler, konfeksiyon atölyeleri, yemek fabrikalar›, restaurantlar,
kafeler, fuar ve gösteri çad›rlar›, çelik konstrüksiyonlu veya fliflme çad›rlar, kapal› spor salonlar› ve yüzme havuzlar›,
toplant› salonlar›, e¤lence ve dü¤ün salonlar›, oto servisleri, tersaneler, muhtelif endüstriyel ve tar›msal kurutma
tesisleri, camiler, seralar, tavuk kümesleri, hangarlar, depolar ve benzeri büyük hacimli yerler.

• Gaz veya s›v› yak›tl› harici brülörlü
• Yüksek hava debili ve bas›nçl›, sessiz radyal fan
• Direk s›cak hava ç›k›fl› veya üfleme emifl kanal› ba¤lant›s› ile daha homojen ›s› da¤›l›m›
• Ekonomik çözüm, pratik ve h›zl› kurulum
• An›nda s›cak hava temini
• %100 temiz hava, yanma gazlar› üfleme havas›na kar›flmaz
• Yüksek kalite paslanmaz çelik yanma hücresi ve özel dizayn çelik eflanjörü
• Otomatik, elektronik ateflleme, emniyetli alev kontrolü ve s›cakl›k kontrolü
• Yüksek verim, düflük baca gaz› emisyon de¤erleri
• Is› ve ses izoleli, elektrostatik boyal› çift cidarl› paneller
• Elektrik panosu, emniyet termostatt› ve fan termostat› standart donan›m
• Konfor için yanma hücresinde ön ›s›tma
• Is›tma sonras› yanma hücresinin otomatik so¤utulmas›
• Yaz aylar›nda sadece havaland›rma amaçl› kullan›m imkan›
• Opsiyonel donan›mlar: Çift yönlü hava ç›k›fl adaptörü, dört yönlü hava ç›k›fl adaptörü, ortam termostat›, 

baca borusu, fleks hava kanal›, hava kanal›, menfez, fan için emifl hücresi, büyük yak›t deposu,
›s›t›c›l› yak›t filtresi

• Farkl› hava debisi ve statik bas›nçlarda, tekerlekli veya as›labilir tipte de üretim imkan›
• Endüstriyel amaçl› kurutma, f›r›nlama

Teknik de¤ifliklik hakk›m›z mevcuttur.

S 35 30.000 34,9 2.000 3,5 3,0 0,25 220 V 700 x 1.330 x 1.035 52 65 130
S 55  50.000 58,1 3.350 5,85 5,1 0,55 220 V 700 x 1.820 x 1.200 52 105 150
S 85 80.000 93 5.350 9,5 8,2 0,75 380 V 840 x 2.250 x 1.260 52 105 180

Model
Kapasite Debi

m3/h
Yak›t Tüketimi E-Motor

kW
E. besleme
V, 1~50 Hz

Boyutlar
en x boy x yüks.

mm

S›cakl›k
Fark›
Δt °C

Baca
Ø mmkCal/h    kW Motorin

kg/h
LPG
kg/h

Motorin Depo
kapasitesi

Lt.

fiantiyede

fiantiyede

Tekstil Atölyesinde Hava Kanal› Ba¤lant›l›

Seyyar Tip

Konteyner Tipi

F
lex

hava
kanal›

Ç
ift

yönlü
hava ç›k›fl adaptörü

4 yönlü hava ç›k›fl adaptörü

300.000 kcal/h ÷ 1.000.000 kcal/h
kadar imalat program›m›z vard›r

Farkl› hava debisi ve statik bas›nçlarda, dikey ve yatay olarak, seyyar veya konteyner tipi genifl ürün gam›

Yatay Tip veya Is›tma
Havaland›rma Santrali

LPG

D‹ESEL

CNG

Genifl hacimli yerlerin h›zl› ve ekonomik ›s›t›lmas› söz konusu olunca Dipaz D serisi ›s›t›c›lar akla gelir. Dipaz D serisi ›s›t›c›lar cebri
fan› sayesinde ortamdan ald›¤› havay› ›s›t›p tekrar vererek ortam› k›sa sürede ekonomik bir flekilde ›s›t›r. Is›tma havadan havaya
›s› transferi yoluyla gerçekleflir. Brülör seçene¤ine göre do¤algaz, s›k›flt›r›lm›fl do¤algaz, LNG, LPG, fuel-oil, motorin, gaz ya¤›, jet
yak›t› yakabilir.

Kullan›m alanlar›: Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler, konfeksiyon atölyeleri, ifl merkezleri, restaurantlar, kafeler, fuar ve gösteri
çad›rlar›, çelik konstrüksiyonlu veya fliflme çad›rlar, kapal› spor salonlar› ve yüzme havuzlar›, toplant› salonlar›, e¤lence ve dü¤ün
salonlar›, oto servisleri, tersaneler, showroomlar, muhtelif endüstriyel ve tar›msal kurutma tesisleri, camiler, seralar, tavuk kümesleri,
hangarlar, depolar ve benzeri büyük hacimli yerler.

• Gaz veya s›v› yak›tl› harici brülörlü
• Yüksek hava debili ve bas›nçl›, sessiz radyal fan
• Direk s›cak hava ç›k›fl› veya üfleme ve/veya emifl kanal› ba¤lant›s› ile daha

homojen ›s› da¤›l›m›
• Ekonomik çözüm, pratik ve h›zl› kurulum
• An›nda s›cak hava temini
• %100 temiz hava, yanma gazlar› üfleme havas›na kar›flmaz
• Yüksek kalite paslanmaz çelik yanma hücresi ve özel dizayn çelik eflanjörü
• Otomatik, elektronik ateflleme, emniyetli alev kontrolü ve s›cakl›k kontrolü
• Yüksek verim, düflük baca gaz› emisyon de¤erleri
• Is› ve ses izoleli, elektrostatik boyal› çift cidarl› paneller
• Elektrik panosu, emniyet termostatt› ve fan termostat› standart donan›m
• Konfor için yanma hücresinde ön ›s›tma
• Is›tma sonras› yanma hücresinin otomatik so¤utulmas›
• Yaz aylar›nda sadece havaland›rma amaçl› kullan›m imkan›
• Opsiyonel donan›mlar: Hava filtresi, taze hava damperi, ortam termostat›, hava kanal›,

menfez, baca borusu, yak›t deposu, ›s›t›c›l› yak›t filtresi
• Endüstriyel amaçl› kurutma, f›r›nlama
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