
Radyan Is›t›c›

Genifl mekanda verimli ›s›tma

Fabrikalar, al›flverifl merkezleri, spor tesisleri, cami, fuar alan› gibi genifl

hacimli mekanlarda düflük enerji tüketimiyle maksimum ›s›tmay›

sa¤laman›n en verimli yolu: Maktek Radyan Is›t›c›

• Düflük do¤algaz tüketimi

• Çal›flma alanlar›ndaki s›cakl›k de¤iflimlerinden

etkilenmeden ›s›nma

• 3 farkl› boy ve çal›flma kapasitesi

• Prosestat kontrollü at›k gaz denetimi ile

çok güvenli

• Hava ak›m› olmad›¤› için toz kald›rmaz, 

hijyene önem verilen ortamlar için ideal.

• Direkt yönlendirilmifl radyan ›s›tma ile yaln›zca

ihtiyac›n›z olan› ›s›tma

• Yerinde ve pratik montaj

• TSE belgeli, ISO 9001:2000 standartlar›na 

uygun üretim

MAKTEK Radyan ›s›t›c› ile brulörün yakt›¤› gaz›n, sistemin ucundaki vakum fan› ile emilerek borunun içerisinden dolaflmas› ve
so¤udu¤u noktadan d›flar› at›lmas› sa¤lan›r. Bu s›rada  radyant borunun içerisinde dolaflan gaz, ›s›s›n› boruya b›rak›r. Radyant
borunun d›fl yüzey s›cakl›¤› ortalama 400 °C'ye ulafl›r. Boru çevresinden yayılan sıcak hava dalgası; radyant borunun üst noktasına
yerlefltirilmifl reflektör tarafından yansıtılarak afla¤›ya yönlendirilir ve istenilen çalıflma bölgesine odaklanmıfl ısınma sa¤lanmıfl
olur.

>> MODEL MR 20 MR 30 MR 40

Güç kw 20 30 40

Güç kcal/h 17200 25800 34400

Uzunluk m 6 8 16

A¤›rl›k kg 23 27 42

Min. montaj yüksekli¤i m 3.5 4 5

Yak›t türü                          DO⁄AL GAZ-LPG

LPG sarfiyat m3/h 1.55 2.34 3.1

Do¤al gaz sarfiyat m3/h 2.1 3.12 4.15

Min/max girifl bas›nc›-do¤al gaz m-Bar 20-30 20-30 20-30

Min/max girifl bas›nc›-LPG m-Bar 8-20 8-20 8-20

Elektrik ba¤lant›s›                           230 V,Monofaze

Gaz ba¤lant›s›                                3/4”

Ateflleme sistemi                     Otomatik iyonizasyon kontrollü

Yans›t›c›                     Parlak krom sac

Yanma borular›     316 kalite krom boru + ›s›l ifllemli çelik boru

Fan egzost çap› mm 60 60 60

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Radyan Is›t›c› Standartlar›
• Fabrika, al›flverifl merkezi, restoran, spor tesisleri, cami, seralar, hangarlar, depolar, atölyeler  fuar alanlar› vb. gibi büyük  alanlar›n

›s›t›lmas›nda ideal
• Her radyan ›s›t›c› yüksek derecede yans›ma fonksiyonuna sahip  ve serbest  termal genleflmeyi sa¤layan çelik reflektörler  içerir.
• Temizlik ya da bak›m herhangi bir müdahale durumunda kolay eriflimi sa¤lamak amac›yla rahatl›kla demonte edilecek  flekilde 

tasarlanm›flt›r.
• Düflük enerji tüketimi
• Uzun etki alan›
• Radyant borular›n üst noktas›na yerlefltirilmifl parlak yüzeyli yans›t›c› levha sayesinde yaln›zca afla¤› odaklanm›fl ›s› enerjisi
• Kesinlikle sessiz ve güvenli
• 3 farkl› boy ve ›s›tma kapasitesi
• Ayarlanabilir asma kancalar›
• Tavandan zincir yada germe çelik kablo ile as›labilir
• 200-600°C aras› de¤iflen boru yüzeyi s›cakl›¤›
• Prosestat kontrollü  at›k gaz denetimi
• Tam otomatik iyonizasyon kontrollü ateflleme
• 6/8/16 m lik boy seçenekleri
• 3 y›l garantili
• ISO 9001: 2000 Kalite Standartlar›na göre üretim



Genifl mekanda verimli ›s›tma

Neden Radyan Is›t›c›?
• Konvansiyonel ›s›t›c›lar tüm ortam havas›n› ›s›t›r, dolay›s›yla oluflan bu ›s›dan ortamda

bulunan insanlar, objeler de  faydalanm›fl olur. Kap›n›n sürekli aç›k oldu¤u binalarda,
yüksek ›s› kay›plar›na sebebiyet veren hava de¤iflimleri meydana gelir. Radyan ›s›, hava
taraf›ndan absorbe edilmez, dolay›s›yla s›cakl›¤›n s›kl›kla de¤iflti¤i  mekanlar için idealdir.
Radyan ›s›t›c›lar, konvansiyonel ortam ›s›t›c›lar›na k›yasla önemli ölçüde enerji tasarrufu
sa¤lar.

• Is›nan hava yükselir. Konvansiyonel ›s›t›c›lar kullanarak çal›flma alanlar›n› do¤rudan
›s›tmak çok güçtür. Örne¤in yüksek tavanl› bir binada, çal›flma alan›nda ›s›n›n göreceli
olarak daha düflük oldu¤u so¤uk noktalar mevcut iken, çat›ya yak›n yerlerde ›s› gereksiz
derecede fazlad›r. Radyan ›s›, k›z›l ötesi ›fl›nlar› ile iletilir ve yönlendirilmifltir. Radyan
›s›t›c›n›n ihtiyaç olan noktalarda do¤ru flekilde monte edilmesiyle çal›flma alanlar›ndaki
so¤uk nokta sorunu önlenmifl olur.

• Radyan ›s›t›c›larla bölgesel ›s› kontrolü, çal›flma alanlar›n›n ihtiyaç do¤rultusunda farkl›
s›cakl›klarda olmas›n› sa¤lar.

• Radyan ›s›, tüm binay› ›s›tmadan, yaln›zca insan vücudunu do¤rudan ›s›t›r. Üstelik radyan
›s›t›c› çal›flma alan›n›n ›s›nma ihtiyaçlar›na di¤er ›s›tma yöntemlerinden çok daha çabuk
cevap verir. Is›nma için gereken süre k›sald›¤› için önemli ölçüde enerji tasarrufu sa¤land›¤›
gibi modern ve esnek çal›flma koflullar›na uygun bir ›s›tma sistemi kurulmufl olur.

• S›cak hava üflemesi prensibiyle çal›flan ›s›tma sistemleri, çal›flma alan›nda hava ak›m›
yaratarak ›s›tmay› sa¤lar. Hijyenin önemli oldu¤u üretim tesislerinde, bu tip  ›s›tma
sistemleri  yerdeki yada sistem içindeki tozu ve kiri kald›r›rak; istenmeyen bir kirlilik
yarat›r. Üstelik h›zl› hava hareketleri, vücutta ›s› kayb›na yol açar.

         Fabrikalar, al›flverifl merkezleri, spor

tesisleri, cami, fuar alan› gibi genifl hacimli

mekanlarda düflük enerji tüketimiyle maksimum

›s›tmay› sa¤laman›n en verimli yolu.

Radyan Is›t›c›
MAKTEK Radyan ›s›t›c›, güneflin dünyay› ›s›tma yöntemine benzer bir ›s›tma prensibine göre tasarlanm›flt›r. Güneflin k›z›l
ötesi ›fl›nlar› dünyaya, objelere ve insanlara çarpar. Radyan enerji absorbe  edilir ve her obje bir ›s› rezervuar› haline gelerek,
›s›nma bafllar. Radyan  ›s›t›c› ile, t›pk› günefl gibi, yaln›zca objeler yada insanlar ›s›t›l›r, tüm binan›n ortam havas› ›s›t›lmaz.
Dolay›s›yla, ›s› kayb› fazla olan fabrika, stadyum, depo vb. mekanlarda, yani çok büyük, çok yüksek, çok genifl yada ›s›
dalgalanmalar›n›n fazla oldu¤u alanlarda yaln›zca ihtiyaç olan› ›s›t›r; enerjiden önemli ölçüde tasarruf sa¤lan›r.

Kullan›m Alanlar›
• Fabrikalar
• Restaurantlar
• Seralar
• Toplant› salonlar›

• Atölyeler
• Fuar alanlar›
• Spor salonlar›
• Showroomlar

• Hayvan çiftlikleri
• Cami
• Aç›k alanlar
• Tenis kortlar›

• Kilise
• Depo
• Garaj
• Stadyum

• Al›flverifl merkezleri
• Hastane
• Otel
• Servis istasyonlar›

Sistem Nas›l Çal›fl›yor?

Borulu radyan ›s›t›c› 4 bölümden oluflur:

1- Brulör

2-Radyant Boru

3-Reflektör

4-Vakum Fan›.

Vakum Fan›

Radyant Boru

Brülör

Reflektör

(Yans›t›c›)

Brulör
Elektronik ateflleme ve yanma
kontrolüyle uzun boylu ve kararl›
bir alev üreten brulör optimum
yanma verimi sa¤lar.

Radyant Borular
316 kalite krom malzemeden yap›lan radyant
borular brulör ç›k›fl›ndan itibaren 2 metre
uzunlu¤unda olup, korozyon dayan›m› ve
yüksek ›s›l mukavemetinin yan› s›ra yüksek
›s› geçirgenli¤i özelli¤iyle  maksimum ›fl›ma
verimi sa¤lar. Radyant borunun kalan k›sm›
için yüksek ›s›l dayan›ma sahip çelik boru
kullan›lmaktad›r.

Vakum Fan›
Yanma sonucu oluflan at›k gaz›n
tahliyesini yapan vakum fan› çelik
kanatl› olup üzerindeki so¤utma sistemi
sayesinde yüksek ›s›ya karfl› maksimum
dayan›ma sahiptir.

Reflektör
Optimize edilmifl formuyla yüksek
yans›t›c› özelli¤e sahip parlak
yüzeyli krom-nikel reflektör,
radyant borulardan yay›lan ›s›n›n
%99 unu istenilen çal›flma
bölgesine yönlendirir.


