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internet sitemizi ziyaret ediniz.

Parke Altı Isıtma

Karbon Film Özellikleri
• Max. 18mm kalınlığa kadar olan
parkelerde
ideal ısıtma kaynağıdır.
Katalog
HomeMax-110-2017

Parke Altı Karbon Film Isıtma Sistemi
1mm ultra incelik ve Isıtmax’a özel topraklama sistemi

• Banyolarda ve beton altında kullanıma uygun değildir.

240Watt Laminant Parke Altı Karbon Film Isıtma
Parke zeminler altında kullanılmak için topraklı
olarak sunulmaktadır. Parke altına bașka bir
örtücüye gerek olmadan uygulanır. 240 Watt/M2
güç çıkıșı ile parke altından etkili ısıtma yapar ve tek
bașına ısıtma için yeterlidir. İyi yalıtılmıș odalarda
tek ısıtma kaynağı olarak ve diğer durumlarda da
konfor ısıtması amacıyla kullanılabilir.
Karbon filmlerde ısıtıcı kablo yoktur. İki iletken
levhanın ortasında bulunan metal karbon
karıșımının elektrik enerjisini ısı enerjisine
döndürmesi prensibiyle çalıșır. Yalıtım alt ve üst
taraftan su geçirmez plastik malzeme ile sağlanır.
Isıtmax Güney Kore’den üretim standardı en yüksek
karbon film üreticilerinden ithalat yapmaktadır.
Ayrıca güvenlik ve uzun ömür açısından ürüne
topraklama desteği ile müdahale ederek
güçlendirmektedir.
• Birçok odada tek ısıtma kaynağı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıștır
• 1mm kalınlığı ile kot sorunu yaratmaz.
• Dahili topraklaması ve Isıtmax Bağlantı aparatları
ile elektrik çarpması, așırı ısınma sorunları yaratmaz

• Isı yüzeye homojen dağılır ve yüksek sıcaklıklar
parkeyi deforme etmez.
• Karbon filmlerin ek bir tesviye bileșeni veya nem
bariyeri ile kaplanmasına gerek yoktur.
• Karbon filmler 80cm eninde ve 100mt uzunluğunda ithal edilirler. 80cm en sabit olmak kaydıyla
25cm ve katlarında kesilerek kullanılırlar. M2’de
Watt gücü 240 Watt’dır. Ülkemiz șartlarında en ideal
parke altı karbon film gücü 240Watt’dır.
• Banyo gibi ıslak alanlarda kullanıma uygun
değildir. Beton yada șap altı kullanıma uygun
Dirençler
değildir.
Ebat

M2

WATT

CarbonMax-240080100

80cmx100cm

0,8m2

192Watt

CarbonMax-240080150

80cmx150cm

1,2m2

288Watt

CarbonMax-240080200

80cmx200cm

1,6m2

384Watt

CarbonMax-240080250

80cmx250cm

2m2

480Watt

CarbonMax-240080300

80cmx300cm

2,4m2

576Watt

CarbonMax-240080350

80cmx350cm

2,8m2

672Watt

CarbonMax-240080400

80cmx400cm

3,2m2

768Watt

CarbonMax-240080450

80cmx450cm

3,6m2

864Watt

CarbonMax-240080500

80cmx500cm

4m2

960Watt

CarbonMax-240080550

80cmx550cm

4,4m2

1056Watt

CarbonMax-240080600

80cmx600cm

4,8m2

1152Watt

CarbonMax-240080650

80cmx650cm

5,2m2

1248Watt

CarbonMax-240080700

80cmx700cm

5,6m2

1344Watt

CarbonMax-240080750

80cmx750cm

6m2

1440Watt

CarbonMax-240080800

80cmx800cm

6,4m2

1536Watt

CarbonMax-240080850

80cmx850cm

6,8m2

1632Watt

CarbonMax-240080900

80cmx900cm

7,2m2

1728Watt

CarbonMax-240080950

80cmx950cm

7,6m2

1824Watt

8m2

1920Watt

Ürün Kodu

CarbonMax-2400801000 80cmx1000cm

• Parke altı dışında kullanımları
önermiyoruz.

• 1mm incelik ile tüm yenileme
projelerinde kusursuz oturur.
• 80cmx100mt ve 25cm’de bir
kesilebilir olması geniş boyut skalası
sunar.
• Güvenlik açısından topraklama ile
birlikte gelir.
• Isının homojen yayılması parkeyi
korur
5 yıl garantilidir.
• Menşei Güney Kore

Uyumludur
Termostatlar
Lamine altı
Yalıtım panolar
Yapısal termal olarak
yalıtılmıș panolar
Diğer Karbon Filmler
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Parke Altı Karbon Film
Isıtma Sistemi
Max. 18mm kalınlığında
parkeler için ideal

Karbon filmleri birbirine
bağlayan bant

Yalıtım panellerini
birbirine bağlayan bant

Topraklama sistemi
(max. güvenlik)

Isıtmax 6mm yalıtım
Döşeme tahtası (uygun olarak sabitlenmiş)
veya beton/fayans zeminler

Karbon Film Sistemi
Teknik Özellikleri
Besleme Gerilimi

230V+/-10

Güç çıkıșı

Doğru boyutlu ısıtma șiltesi seçmek

Alt döșeme yüzeyleri ve yalıtım panelleri

İlk olarak düz zemin alanını hesaplamanız gerekmektedir. Hesaplarken toplam zemin alanını bulmak için
odayı ölçmeniz gerekir. Daha sonra banyo veya
mutfakta eșyaların yerleștirileceği veya herhangi bir
boșluk olmadan tezgah gibi mobilyaların geleceği
alanları çıkarmanız gerekir. Bu alanları çıkardıktan
sonra elinizde net alan kalacaktır. Önerimiz yerleșme
alanının 15m2’ye kadar olan alanlarda %10, 16m2
ve 25m2 arasında olan alanlarda %7 ve daha büyük
odalar için %5’lik kısmını çıkarmanızdır.

Karbon filmlerin tek taraflı olarak ısıyı yukarıya
vermeleri ve tabandan ısı kayıplarını kesmek adına
izolasyon șilteleri üzerine kullanılmalarını tavsiye
ederiz.

Kolay Kontrol
Elektrikli yerden ısıtma karbon filmler aynı özellikte
diğer filmler ile birlikte kullanılabilir. Termostat
kontrolü vasıtasıyla farklı ısıtma senaryoları olușturulabilir. Sistem tam otomatik olarak kullanıcı
alıșkanlıklarınıza göre saatlik, günlük, haftalık ve
aylık olarak programlanabilir.

İnce ve Güvenli
1mm inceliği ile yenileme projelerinde kot sorunu
yaratmadan parke altına tam uyum sağlar. İzolasyon
șiltelerinin seçiminde esnek davranmanıza imkan
verir. Isıtmax’a özel dahili topraklama özelliği
sayesinde güvenlidir. Doğru montaj yapıldığında
parke altında sorunsuz olarak çalıșmasına devam
eder. 240 Watt m2’de güç çıkıșı ile anlık hava
değișimlerinden etkilenmez, konfor veya ısıtma
amaçlı yașam alanlarınıza değer katar.

240W/m2

Çıkıș aralığı

240W–2250W

Max yük

8,5W/metre

Standart aralık
Film boyutu

1.0m2 -15.0m2
0.80mt genișlikx100mt

Soğuk uç

3m çift yalıtımlı kablo

Film kalınlığı
IP Oranı
Yalıtım
Topraklama

1,0mm
IP68
Polimer Polyester
Alüminyum folyo ve bantla topraklama

CE Belgeli

Belge:
Menșei:

Güney Kore

Garanti:

5 Yıl Garantili

Kablolama:
Isıtma filmleri her zaman zemin sıcaklık
sınırlarına göre uygun bir elektrikli döșeme altı
ısıtma termostatı ile kontrol edilmelidir. ISITMAX
termostatları 16 Amp seviyesindedir ve eğer
sistem bu yükü așarsa, uygun bir kontaktör
kullanılmalıdır. Devre 30mA RCD ve uygun
seviyeli sigorta veya devre kesiciyle korunmalıdır.

Kolay ve hızlı kurulum
Isıtmax elektrikli laminat altı karbon ısıtma filmlerinin
kurulumu oldukça basittir ve büyük alanlarda panel
sistemlerin yarısı kadar süre gerekir.
Karbon filmler boydan 25cm’de bir kesilebilir ve
odaya benzersiz șekilde uyacak konuma getirilerek
karmașık alanlarda kolaylıkla uygulanabilir.

Made In Turkey

Kaizen Hakkında

İletișim

Elektrikli Yerden Isıtma sektörüne
ısıtıcı kablo ve ısıtıcı șilte imalatı
gerçekleștirmek amacı ile 1995
yılında İstanbul’da kurulmuștur.
Ülkemizin ilk ve tek elektrikli ısıtıcı
kablo ve ısıtıcı șilte üreticisi olan
Kaizen Isıtma Sistemleri ; mühendislik hizmeti, imalat süreci, kurulum,
servis ve online satıș hizmetlerinin
tek elden sağlanması ile bugün yedi
ülkede faaliyet göstermektedir.

Merkez Ofis
Kaizen Isıtma Sistemleri ve Kar Buz Eritme Çözümleri
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, Kat 10-11, No:1458
Okmeydanı / Șișli / İstanbul
Tel : +90 ( 212 ) 221 9759
E-posta : info@kaizenisitma.com
Web : www.kaizenisitma.com
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Günümüze

Ege Bölgesi
ISITMAX Yerden Isıtma Sistemleri
Çanakkale Asfaltı Üzeri, Akçay 3km Edremit Balıkesir
Tel: +90 (266) 384 9691
Tel: +90 (532) 662 9792
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1995’den

info@isitmax.com
www.isitmax.com
0850 888 8110

BAYİLİKLER
VERİLECEKTİR

IP68
Rated

Tüm ürünlerimizi
görmek için akıllı
telefonunuzla
barkodu tarayın.

