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internet sitemizi ziyaret ediniz.

Ayna Buğu Çözücüleri

Ayna Buğu Çözücüleri Özellikleri

KAIZEN - Ayna Buğu Çözücüleri

• Aynalarda yoğunlaşmayı önleyen
Katalog
otomatikHomeMax-110-2017
kurulan ürün
• Neredeyse tüm aynalar için uygundur

Otomatik buharsız aynalar
Ürün kodu

Ayna buğu çözücüleri, otel veya birden fazla
banyolu projeler için idealdir. Aynaların banyoda
kalıcı olarak buhar yapmadan kalmasını sağlamak
için kurulumu kolay bir çözüm. Buğu çözücü açılıp
kapanabilir ve aydınlatma devresi aracılığıyla
bağlanabilir, böylece banyo kullanımdayken sadece
ısınır ve 40cm x 45cm'lik bir birim saatte 36 Watt
güç kullanır.
• Banyo veya duștan sonra aynaların buhardan
arındırılmasını otomatik olarak sağlar
• Önde gelen alternatiflerden% 50 daha az güç
tüketimi sağlar
• Düzenli olarak otellerde, yeni yapı ve yenileme
projelerinde kullanılır
• İstek üzerine ısmarlama boyutlar ve gerilimler
mevcuttur.
• Her seferinde mükemmel bir uyum sağlamak için
27 farklı standart 230V boyut sunulur

Boyut (mm)

Güç

FilmMax-274-0150

274 x 150

7W

FilmMax-274-0265

274 x 265

15W

FilmMax-274-0584

274 x 584

25W

FilmMax-300-0800

300 x 800

48W

FilmMax-400-0450

400 x 450

36W

FilmMax-524-0520

524 x 520

50W

FilmMax-524-0785

524 x 785

80W

FilmMax-524-1040

524 x 1040

100W

FilmMax-524-1505

524 x 1505

150W

FilmMax-700-0780

700 x 780

104W

FilmMax-700-0908

700 x 908

121W
138W

FilmMax-700-1036

700 x 1036

FilmMax-700-1100

700 x 1100

147W

FilmMax-700-1228

700 x 1228

164W

FilmMax-700-1292

700 x 1292

173W

FilmMax-700-1420

700 x 1420

190W

FilmMax-700-1484

700 x 1484

199W

FilmMax-700-1612

700 x 1612

216W

FilmMax-700-1676

700 x 1676

225W

FilmMax-700-1804

700 x 1804

242W

FilmMax-700-1932

700 x 1932

260W

FilmMax-700-1996

700 x 1996

268W

FilmMax-700-2124

700 x 2124

286W

FilmMax-700-2188

700 x 2188

294W

FilmMax-700-2316

700 x 2316

312W

FilmMax-700-2380

700 x 2380

329W
337W

FilmMax-700-2508

700 x 2508

FilmMax-274-0150

274 x 150

7W

FilmMax-274-0265

274 x 265

15W

FilmMax-274-0574

274 x 574

25W

FilmMax-300-0800

300 x 800

48W

FilmMax-400-0450

400 x 450

36W

FilmMax-524-0520

524 x 520

50W

FilmMax-524-0810

524 x 810

80W

FilmMax-524-1040

524 x 1040

100W

FilmMax-524-1550

524 x 1550

150W

• Çeşitli gerilimlerde ve çok çeşitli
boyutlarda mevcuttur, aynanız için
her zaman mükemmel bir uyum
sağlamak için karıştırılarak eşleştirilebilir
• Düşük güç tüketimi; Bazı alternatif
sistemlerin yarısı kadar güç kullanır
• Şebeke Gerilimi işlemi, transformatör
ihtiyacını ortadan kaldırır
• İstenen boyutlar ve düşük voltajlı
modeller mevcuttur
• 12 Volt üniteleri için transformatörler
mevcuttur
• Ev otomasyonu veya pasif kızıl ötesi
sistemle entegrasyon için uygundur.
• Neme, titreşime ve yaşlanmaya karşı
dayanıklıdır.
• 5 Yıl Garantili
• Güvenlik ve Kalite onaylıdır
• Otomasyon Sistemleri ile entegre
• Türkiye’de üretilmiştir.
• Standart kurulumlarda termostat
gerekli değildir.

Katalog FilmMax-2017

Ayna Buğu Çözücü
Teknik Özellikleri
Isıtma elemanı

Doğru boyutlu buğu çözücü seçimi

Neredeyse tüm aynalar için uygundur

Normalde aynalı buğu çözücü en yakın boyutta
olacak șekilde ancak söz konusu aynadan daha
küçük olarak seçilmelidir. Kaplanan alan buğulanmaz
ve ayna buğu çözücünün kenarında ilave bir pay
kalacaktır.

Camın iyi ısı iletkeni olması sayesinde ayna buğu
çözücüleri aynanın bilinen tüm kalınlıkları için
uygundur. Ayna kalınlaștıkça, ısının geçmesi daha
uzun sürer. Ayna o bölgede zayıflayacağı için kesik
olan aynalara özen gösterilmelidir. Kesikli köșelerin
yarıçapları varsa güçsüzlük olasılığı azaltılacaktır.

Çoklu birim ile birleștirme
Söz konusu ayna için tam kapsama alanı sağlamak
için birden fazla birim birleștirilebilir. Birimler
birleștirildiğinde, buhar giderme cihazı arasında 10
mm'lik bir boșluk olmalı ve bunlar paralel bağlanmalıdır.

Kapsam
Her ne kadar ayna buğu çözücüleri aynanın
çoğunluğunu kaplayacak șekilde uygulansa da
bunun olması gerekmez ve bazı insanlar ayna
ortasında küçük bir panelin görünümünü yoğunlaștırma alanı ile çevrili olarak temizlemeyi tercih ederler.
Bu etkiyi elde etmek için aynanızdan önemli ölçüde
daha küçük bir ayna buğu çözücü seçin.

Kolay kurulum
Ayna buğu çözücülerinin kendinden yapıșkan bir
desteği vardır ve aynanın tersine kolaylıkla takılabilir.
Ayna daha sonra duvara yapıștırılabilir ve ayna buğu
çözücü solvent içermeyen ayna yapıștırıcısı ile
kaplanabilir. Güvenli bir aynayla kullanılıyorsa, aynayı
çevreleyen tüm metal parçalar da olduğu gibi destek
de topraklanmalıdır.

Ayna buğu çözücüleri, banyo aydınlatma sistemi
veya anahtar kartı çalıștıran devre ile bağlanabileceği
otel projeleri için özellikle uygundur. Çoğu yeni otel
komplekslerinde veya yenilenmiș otellerde ayna
buğu çözücüleri standart olarak belirtilmiștir.

İstek üzerine ayna ısıtıcıları
Ismarlama birimler istek üzerine üretilebilir Panel
boyutları, soğuk çekme uzunluğu veya Voltajların
alternatif gereksinimleri kolayca karșılanabilir.

Sipariș ve Teslimat
İndirimler 5 veya daha fazla sipariște mevcuttur
ve 150'den fazla birim siparișler için rekabetçi proje
fiyatlandırması kabul edilebilir. Gerekli asgari sipariș
olmadan ücretsiz ertesi gün teslimat sunuyoruz.

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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1995’den

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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Alternatif Voltajlar

12V'luk birimler mevcuttur

Konut

IP68

Yalıtım
Boyutlar
Soğuk çekme

Çift yalıtım
Ürünlerde farklılık gösterir
1m 0.75mm² çift yalıtımlı kablo

Aynalı buğu çözücüler standart 230V veya düșük
voltajlı 12V nominal tiplerde mevcuttur.
Standart 230V buğu çözücüleri, banyo
tadilatlarının veya tesisatlarının çoğuna
uygundur. Ayna buğu çözücü pedler ve
transformatörler ıslak odalar gibi bu koruma
seviyesinin gerekli olduğu alanlar için mevcuttur.
Bu, yerinde yüklenici tarafından ve proje
șartnameleri tarafından yönlendirilecektir.

Kablolama:
Aydınlatma devresi üzerinden bağlanabilir veya
tercih edilirse ayrı bir anahtarla bağlanabilir.
Devre 5 Amp sigorta veya devre kesici ile
korunmalıdır ve kablo devresi bir kutup
bağlantısının tamamen kesilmesini içermelidir.
Ayna buğu çözücüleri, dimmer anahtarı ile
kontrol edilen güç kaynakları ile kullanım için
uygun değildir.

Kurulum

Made In Turkey

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.

IS

230V +/-% 10

Kendiliğinden yapıșan destek, ayna buğu
çözeltisini yerinde sabitler.

İletișim

X GÜ V E N CE S
İY
MA

200W / m2

Besleme Gerilimi

Gerilim:

Otel projeleri

Kaizen Hakkında

GÜVENLİ
K ABLO

Bakır bağlantılı karbon

Güç Çıkıșı

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

BAYİLİKLER
VERİLECEKTİR

IP68
Rated

Tüm ürünlerimizi
görmek için akıllı
telefonunuzla
barkodu tarayın.

