CafeRAD

Restoran

Montaj Ölçüleri

MEKANINIZA ÖZEL

Teknik Özellikler
SIABS DCECO 4P

Gaz Yakıtlı Açık Alan Radyant
Infrared Isıtma Sistemleri

24 Saat Kesintisiz Sıcaklığı Ayarlanabilen

Kapasite (kw)

5.4/7.2

Boyutlar (mm)

L: (Isıtıcı/gaz/toplam)

GÜNEŞİNİZ

420/250/670
W:375; H:250
Ağırlık (kg)

8

Doğalgaz Tüketimi

m3/saat 0.56/0.75

Doğalgaz Nominal Giriş Basıncı (mbar)

20

Doğalgaz Maksimum Giriş Basıncı (mbar) 50
Doğalgaz Giriş Çapı

½”

Elektrik Gereksinimi

220V/50-60Hz

Elektrik Güç Tüketimi (watt)

24

SIABS DCECO 6P
Kapasite (kw)

7.2-9.6

Boyutlar (mm)

L: (Isıtıcı/gaz/toplam)
605/250/855

®

W:375; H:250
Ağırlık (kg)

10

Doğalgaz Tüketimi

m3/saat 0.75/1.0

Doğalgaz Nominal Giriş Basıncı (mbar)

20

Doğalgaz Maksimum Giriş Basıncı (mbar) 50
Doğalgaz Giriş Çapı

½”

Elektrik Gereksinimi

220V/50-60Hz

Elektrik Güç Tüketimi (watt)

24
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Seramik Radyantta 1952’den Bugüne

DCeco Model
Seramik Tip
Açık Alevli Radyant Isıtıcı
Radyant ısıtmada tasarım, satış,
montaj ve servis uygulamalarında
Enersistem’in 1984’ten bu yana
uzman, kaliteli hizmet anlayışı

Kafe

Üstün Isıtma Özellikleriyle
Siabs’ın Avantajları
• Seramik tip ısıtıcı üretiminde 60 yıllık İtalyan
SIABS deneyimi ve kalitesi
• Radyant ısıtmada dizayn, satış, montaj ve
servis uygulamalarında Enersistem’in 25
yıllık uzman, kaliteli hizmet anlayışı
• Evsel ve ticari tüm açık alanlar için; güçlü,
ekonomik, ekolojik, güvenilir, hafif, estetik
ve pratik
• Türkiye’de yine bir ilk; çift kademeli seramik
tip radyant ısıtıcı
• Çift kademeli yanma ile serin/soğuk her
hava koşulunda tam konfor ve sürekli
ekonomi
• Otomatik ve elektronik ateşleme ile kolay
ve tam emniyetli kullanım
• Paslanmaz gövde ile dış mekan
uygulamalarında maksimum dayanıklılık
• Uzaktan kumanda ile kolay ve konforlu
kullanım
• Tavan ya da yan duvar uygulaması ile
serbest döşeme alanı ve maksimum masa
kullanabilme olanağı
• Doğalgaz ya da LPG ile çalışabilme

Opsiyonel Donanımlar

Montaj askı seti

Havuz
Sistem Nasıl Çalışır?

Siabs DCeco Model
Seramik Tip Açık Alevli Radyant Isıtıcı

S

S

iabs DCeco, aynı güneş gibi bir infrared/radyant ısıtıcı olarak sizi hemen
en güçlü şekilde ısıtır. Seramik yüzeyde yakılan doğalgaz ile oluşturulan
mükemmel yanma ve akkorlaşan alev sonucu yayılan radyant/infrared enerji,
soğuk havayı delerek sıcaklığını havaya transfer etmeden doğrudan size
ulaştırır. Bu sayede en soğuk havalarda bile rahatça oturabileceğiniz konfor
koşullarını sağlar.
60 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi ile her türlü dış mekan koşullarına dayanıklı
üretilmiş Siabs seramik yakıcı ile bu konfor, çok uzun yıllar ilk günkü gibi sürer.
Aynı güneş gibi.

Bahçe

iabs DCeco ile kafe ve restoranların açık alanlarında
yaşadığınız sıcak ve keyifli sohbeti evinize taşıyın. Siabs
DCeco çok ekonomik, çok estetik ve çok da pratik.
Siabs DCeco’nun yüksek/düşük ısı ayarı ile elde edeceğiniz konfor
sayesinde evinizin balkonunda bile rahatça sabah kahvaltınızı
yapabilmek veya akşam yemeğinizi yemek için uzaktan
kumandanızın tuşlarına dokunmanız yeterli.
Artık aileniz ve dostlarınızla veranda, teras, bahçe ve havuz başı,
pergola, ya da barbekü etrafında yapacağınız toplantılarınız
eskisinden çok daha uzun ve sıcacık geçecek.

Yanma Gücü Ayarlanabilir
Siabs DCeco Ne Sağlıyor?

B
Tavan koruyucu paslanmaz modül

Uzaktan kumanda

aharda hafif serin, ya da kışın ortasında çok soğuk havalarda,
hatta gün içerisinde gündüz ile gece arasında sıcaklık
ihtiyacınızın ne kadar değişiklikler gösterebildiğini hatırlayınız. Bu
durumda sadece on/off çalışabilen tek kapasiteli ısıtıcıyı almak
zorunda kalan kullanıcıların çok iyi bildiği gibi, ya aşırı sıcak, ya
da yetersiz ısınma gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmanız
kaçınılmazdır.
Artık Siabs DCeco’nun çift kamedeli Hi/Lo yanma kapasite
seçim avantajı ile çözümsüz değilsiniz. Üstelik bu imkan uzaktan
kumanda ile parmaklarınızın ucunda.

Teras

