
Radyant Isıtma Sistemleri

GIRAD Serisi Borulu Tip Radyant Isıtıcılar
Tavan yüksekliği 4-40 m arasında mekanlar için 
geliştirilmiş, radyant teknolojisinin en üst seviye 
ürünüdür.

324 m uzunluğa kadar L-tip tek borulu, ve 162 m 
uzunluğa kadar U-tip çift borulu olabilmektedir.

200 veya 300 mm çapında kullanılan yüksek kaliteli 
aluminize çelikten üretilmiş ışıma boruları, geniş dış 
yüzey alanlarıyla, sadece 100-300 °C sıcaklıklarda 
mükemmel yoğunlukta ışıma yapabilmektedir.

Borular kızılötesi ışın yayma özelliğine sahip boya 
ile kaplanmakta ve birbirlerine sızdırmazlık contalı, 
flanşlı kelepçelerle birleştirilmektedir.

1 veya 2 borulu olarak üretilen ısı bantları 6, 3 ve 
1,5 m boy seçeneklerinde montaja hazır üniteler 
olarak teslim edilmektedir.

Işıma boruları, dış gövdesi galvanizli çelik profilden 
üretilmiş modüllerin içine monte edilmiştir. Mo-
düllerin iç yüzeyi yüksek yoğunluklu ısı yalıtımıyla 
kaplanmış, parlak aluminyum yansıtıcı plakalarla 
ışıma verimliliği yükseltilmiştir. 

Işıma boruları esnek bağlantı elemanlarıyla monte 
edilmiştir. Böylece genleşme hareketlerine izin ve-
rilerek, cihazların kullanım ömürleri uzatılmıştır.

Transport ve montajda kolaylık sağlayan, kullanıma 
hazır bu modüllere ısı bantları ismi verilmektedir. 
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Radyant Isıtma Sistemleri

Girad, yatırımcısına sağladığı avantajlarla mevcut radyant sistemler arasında lider konumundadır.

Isı bantlarının montaja hazır modülleriyle kurulumu o kadar esnektir ki, tesisin her tarafına ulaşmak ve 
ideal ısı dağıtımı sağlamak mümkün olmaktadır. Estetik ve sağlam yapısı diğer özellikleridir.
1 : Isıl genleşmeleri karşılamak için belli aralıklarla paslanmaz çelik genleşme kovanları kullanılmaktadır.
2 : Seviye atlama modülleri.
3 : 90° dönüş modülleri.
4 : T dönüş modülleri.
5 : 180° dönüş modülleri.
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Radyant Isıtma Sistemleri

Fraccaro'nun geliştirdiği (AB-Patent No.94115945.1) 
ECOMIX serisi multiventuri, düşük basınç brülörleri 
50-300 kW arası güçlerde, yüksek verim ve düşük 
emisyon değerleriyle radyant ısıtma teknolojisine 
yeni bir boyut getirmiştir. Gaz yakımı kademeli 
veya modülasyonlu olarak kontrol edilebilmektedir.

ECOSAVING baca kesiti ayar donanımıyla, brülöre 
beslenen hava gaz karışımı optimize edilebilmektedir.

Böylece egzos gazının ışıma borularının içinde 
homojen dağılımı ve ışıma veriminin yükseltilmesi 
mümkün olabilmektedir.

Ecosaving'in yoğuşmalı tipleri de mevcuttur. Egzos 
çıkışına monte edilen "Yoğuşma Modülü" ile baca 
gazı atık ısısından tesisat sıcak suyu üretilerek hava 
perdesi, radyatör, fancoil ve hava apareyleri gibi 
ısı dağıtım ekipmanlarında kullanılabilmektedir.

Hareketli bir aksamı olmayan, her koşulda sorunsuz 
çalışabilen brülörler, uygulama şartlarına göre ka-
demeli veya modülasyonlu olarak seçilebilmektedir.

Binanın içinde veya dışında, en uygun bir yere 
yerleştirilebilmektedir. Çatı üstü, çatı kenarı yan 
duvarlar, tavan altı en çok tercih edilen konumlardır.
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Radyant Isıtma Sistemleri

Radyant cihazların kullanım konforunun yükseltil-
mesi ve enerji tüketiminin en aza indirilebilmesi için 
kontrol ve otomasyon önemli bir rol oynamaktadır.

Bu nedenle; bir kaç cihazın aynı zonda çalıştığı en 
basit kurulumdan, yüzlerce cihazın farklı zonlarda 
çalıştığı en kapsamlı kurulumlara kadar her türlü 
uygulama için, değişik seçeneklerde kontrol cihazları 
ve otomasyon yazılımlarımız geliştirilmiştir.

Ecomix brülörleri RS485 iletişim çıkışıyla donatıl-
mıştır. PC ile kontrol ve otomasyonu mümkündür.

Dijital termostat ve duyar elemanı ile, aynı zon 
içinde çalışan, 8 adete kadar Ecomix cihazı birlikte 
kontrol edilebilmektedir.

SCP 200 GEN serisi merkez kontrol paneli ve STAT 
serisi yazılımıyla, 60 değişik zonda çalışan  Ecomix 
cihazları, PC kullanılarak kontrol edilebilmektedir.

PC'ye alternatif olarak Fraccaro'nun FRANET 
paneli ve ilgili yazılımıyla Ecomix brülörler doğ-
rudan kontrol edilebilmektedir.

Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır 13




