
Radyant Isıtma Sistemleri

PANRAD Serisi Borulu Tip Radyant Isıtıcılar
Tavan yüksekliği 4-20 m arasında mekanlar için ge-
liştirilmiş, Fraccaro'nun en çok uygulanan modelidir.

L-tip tek borulu, ve U-tip çift borulu olabilmektedir.

10-50 kW kapasite aralığında bir ve iki kademeli 
brülörlerle donatılabilmektedir.

Işıma boruları; Fraccaro'nun, nikel-krom-mangan-
bakır-çelik karışımı özel bir alaşımından üretilmiştir 
ve 600 °C'ye kadar yükselebilen yüzey sıcaklıklarıyla 
mükemmel bir ışıma yoğunluğu sağlayabilmektedir. 
Et kalınlığı 2,5 mm, çapı 90 mm olan özel alaşımlı  

borunun yüzeyinin siyah renkte olması yeterli ışıma 
sağlayabilmekte, bu nedenle yüzeyde başka bir işlem 
yapmaya gerek kalmamaktadır.

Radyant ısıtıcılar aşırı korozyonlu ortamlarda kulla-
nılmak üzere paslanmaz çelik borularla donatılmış 
olarak da üretilebilmektedir.

Yansıtıcılar boruların üst tarafında konumlandı-
rılmış ve ışınları aşağı doğru yönlendirmek üzere 
şekillendirilmiştir. Yansıtıcılar, parlak yüzeyli 
aluminyumdan üretilmiştir. Aluminyumun ışınları 
emme katsayısı çok küçüktür (0,04 kadar).

3 ve 6 m'lik modüller halinde 18 m'ye kadar tek borulu, 
12 m'ye kadar çift borulu kullanımı mümkündür.

Borulardaki ısı genleşmelerini karşılayabilmek için, 
belli aralıklarla kompansatörler kullanılmaktadır.
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Yüksek korozyonlu ortamlar için paslanmaz çelik-
ten üretilmiş yansıtıcılar da kullanılabilmektedir. 
Ancak paslanmaz çeliğin ışınları emme katsayısı 
oldukça yüksektir (0,35 kadar). Bu nedenle projeler 
yapılırken bu özellik ayrıca dikkate alınmalıdır.

Işıma borusunun diğer ucuna bağlı olan fan, emiş 
yaparak boru içinde vakum oluşturmaktadır. 
Böylece daha uzun bir alev oluşması, sıcak egzost 
gazlarının boru boyunca homojen dağılması ve 
bacadan kolayca atılması mümkün olabilmektedir. 

Brülör venturi prensibiyle çalışmaktadır. İç yüzeyi 
emaye kaplı 2, 3 veya 4 adet venturi borusu kul-
lanılarak hava katsayısı yükseltilmiş, daha iyi bir 
yanma (% 92'yi aşan verim) ve mükemmel emisyon 
değerleri (0 ppm CO ve 80 ppm NOx) sağlanmıştır.

Birden fazla cihazın tek bir ortak bacaya bağlan-
ması mümkündür. Bu durumda cihazlar birlikte 
çalışmaktadır. İlgili gaz şirketleri, bazı durumlarda 
cihazların bacasız kullanımına da izin verebil-
mektedir.

Fraccaro'nun geliştirdiği SCP 200 GEN serisi merkez 
kontrol paneli ve STAT serisi yazılımıyla, 60 değişik 
zonda yer alan toplamda 1200 Panrad cihazı, farklı 
çalışma rejimleri için PC kullanılarak programla-
nabilmekte ve uzaktan kontrol edilebilmektedir.

Dijital termostat ve duyar elemanı ile, aynı zon 
içinde çalışan, tek veya çift brülör kademeli 8 adete 
kadar Panrad serisi radyant ısıtıcı birlikte kontrol 
edilebilmektedir.

Alçak tavanlı mekanlar için parabolik yansıtıcılar 
ve çok yüksek verimli özel uygulamalar için üst 
tarafı cam yünü kaplanmış yalıtımlı yansıtıcılar  
da teslimat kapsamında mevcuttur.

Zincirli askı sistemiyle cihazların montajı kolay ve 
esnektir. Cihazlara normal veya hermetik tipte, rijit 
veya esnek bacalar bağlanarak, tavandan veya binanın 
yan duvarlarından dışarıya çıkarılabilmektedir.
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