
Radyant Isıtma Sistemleri

SUNRAD Serisi Seramik Radyant Isıtıcılar
4-30 m arası yüksekliklerden, alansal etkin ısıtma 
yapmak için geliştirilmiş, dekorasyonla uyum içinde 
kullanılabilen, konusunda Fraccaro'ya Avrupa'da 
liderlik getirmiş ürün ailesidir.

Malzemesi ve geometrisi özel geliştirilmiş mikro 
gözenekli seramik plaka, 900 °C'ye yakın yüzey 
sıcaklığıyla, adeta yapay bir güneş gibi oluşturduğu 
ışıma yoğunluğuyla, çok yüksek verim değerleriyle 
ısıtma yapabilmektedir.

Tek veya çift kademeli yüksek yakma verimli, 
düşük emisyon değerli brülörler kullanılmaktadır. 
Ateşleme, topraklama ve iyonizasyon elektrotlarıyla 
alev oluşumu ve alev oluşmadığında gazın otomatik 
kesilmesi gibi güvenlik fonksiyonları sağlanmaktadır.

Sunrad'ın değişik askı seçenekleriyle her mekan için 
en uygun çözüm bulunabilmektedir. Motorlu veya 
manuel olarak kontrol edilebilen hareketli montaj 
seçeneğinde, cihaz çalışmadığı zamanlarda geri 
çekilerek adeta görünmez olabilmektedir.

Sunrad bacasız çalışan, açık alevli bir radyant ısıtıcı 
olduğundan yanmış gaz (egzos) ortamda kalmaktadır.

EN 13410 normuna göre; bu tür ısıtıcılar kapalı 
mekanlarda kullanıldığında, her 1 kW'lık ısıtma 
gücü için, mekanda en az 10 m3/h'lik hava değişimi 
için yeterli şartlar sağlanmalıdır.

Mekana uygun cihazların seçimi, EN normuna ve 
yerel yönetmeliklere uygun hava değişim şartlarının 
oluşturulması için firmamız hizmetinizdedir.
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Fraccaro'nun geliştirdiği SCP 200 GEN serisi 
merkez kontrol paneli ve STAT serisi yazılımıyla, 
60 değişik zonda yer alan toplamda 1200 Sunrad 
cihazı, farklı çalışma rejimleri için PC kullanılarak 
programlanabilmekte ve uzaktan kontrol edilebil-
mektedir.

Dijital termostat ve duyar elemanı ile, aynı zon 
içinde çalışan, tek veya çift brülör kademeli 20 
adete kadar Sunrad serisi radyant ısıtıcı birlikte 
kontrol edilebilmektedir.

Kafeterya, restoran, teras ve bahçeler için geliştirilmiş 
2,5 m asma yüksekliğinden itibaren kullanılabilen 
5 kW' lık Sunrad.

Cami, kilise, müze gibi mimarisi ve dekorasyonu 
özen gerektiren mekanlar için geliştirilmiş, tek 
cihazla 7-30 kW arası ısıtma yapabilen Sunrad.

Stadyum, spor salonu ve endüstriyel mekanların 
ısıtılması için geliştirilmiş ve tek cihazla 5-40 kW 
arası ısıtma yapabilen Sunrad.
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