
SICAK-SOĞUK HAVA APEREYİ
HOT-COLD AIR APPARATUS

AREAS OF USE
• Factories
• Entrepots
• Manufacturing facilities
• Workshops
• Hangars
• Storages
• Gyms
• Garages
• Dry fruit storage depots

AREAS OF USE
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ISISO’nun tescilli markasıdır.

KULLANIM ALANLARI
• Fabrikalar,
• Antrepolar,
• Üretim Alanları,
• Atölyeler
• Hangarlar,
• Depolar,
• Spor Salonları,
• Garajlar,
• Kuruyemiş Muhafaza Depoları,
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Ekonomik ısıtma ve soğutma alternatiflerinden biri olan aparey ile mevcut kalorifer tesisatından veya 
chiller ünitesinden çekeceğiniz suyu kullanabiliyorsunuz.

• 5.000kcal/h- 75.000kcal/h arasında değişen kapasiteler,

• Duvar Tipi,

• Aksiyal Yüksek debili Fanlar,

• Sağlam ve dayanıklı epoksi fırın boyalı ve uzun ömürlüdür.

• Manuel hava ayar panjurlu,

• Sessiz çalışma,

• Yüksek üfleme mesafesi, 5-8 mt yükseklikteki kapalı alanlarda kullanım.

• Buhar, kızgın su, sıcak su, soğuk su tesisatına bağlanabilme seçenekleri,

• Soğutma kullanımında alt drenaj tavası tamamen paslanmaz CR NI,

•	 Bağlantı giriş-çıkışları arka kısımdan estetik görünüm,

• Alt şase bağlantısı köşebent konsol,

With the apparatus - an alternative for heating and cooling – you can get the water from the current radiator 
plumbery or chiller unit.

• The capacities vary from 5.000kcal/h to 75.000kcal/h,

• Wall type,

• Axial high flow fans,

• Durable and strong epoxi painted and everlasting,

• Manuel air setting bracket,

• Silent run,

• High flow distance, can be used in 5-8 mt high closed areas,

• Can connected to vapor, hot water, very hot water, cold water plumbery,

• In cooling bottom drainage pan is made completely from stainless CrNi,

• Backside of the inlet-outlet connections are aestetical,

• Bottom chassis cannection angle bracket consol.




