
KESSEL 
TEKNiK 
İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ 

•  Baca Sistemleri, Endüstriyel Baca ve Çöp Şutu
•  Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcı
•  Havalandırma Ekipmanları
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Kessel Teknik uzun yıllar iklimlendirme sektöründe ki bilgi birikimini optimum 
düzeyde sizlere sunmaktadır. Ürün gamımız asidite mukavemete dayanıklı çelik baca 
sistemleri, eurovent sertifikalı hücreli tip santraller, aspiratörler, havalandırma ekipmanları 
( menfez , panjur, damperler) VRF sistemleri ve klima dır. 

Uygulama alanlarımız oteller endüstriyel tesisler toplu konut projeleri mekanik 
firmalar uygulama odaları. 

Bütün ürünlerimiz de baca CE 1856-1 ve TSE santral gruplarımı EUROVENT  ve İSO 
9001 ve TSE sertifikalarına sahiptir.
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Kessel teknik baca
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DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICILAR 

TORKEL dikdörtgen kanal tipi elektrikli ısıtıcılar, klima ve
iklimlendirme sistemlerinde ön ısıtıcı veya son ısıtıcı olarak
dışarıdan alınan havayı ısıtmak için kullanılırlar.

Aynı zamanda üfleme fanı ve ısı geri kazanım cihazlarıyla
entegre olup ilave ısıtma ihtiyacını karşılamak için taze
hava üfleme çıkışına takılabilirler. DX klima sistemlerinde
cihaz girişine düşük sıcaklık gelmesini önleme amaçlı
kullanılabilirler.

Kanal tipi elektrikli ısıtıcılar herhangi bir ek parça
kullanmaksızın kanal sistemine bağlanabilirler.

Isıtıcı elemanlar 304 paslanmaz çelik boru veya serpantini
olarak üretilmektedir.

Elektrikli ısıtıcı gövde malzemesi 1mm galvaniz sac veya
paslanmaz çelik sacdan üretilmektedir.

A: Yükseklik Min:200 mm / Maks: 2500 mm
B: Genişlik Min:200 mm / Maks: 3000 mm
L: Derinlik Min:150 mm / Maks: 1500 mm
C: Pano Standart: 150 mm
B+C: Toplam Genişlik Değişkenlik göstermektedir.
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TORKEL tip elektrikli ısıtıcılar, klima santrali üreticileri için tasarlanmış, 
klima santrali içerisine kolayca montaj edilebilen kızak tipi elektrikli 
ısıtıcılardır. 
Klima santralindeki ısıtmayı sağlamak veya çok düşük dış ortam 
koşullarında taze hava emiş sıcaklığını artırmak için kullanılırlar.

SANTRAL TİP ELEKTRİKLİ ISITICILAR 

TORKEL yuvarlak kanal tipi elektrikli ısıtıcılar, klima ve iklimlendirme
sistemlerinde ön ısıtıcı veya son ısıtıcı olarak dışarıdan alınan havayı
ısıtmak için kullanılır. Aynı zamanda fan ve ısı geri kazanım
cihazlarıyla entegre olup ilave ısıtma ihtiyacını karşılamak için taze
hava üfleme çıkışına takılabilirler.

DX klima sistemlerinde cihaz girişine düşük sıcaklık gelmesini önleme
amaçlı kullanılabilirler. Kanal tipi elektrikli ısıtıcılar herhangi bir ek parça
kullanılmaksızın kanal sistemine bağlanabilirler. Isıtıcı elemanlar 304
paslanmaz çelik boru veya serpantini olarak üretilmektedir. Elektrikli
ısıtıcı gövde malzemesi 1mm galvaniz sac veya paslanmaz sacdan
üretilmektedir.

A: İç Derinlik Standart: 400 mm
B: Genişlik Min:260 mm / Maks: 390 mm
C: Pano Standart: 400 mm
D: Çap Boyu Min:125 mm / Maks: 500 mm
L: Toplam Boy Değişkenlik göstermektedir.

A: Yükseklik Standart: 400 mm
B: Genişlik Min:260 mm / Maks: 390 mm
C: Pano Standart: 400 mm
L: İç kesit Min:125 mm / Maks: 500 mm
B+C:Toplam Genişlik Değişkenlik göstermektedir.

YUVARLAK TİP ELEKTRİKLİ ISITICILAR 
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MENFEZLER
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DAMPERLER
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  KLİMA SANTRALLERİ
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ISI GERİ KAZANIM

 




