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FARKI
hissedin...
ThermaSkirt ve EasyClean avantajları

Gerçek radyant ısıtma
Enfeksiyon yayılımını minimuma indiren geçiş ve hava hareketi

Hızlı ve hassas
Az veya fazla ısınma derdine son

Duvarlara ve zeminlere boşluk bırakmadan kurulum
Toz, bakteri veya sağlık hizmetlerinde karşılaşılan enfeksiyonların 
birikip, çoğalabileceği temizlenemeyen boşluklar oluşmaz

Düşük ısı derecelerinde çalışma
Enerji verimliliği ve tasarrufu

Sıradan bir paspas ile kolayca temizlik
Detaylı dip köşe temizliği ve özel temizlik ekipmanı gerektirmez

Kullanılabilir duvar yüzeyinden kazanç
 Kullanıcılar için çok daha ferah ve engelsiz bir ortam sunar

Anti-ligatür özellikli
Açıkta kalan boru, vana veya sabitleme parçaları derdine son

Geniş yelpazeli kontrol seçenekleri
Termostatik radyatör vanasından (TRV), bina yönetim sistemlerine (BYS) seçenekler

Basitçe Uyarlanabilirlik
Mevcut radyatör tesisatıyla birlikte bile kullanılabilir!

DiscreteHeat Türkiye Resmi Distribütörü

MADE IN BRITAIN



Sistem Nasıl Çalıșır?

Günlük olarak kullanılan el aletleri veya
elektrikli el aletleri ile kesim - özel

ekipman gerektirmez.

7.5 metreye varan uzunluklarda çoğu
duvar tek bir parça ile

yapılabilmektedir.

Uyumlu renkli kapaklarla estetik
dönüş noktaları.

Patentli oval yapı, bir uçtan diğer uca
eşit ısı dağıtımını mümkün kılar.

Çok Yönlü Kullanım
Diğer ısıtma sistemleriyle birlikte kullanımı mümkündür. Salon ve yatak odası ThermaSkirt®'ken diğer odalar panel 
radyatör olabilir ya da giriş holü yerden ısıtmayken, diğer odalar ThermaSkirt® ile çalışabilir.

ThermaSkirt® ve EasyClean süpürgeliği ve radyatörü 
yüksek teknolojiyle birleştiren yenilikçi bir sistemdir. Ilık su, 
patentli oval borulardan geçer ve süpürgelik şeklindeki 
yapının ön yüzeyini ısıtır. Bu işleyiş aynen zemin altı ısıtma 
sistemlerine benzer bir şekilde düşük seviyeden ısının hızlı 
ve eşit bir şekilde tüm odaya yayılmasını mümkün kılar. 
Ayrıca duvar yüzeyindeki alandan tasarruf etmenizi ve 
kullanılabilir yaşam alanınızı, estetik katarak artırmanızı 
sağlar.

Konfor ve Enerji Tasarrufu
Düşük çalışma sıcaklıklarında bile odayı konforlu kılar. 
Döşeme altında olmadığı ve alüminyum olduğu için birkaç 
dakika içinde tepki verebilme özelliğine sahiptir. Isıtma 
sistemini bu kadar hızlı bir şekilde kontrol edebilmek, 
sadece ihtiyacınız olduğunda ve sadece yeterli miktarda 
enerji tüketmenize olanak tanır. Yıllık ısıtma masraflarınızdan 
%25'e varan oranlarda tasarruf etmenizi ve karbon 
salınımını önemli ölçüde düşürmenizi sağlar.

Çevre Dostu
Güneş panelleri veya ısı pompaları gibi yenilenebilir 
enerjilerin kullanımına olanak tanır. Mevcut radyatör tesisatı 
döşenmiş bir çok ev kolayca bu sisteme dönüştürülebilir.
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Gidiş

Dönüş

Sökülebilir kapak düzeni - hoparlör ve
veri kabloları, TV ve telefon tellerini

güvenli ve basit bir şekilde 
geçirmek için ideal



TherMiser hassas denetim 
olanağı sunar 
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EVİNİZ İÇİN HANGİ PROFİLİ DÜȘÜNÜRSÜNÜZ?
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URBAN LT

150mm
(6 in.)

20mm
(0.8 in.)

CLASSIC TS

150mm
(6 in.)

20mm
(0.8 in.)

DECO PR

115mm
(41/2 in.)

20mm
(0.8 in.)

DECO BM

115mm
(41/2 in.)

20mm
(0.8 in.)

DECO BM3

170mm
(6      in.)11/16

20mm
(0.8 in.)

Verim W/m
dT 50°C

Model Tek besleme
başına maks. dolanım

Maksimum 
çalışma basıncı

Urban LT 30 metre150 W/m 5 bar

Classic TS 30 metre150 W/m 5 bar

Deco PR 30 metre140 W/m 5 bar

Deco BM 30 metre140 W/m 5 bar

Deco BM3 20 metre200 W/m 5 bar

Dünyan ın  en  ak ı l l ı  ı s ı tma  s i s t em i

RAL 9016 BEYAZ RAL 9010  BEJ 

Renk Seçenekleri
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HASTANELER VE HİJYEN GEREKTİREN ORTAMLAR İÇİN

02 03

04 05

02

06

0301

UYGULANMIŞ PROJELER

01 Iris Murdoch Dementia Services Development Centre, Stirling  02 Better Bedroom, Design in Mental Health Network 
03 Noble Care, Autism Respite Centre 04 NHS Queensway Health Centre, Hertfordshire
05 HB Villages Assisted Living, Blackburn 06 Cawan Court Assisted Living Edinburgh

EasyClean has been installed in the Iris Murdoch 
Dementia Services Development Centre

EasyClean has been selected for the  
NHS ‘Procure 21+’ program

EasyClean has been selected by the  
‘Design in Mental Health Network’  
Better Bedroom Design Team



40mm
(1.6in.)

230m
(9 in.)

20mm
(0.8 in.)

Ayarlanabilir

 

 

 

20mm
(0.8 in.)

40mm
(1.6in.)

170mm
(6.5in.)

Ayarlanabilir

20mm
(0.8 in.)

40mm
(1.6in.)

115mm
(4.5in.)

Ayarlanabilir

Renk Seçenekleri

RAL 9016 BEYAZ RAL 9010  BEJ  

RAL 9016 BEYAZ RAL 9010  BEJ

1

Renk Seçenekleri
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RAL 9016 BEYAZ RAL 9010  BEJ 

Renk Seçenekleri
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HİJYEN GEREKTİREN ALANLARDA HANGİ 
PROFİLİ DÜȘÜNÜRSÜNÜZ ?

Verim W/m
dT 50°C

Tek besleme
başına maks. dolanım

Maksimum 
çalışma basıncı

30 metre140 W/m 5 bar

Verim W/m
dT 50°C

Tek besleme
başına maks. dolanım

Maksimum 
çalışma basıncı

20 metre200 W/m 5 bar

Verim W/m
dT 50°C

Tek besleme
başına maks. dolanım

Maksimum 
çalışma basıncı

15 metre
 2 besleme ile 30 mt.250 W/m 5 bar



Kolay Kurulum
Günlük olarak kullanılan el aletleri veya

elektrikli el aletleri ile kesim - özel
ekipman gerektirmez.

 

Ayrıntılar
16 mm'lik tesisat borularıyla uyumlu.

Basit kurulum, basit temizlik, bakım gerektirmeyen yapı ve maksimum konfor.
EasyClean - Sağlık Hizmetlerinde Isıtmanın Geleceği.

1

2

Giriş ve çıkış
ucu kapağı

Uyumlu renkli kapaklarla estetik
dönüş noktaları.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ile ișbirliği yapılarak 
tasarlanmıș ve geliștirilmiștir.

1 2
AYRINTILI BİLGİLER

1:

2:

3:

4:

Universal bağlantı aksesuarları ile yaygın olarak 
kullanılan su bazlı ısıtma ve kontrol sistemleriyle 
uyumludur.

Bas tak bağlantılı contalar sayesinde lehim, tutkal, 
silikon ve benzeri sızdırmazlık macununa gerek 
olmaksızın kusursuz bir sızdırmazlık 
sağlanmaktadır.

Bas tak tutma klipsleri 15 bara varan yüksek 
basınç değerlerine dayanabilecek bağlantıların 
yapılmasını sağlamaktadır.

Dönüş manifoldu, tahliye ve hava alma 
seçenekleri sunmanın yanı sıra akışın tüm uzunluk 
boyunca eşit ısı dağılımı sağlayacak şekilde 
dolanarak başlangıç noktasına dönmesini sağlar. 
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Zahmetsiz
Profilleri ihtiyaca göre istenilen boylarda
kesebilir ve güvenli bir şekilde sağlam

bağlantılarla aksesuarlara monte
edebilirsiniz.

Bakım gerektirmez
EasyClean yapısı gereği bakım gerektirmez

Yekpare Çözümler
 

7.5 metreye varan uzunluklarda çoğu
duvar tek bir parça ile yapılabilmektedir.

ON YIL GARANTİ

 

EasyClean Radyant Süpürgelik Sistemi
pratik, hassas ve uygun maliyetli
çözümler sunmaktadır.
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Profesyonel detay çözümleriyle yaşam
alanlarınıza estetik katar.

ÖNEMLİ NOKTALAR 

Zemin İşleri

Zemin üzerine uygulandığı için, enerji kaybı olmadan 

her türlü zemin kaplaması üzerine uygulanabilir.

Tesisat İşleri

Endüstride standart olarak kullanılan komponentler 

aracılığı ile alışılagelen su bazlı ısıtma sistemlerine 

bağlantısı yapılabilir.

Kontrol Seçenekleri

Termostatik radyatör vanasından (TRV), bina yönetim 

sistemlerine (BYS) seçenekler. 

Duvar dibi panellerde dahil olmak üzere sıvı ile temas 
eden tüm parçalar 40 yıllık kullanım sonrası ortaya 
çıkması beklenen etkilerin gözlenebileceği bir test 
ortamı oluşturularak test edilmiştir.

Bu sebepten ötürü bu parçalara 10 yıl garanti
verebilmenin haklı sevincini yaşamaktayız.

Daha fazla bilgi için koşul ve şartlarımıza bakınız.

YIL
GARANTİ
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Düşük ısılı radyatörler, boyutları arttırılsa dahi 'mikro iklim' etkisi
yaratır ve ısı enerjisini tüm odaya eşit bir şekilde dağıtamaz

Standart ölçülerden %100'e
varan oranlarda daha büyük

45°C

ISIDA AKIŞ

35

30

25

20

20.5°C

20.3°C

20.1°C

19.7°C

15

18.7°C

ThermaSkirt®  Konfor Isısı

35

30

25

20

15

22.0°C

18.4°C

17.3°C

17.7°C

17.1°C

17.2°C

Radiator Konfor Isısı

Test sonuçları göstermektedir ki ThermaSkirt®'ün 
emsalsiz ısıl dağıtım deseni radyatörlerden çok daha 
üstün ve yerden ısıtma sistemleri ile adeta bire bir aynıdır. 
(BSRIA test raporu 51397/1)

Konfor
ThermaSkirt® odayı zemin seviyesinden itibaren ve tüm 
yönlerden ısıttığı için, radyatörlerde görülen bölgesel 
ısıtma problemi homojen ısı yayılımı sayesinde 
ThermaSkirt®'te görülmez.
Isınan havanın yükselip ardından tekrar soğuması 
radyatörlerin sizden önce tavanı ısıttıkları anlamına gelir, 
bu durum çoğu zaman radyatörlerin odanın gerçek 
gereksinimlerinden %30'a kadar daha büyük olması 
sonucunu doğurur.

Yerden Tasarruf
Radyatörlerin duvardan kaldırılması, oda düzenini ihtiyaca
göre tasarlamanıza ve mobilyalarınızı radyatör kaygısı
olmadan yerleştirmenize olanak sağlar.

Hayata Yönelik Tasarım
Geçmişte radyatör nedeniyle tasarım sıkıntısı yaşanan
mekanlara yeni tasarım imkanları sağlayarak yenilikçi
çözümler sunabilir. Kullanılamayan yaşam alanlarınızı, 
estetik katarak kullanılabilir yaşam alanlarınıza çevirir.
Düşük ya da yüksek ısılarda çalışabilen tüm enerji
kaynaklarıyla çalışabilir olması, ileride keşfedilecek tüm 
ısıtma araçlarıyla çalışabileceğini ön plana çıkarmaktadır.

Hijyen ve Sağlık
Radyatörlerin neden oldukları hava hareketleri oda 
içerisinde toz ve parçacıkların da yayılmasına sebebiyet 
verdiğinden, radyatörler solunum yolu hastalıklarının 
yayılması ile ilişkilendirilmekte ve astım hastaları için 
büyük sıkıntı yaratan bir unsur olarak görülmektedirler. 
NHS (İngiliz Ulusal Sağlık Hizmeti) bünyesindeki 
mikrobiyologlar C. Difficile ve MRSA salgınlarının patlak 
vermesini, radyatörlerin düzgün bir şekilde temizlenmeye 
elverişli olmamaları ve bu tarz bakteriyel organizmalar için 
tamamen karanlık ve sıcak bir çoğalma ortamı 
oluşturmaları ile ilişkilendirmektedirler. Oysa ThermaSkirt 
kolay bir şekilde baştan aşağı temizlenebilir ve ayrıca 
hastane veya hijyenin önemli olduğu alanlarda zeminle 
birlikte kolayca paspaslanarak temizlenebilir.

Güvenlik ve Emniyet
Her yıl radyatörler ile ilişkilendirilen 29.000 kazanın 
%86'sından daha fazlası (Kaynak: RoSPA HaSS & LaSS 
istatistikleri 2001/2002) onlara çarpılması ve üzerlerine 
düşülmesinden kaynaklanmaktadır.
ThermaSkirt'ün düzgün alt hatları ve yuvarlatılmış kenarları 
tek hamlede bu tarz tehlikeleri ortadan kaldırmaktadır. 
Ayrıca, NHS koğuşları, bakımevleri ve kreşler gibi yüksek 
ısıya karşı hassasiyetin olduğu yerlere yönelik olarak, düşük 
yüzey ısısı kontrol mekanizmaları bulunmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Aşırı Büyük Radyatörler
Güneş enerjisi, ısı pompası ve jeotermal enerji gibi 
yenilenebilir kaynaklar söz konusu olduğunda bu 
kaynakların düşük çalışma sıcaklıklarından yararlanmak için 
iki kata varan büyüklükte radyatörlerin kullanılmasını 
gerektirmektedir. Bu radyatörler hoş bir görüntü 
yaratmadıkları gibi ısı dağıtımını da verimli bir şekilde 
gerçekleştirmekten uzaktırlar. Kazan sistemlerinin çalışma 
sıcaklıklarında oluşan ve ortamın verimli olarak ısıtılması için 
gereken konveksiyon (hava dolaşımı) hareketini, düşük 
çalışma sıcaklıklarında yeterli ısı enerjisi üretemedikleri için 
sağlayamayan radyatörler, etraflarında "mikro iklim" 
denilen, sıcaklığın bölgesel yoğunlaştığı alanlar 
oluşturmaktadırlar. ThermaSkirt® düşük çalışma 
sıcaklıklarında dengeli ısı dağılımı sağlayarak, zeminden 
ısıtmalı sistemlerden farksız konforda ısınma sunar.
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THERMASKIRT-RADYATÖR KARȘILAȘTIRMASI



THERMASKIRT-YERDEN ISITMA KARȘILAȘTIRMASI

Çok Yönlü Kullanım
Hiç kuşkusuz yerden ısıtma sistemleri mermer ve karo gibi
sert zeminlerle harika bir uyum sağlamaktadır. Fakat her 
evde bu tarz zeminler bulunmamakta veya bu tarz zeminler
istenmemektedir. Yerden ısıtma sistemlerinin performansı
laminant gibi ahşap zeminler, halı, sık dokumalı kalın halılar
kullanıldığında ciddi anlamda sekteye uğramaktadır. Ahşap
zeminin yapı malzemesi olarak seçildiği durumlarda zemin 
altı tesisat çalışması çoğu durumda pek de uygun bir 
çözüm olarak gözükmemektedir. ThermaSkirt® ise 
performansında herhangi bir düşüş olmadan her türlü 
zeminle birlikte kullanılabilir.

Tepki Süreleri
Yerden ısıtmalı sistemlerde ısıtılan kütlenin çok büyük 
olması, ilk ısıtmanın uzun bir sürede gerçekleşmesine 
neden olur. Ani sıcaklık düşmelerine karşı, etkili biçimde 
ısıtma sağlanabilmesi için sistemin daima çalışır durumda 
olması gerekmektedir.
Gelişmiş kontrol sistemleri ve hava sıcaklığı algılayıcıları 
bile zeminden ısıtmalı sistemlerin bu dezavantajının 
üstesinden gelmeye yetmemektedir. Isıtmaya ihtiyaç 
duyulmayan hallerde dahi enerji sarfiyatı olmaktadır. Bunun 
tam aksi bir şekilde ThermaSkirt® enerji verimini en üst 
seviyeye taşıyacak bir biçimde birkaç dakika içerisinde 
tamamen AÇIK ve tamamen KAPALI konumları arasında 
geçiş yapabilmektedir.

Kolay Uyarlanabilir
Isıtma tesisatını döşemek için tüm zeminleri söküp 
kaldırmak zorunda olmak zahmetli ve pahalı bir süreçtir. 
Yukarıdan döşenen sistemler performans ve verimi 
kısıtlayan küçük boyutlu borular kullansalar dahi yine de 
kurulurken mevcut süpürgelikler ve kapılarda işlem 
yapılmasını gerektirmektedirler. Yerden ısıtma sistemlerinin 
ahşap yapılarda bulunan döşeme kirişleri arasına kurulumu 
oldukça karmaşık ve masraflıdır. Ayrıca, kurulumun 
yapılabilmesi için tüm odanın boşaltılması gerekmektedir. 
ThermaSkirt®'ün bağlantıları kolay bir şekilde zemin 
seviyesinin üstünde ve çoğu zaman mevcut radyatör 
beslemeleriyle yapılır, bu sebeple daha zahmetsiz ve çok 
daha ekonomiktir.

Güvenilirlik
Uzak bir ihtimal de olsa ThermaSkirt® sisteminde 
yaşanabilecek bir sorun olması halinde sistemin zemin 
seviyesinin üstünde olması dolayısı ile bu sorunların hızlı bir 
şekilde tespiti, kolayca düzeltilmesi ve tüm bunların 
zahmetsizce yapılabilmesi mümkündür. Yerden ısıtma 
sistemlerine ilişkin olarak dillendirilen uzun süreli garantiler ilk 
anda kulağa hoş gelse de, verilen bu garantiler çoğunlukla 
kurulum hatalarını veya kirlenme dolayısı ile tıkanmaları 
kapsamazlar ki, bu tarz sorunlar her yıl karşılaşılan yerden 
ısıtma sistemi sorunlarının %95'ini teşkil ederler.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve ThermaSkirt®
ThermaSkirt® düşük ısılarda kusursuz bir şekilde çalışır ve ısı 
dağıtımı ve konfor seviyeleri yerden ısıtma sistemlerinden 
ayırt edilemez. Hızlı tepki süresi ve sistemde dolaşan düşük 
su miktarı, ısı pompaları, güneş panelleri veya biyolojik 
yakıtlar gibi yenilenebilir kaynaklar tarafından üretilen enerjinin 
en verimli şekilde kullanılmasını sağlar (sistemde dolaşan su 
miktarı genel olarak bir radyatörün 1/2 ila 1/3'ü arası ve bir 
yerden ısıtma sistemin 1/10'u seviyelerindedir). Sonuç olarak 
ThermaSkirt® bu yenilenebilir kaynaklar için yıllık olarak 
hesaplanan performans katsayısının yükselmesine katkıda 
bulunur.
Yenilenebilir ve Alışılageldik Isı Kaynaklarının Birlikte Kullanımı
Yapının standart yalıtımına bağlı olarak, yapının tüm yıl
boyunca yenilenebilir kaynaklar kullanılarak yeterince
ısıtılması mümkün olmayabilir.
Yılın büyük bir bölümünde yenilenebilir kaynakların
kullanılabilir olması ve ihtiyaç halinde yüksek akış ısılarında da
çalışabiliyor olması dolayısı ile ThermaSkirt® normalde ısı
pompası ve güneş panellerinin sunduğu avantajlardan istifade
edebilecek bina sayısının da ötesine geçerek, çok daha fazla
binada bu enerjilerin kullanımı için kapıyı açmaktadır.
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Verandalar, kıș bahçeleri, sürme kapılar, Fransız pencere önleri gibi alanlarda da  zeminle bir yatay 
uygulamayla birlikte bu alanları konforlu ve keyifli ortamlar haline dönüștürebilmektedir. 
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ZEMİNLE BİR YATAY KULLANIM

ThermaSkirt mevcut kısıtlı
duvar yüzeyini en iyi şekilde
kullanır ve radyatörlere
alternatif olarak akılcı ve
diğer eşyalara engel teşkil
etmeyen bir çözüm sunar.
Yeterince havalandırmanın
olmadığı ve küflenmeye
meyilli kısımlarda nem ve
çürümeye karşı mücadele
konusunda da başarılı 
olmuştur. 

DiscreteHeat Türkiye Resmi Distribütörü



 

  

MANUEL TRV

 
Tip TM – WTS

TM 8ZW

TherMiser kontrol sistemleri ThermaSkirt ısıtma sisteminini uzaktan hassas kontrolünü sağlamak, 
arzu edilen oda ısısı ve zamanlamaları temin etmek ve tamamen akıllı bir sistem sunmak üzere 
tasarlanmıșlardır. Ek güvenlik tedbiri olarak düșük yüzey ısısı kontrolü veya kurulum kolaylığı için 
kablosuz çoklu oda kontrol sistemleri de mevcuttur.

THERMISER TEK ODA ve 
DÜŞÜK YÜZEY ISI 
KONTROL SİSTEMİ

KABLOSUZ 2 ODA 
KONTROL SİSTEMİ

KABLOSUZ ÇOKLU ODA 
MANİFOLDLU KONTROL 

SİSTEMİ

Kablolu
Type TM- ETS with TM RCV ile

Tip TM WTS ve TM RC , TM
RCV ile gösterilmiştir

Basit konfor kontrolü için TRV
Anında işlem için gömülü 
tasarım
Yerel yalıtım için tümleşik kilit
koruma vanası

• •

•

•

•
•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

7 gün ve 4 periyot programlamalı  
elektronik dokunmaktik ekran
Hastane, bakımevi ve okul gibi  
LST uygulamaları için Oda ve  
ThermaSkirt yüzey ısısı kontrol
Arka kutuya monte standart  
35mm devre anahtarı
230v AC kontrol
Süpürgelikteki manuel TRV  
kontrol düğmesinin işlevini   
üstlenir

7 gün ve 4 periyot programlamalı 
kablosuz dokunmatik ekran
2 bölgedeki kablosuz alıcı 2 
ayrı bölge/odayı kontrol 
edebilir
Süpürgelikteki manuel TRV
kontrol düğmesinin işlevini 
üstlenir
Kontrol vanası dolap veya 
zemin/duvar/tavan boşluğuna 
gizlenmiştir.
Şarjlı batarya (dokunmatik 
ekran)
TM RC1 ile 230v kablo 
bağlatısı ve TM RCV kontrol 
vanası ile

8 bölge/alana kadar kablosuz 
oda kontrolü
Manifold aktüatörlerine kontrol  
ünitesinden doğrudan bağlantı 
- ara kontrol ünitesi gerektirmez. 
Yeniden şarj edilebilir ve   
dokunmatik ekranlı termostat
Programlanabilir zaman ve ısı
2-8 yönlü komple manifold   
yelpazesi
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KONTROL SİSTEMLERİ



 

 

 

 

YÜKSEK VERİMLİLİĞE SAHİP ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON VE 
POLİMER KOMPOZİT ALAȘIMI SAYESİNDE DÜȘÜK YÜZEY 
ISILARINDA DAHİ OLAĞANÜSTÜ BİR RADYANT ISITMA 
DENEYİMİ YAȘATIR. 

Bir yılda 365 gün, gün başına 6 
ısıtma ve soğutma döngüsünden 
oluşan ve çevresel etkilerin 
hızlandırılmış bir şekilde hissedildiği 
test ortamında elde edilen verilere 
dayalı olarak.

40 YIL KULLANIM
ÖMRÜ Düşük akış sıcaklıklarında çalıştırma sadece insanları korumaya yönelik bir fayda sağlamakla 

kalmaz, aynı zamanda %25'e varan oranlarda enerji veriminin artmasını da sağlar. Yüksek seviyede 

etkili ve hassas bir ısı yayıcı olması sebebi ile, yerden ısıtma sistemleri ile ilişkili aşırı ve düşük ısıtma 

problemlerinin önüne geçilmesini sağlar. Tüm gün boyunca sıcak zemine maruz kalan kullanıcılarda 

gözlemlenen her türlü ayak, bilek ve baldır rahatsızlıkları risklerini ortadan kaldırır.

BASİT, GÜVENLİ VE ENERJİ VERİMİNE SAHİP BİR ÇÖZÜM
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Teknik Özellikler

1. 50°C altındaki su akışına dayalı olarak
2. Minimum 56 gram/saniye akış oranına dayalı olarak
3. Kullanılan birleşim ve köşe sayısının 6 veya daha az olduğu farz edilmiştir
4. Parçalar 20 bar basınca kadar test edilmiştir
5. Deco profiller yukarıdan kapamalı güvenlik özelliğine sahip değildir. Ticari, sıva altı ve sağlık hizmetleri harici uygulamalara uygundur

 

155 x 20mm 60 W/m 140 W/m 30 metre 5 bar

115 x 20mm 60 W/m 140 W/m 30 metre

20 metre

20 metre

5 bar

210 x 20mm 90 W/m 200 W/m 5 bar

170 x 20mm

235 x 20mm

90 W/m

120 W/m

200 W/m

250 W/m

5 bar

5 bar

5 bar

    
 

 

Boyutlar
(Genel Kullanım)

Verim W/m
43°C yüzey ısısı1

Verim W/m
dT 50°C2

Metre cinsinden
panel uzunluğu

Tek besleme
başına maks. 

dolanım3

Maks. çalışma
basıncı4

URBAN LT

CLASSIC TS

EasyClean EC

Deco BM / PR

EasyClean EC3

Deco BM3

EasyClean EC4

Double Deco BM5

1 - 6 metre arası
veya özel ölçüye göre

üretilmektedir
150 x 20mm 65 W/m 150 W/m 30 metre 5 bar

1 - 6 metre arası
veya özel ölçüye göre

üretilmektedir

1 - 6 metre arası
veya özel ölçüye göre

üretilmektedir

1 - 6 metre arası
veya özel ölçüye göre

üretilmektedir

1 - 6 metre arası
veya özel ölçüye göre

üretilmektedir

1 - 6 metre arası
veya özel ölçüye göre

üretilmektedir

1 - 6 metre arası
veya özel ölçüye göre

üretilmektedir

1 - 6 metre arası
veya özel ölçüye göre

üretilmektedir

150 x 20mm 65 W/m 150 W/m 30 metre 5 bar

275 x 20mm 120 W/m 250 W/m
15 metre

 2 besleme ile 30 mt.

15 metre
 2 besleme ile 30 mt.

Model

DiscreteHeat Türkiye Resmi Distribütörü

YIL
GARANTİ



THERMASKIRT TASARIM PROGRAMI

1
2

3
4

ThermaSkirt tasarım programı numara verilmiş bir oda planı oluşturur  ve malzeme listesini döker.

ThermaSkirt Tasarım Programı sayesinde, projenizi kolaylıkla sistem üzerinden tasarlayabilir, 
ihtiyaçlarınızı belirleyebilirsiniz. Gerekli ısı hesabını, doğru șekilde hesaplayan program, gerekli 
süpürgelik metrajını ve ihtiyacınız olan aksesuar listesini otomatik olarak çıkartmaktadır.
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1 2 3 4

Plan 
C

ode 
D

escription 
Q

uantity 
U

nit 
U

nit 
Total £

R
eference 

Price £
1 

D
H

030C
W

Internal 90 corner 
1 

EA
4.95 

4.95
cover 

D
H

IC
K

90 
Internal corner kit 

1 
EA

5.90 
5.90

90 no cover
D

H
LTM

C
W

Skirting m
ade-to- 

3271 
M

M
 

27.95 
91.42

m
easure (m

easured
w

all section
3401m

m
)

2 
D

H
TH

K
2M

 
Threshold kit 2m

 no 
1 

EA
24.95 

24.95
covers

3 
D

H
LTM

C
W

Skirting m
ade-to- 

2169 
M

M
 

27.95 
60.62

m
easure (m

easured
w

all section
(2299m

m
)

4 
D

H
030C

W
Internal corner 

1 
EA

4.95 
4.95

cover

Kod Tanım Miktar Birim
Birim Fiyat 

£
Toplam Fiyat

£
Plan 

Referansı

1 DH030CW Internal 90 corner cover 1 

DHICK90 Internal corner kit
90 no cover 1 

DHLTMCW Skirting made-to-
measure (measured 3271 

wall section  3401mm)

2 DHTHK2M 
Threshold kit 2m no
covers 

1 

3 DHLTMCW 
Skirting made-to-
measure (measured
wall section 2299mm) 

2169 

4 DH030CW Internal corner cover 1 

EA 

EA 

MM 

EA 

MM 

EA 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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