
Alüminyum Panel Radyatör
Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Kazanı

Havlupanlar infared Isıtıcı

Aluminium Panel Radiator
Floor Radiator Couldran With Solid Fuel
Towel Warmers Infrared Heater

PRODUCT CATALOGUE



Total surface, contacting with air, of D1 model panel radiator is 282150 mm2. 
This worth is valid for one section with dimensions 600 x 40 x 80 mm.

D1 model  panel radyatörün hava ile temas eden yüzey alanı toplamı
282150 mm2’dir. Bu değer 600 x 40 x 80 mm boyutlarındaki 1 dilim içindir.

RAL 5010 MAVİ RAL 1015 KREM RAL 1003 SARI KESİT

Estetik ve dekoratif bir görünüme sahiptir. •	
Demir ve çeliğe oranla 3 kat daha fazla ısı iletkenliği olmasıyla •	
beraber  TS EN 442 normuna uygun özel alaşımlı alüminyum 
malzemeden üretilmiştir. 
Islak yüzeyler pürüzsüzdür,kir tutmaz.•	
Malzemesi hafif montajı kolaydır.•	
Kromat kaplıdır.•	
Korozyona karşı dayanıklıdır. •	
Uzun ömürlüdür yüksek ve eşit  ısı dağılımı sağlar.•	
Doğalgaz/LPG ve sıvı yakıtlı ısıtma sisitemlerine uygundur.•	
Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.•	
Kaynaksız konstrüksiyona sahiptir.•	
Birleşme bölgelerinde kesit daralmaları minimumdur.•	
Tıkanmaz, körleşmez, zamanla ısı veriminde düşme olmaz. •	

It has an aesthatic and decorative view.•	
It has thermal conductivity 3 times higher than iron and steel, on the •	
other hand it is made of special alloy aluminium that  appropriate 
TS EN 442.
Wet surfaces are smooth and dont keep expandition.•	
Light material easy montage.•	
It is covered with chromat.•	
It is strong against charazian.•	
It has long life and provides heat highly and equally.•	
It is suitable for heating systems with LPG and liquid fuel.  •	
It is painted with electrostatic dust painting technic.•	
It has a construction withhout arigin.•	
Cross-section shrinking in union zone is minumum.•	
It doesn’t plug, spring and in timing heat yieal doesn’t decrease.•	

D1
ALÜMİNYUM  PANEL RADYATÖRLER
ALUMINIUM PANEL RADIATORS

Teknik Özellikler / Technical Specials

Dilim Genişliği / Segment Wideness 80 mm

Dilim Kalınlığı / Segment Thickness 40 mm

Ratdyatör Boyu / Radiator Lenght Dilim Sayısı x 81 mm

Tesisat Bağlantısı / Installation Connection 1/2”

Duvar - Esken Mesafesi / Wall-axis Distance 80 mm
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NOT: Farklı renkli ürünlererimizde %20 fiyat farkı uygulanmaktadır.

Farklı mekan sıcaklıkları için “f” ısı gücü düzeltme faktörü: “f” heat straightening factor for different place heats.

Yükseklik
(mm)

Height

Eksenler Arası 
Mesafe (mm)

Distance
Between Axis

Dilim Başına Isıl 
Verim (walt)

Thermal Yield
For Each Segment

Dilim Başına Isıl 
Verim (kCal/h)
Thermal Yield

For Each
Segment

Metre Tül (13 
Dilim) Başına Isıl 

Verim (walt) Meter 
Tulle Thermal 
Yield For Each

Metre Tül (13 Dilim) 
Başına Isıl Verim 

(kCal/h) Meter Tulle 
Thermal Yield

For Each

300 270 63 54,18 819 704,34

400 370 90 77,4 1170 1006,2

500 470 107 92 1391 1196

600 570 131,6 113,1 1710,8 1470,3

700 670 157,9 135,7 2052,7 1764,1

800 770 177,6 152,7 2308,8 1985,1

900 870 190,7 164 2479,1 2132

1000 970 203,9 175,35 2650,7 2278,9

1100 1070 223,9 192,5 2910,7 2502,5

1200 1170 236,7 203,5 3077,1 2645,5

1300 1270 253,8 218,2 3299,4 2836,6

1400 1370 283,2 243,5 3681,6 3165,5

1500 1470 299,1 257,2 3888,3 3343,6

1600 1570 318,7 274 4143,1 3562

1700 1670 331,4 285 4308,2 3705

1800 1770 344,7 296,4 4481,1 3853,2

1900 1870 358,4 308,2 4659,2 4006,6

2000 1970 372,7 320,5 4845,1 4166,5

2100 2070 410 352,6 5330 4583,8

2200 2170 434,5 337,6 5648,5 4856,8

Isı Çevrim Tablosu
Heat Cycle View

t0c
Oda 10 15 18 20 22 24 26

f
Katsayısı 1.219 1.102 1.032 1 0.937 0.893 0.853

TS EN 442 - ( 90 / 70 - 20 0C )
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Total surface, contacting with air, of D2 model panel radiator is 410316 mm2. 
This worth is valid for one section with dimensions 600 x 60 x 76 mm.

D2 model  panel radyatörün hava ile temas eden yüzey alanı toplamı 
410316 mm2’dir. Bu değer 600 x 60 x 76 mm boyutlarındaki 1 dilim içindir.

Estetik ve dekoratif bir görünüme sahiptir. •	
Demir ve çeliğe oranla 3 kat daha fazla ısı iletkenliği olmasıyla beraber •	
TS EN  442 normuna uygun özel alaşımlı alüminyum malzemeden 
üretilmiştir. 
Islak yüzeyler pürüzsüzdür, kir tutmaz.•	
Malzemesi hafif montajı kolaydır.•	
Kromat kaplıdır.•	
Korozyona karşı dayanıklıdır. •	
Uzun ömürlüdür yüksek ve eşit  ısı dağılımı sağlar.•	
Doğalgaz / LPG ve sıvı yakıtlı ısıtma sisitemlerine uygundur.•	
Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.•	
Kaynaksız konstrüksiyona sahiptir.•	
Birleşme bölgelerinde kesit daralmaları minimumdur.•	
Tıkanmaz, körleşmez, zamanla ısı veriminde düşme olmaz. •	

It has an aesthatic and decorative view.•	
It has thermal conductivity 3 times higher than iron and steel, on the •	
other hand it is made of special alloy aluminium that  appropriate TS 
EN 442.
Wet surfaces are smooth and dont keep expandition.•	
Light material easy montage.•	
It is covered with chromat.•	
It is strong against charazian.•	
It has long life and provides heat highly and equally.•	
It is suitable for heating systems with LPG and liquid fuel.  •	
It is painted with electrostatic dust painting technic.•	
It has a construction withhout arigin.•	
Cross-section shrinking in union zone is minumum.•	
It doesn’t plug, spring and in timing heat yieal doesn’t decrease.•	

Teknik Özellikler / Technical Specials

Dilim Genişliği / Segment Wideness 76 mm

Dilim Kalınlığı / Segment Thickness 60 mm

Ratdyatör Boyu / Radiator Lenght Dilim Sayısı x 81 mm

Tesisat Bağlantısı / Installation Connection 1/2”

Duvar - Esken Mesafesi / Wall-axis Distance 92.5 mm

RAL 9016 BEYAZ

TS EN 442 - ( 90 / 70 - 20 0C )

RAL 1015 KREM ELOKSALLI KESİT

NOT: Farklı renkli ürünlererimizde %20 fiyat farkı uygulanmaktadır.

Farklı mekan sıcaklıkları için “f” ısı gücü düzeltme faktörü: “f” heat straightening factor for different place heats.

Yükseklik
(mm)

Height

Eksenler Arası 
Mesafe (mm)

Distance
Between Axis

Dilim Başına Isıl 
Verim (walt)

Thermal Yield
For Each Segment

Dilim Başına Isıl 
Verim (kCal/h)
Thermal Yield

For Each
Segment

Metre Tül (13 
Dilim) Başına Isıl 

Verim (walt) Meter 
Tulle Thermal 
Yield For Each

Metre Tül (13 Dilim) 
Başına Isıl Verim 

(kCal/h) Meter Tulle 
Thermal Yield

For Each

300 270 65 56 845 728

400 370 90 77,4 1170 1006,2

500 470 103,5 89 1345.5 1157

600 570 140 120,1 1820 1561,3

700 670 168 144,4 2184 1877,2

800 770 189 162,5 2457 2112,5

900 870 202,9 174,5 2637,7 2268,5

1000 970 217 186,6 2821 2425,8

1100 1070 238,2 204,8 3090,6 2662,4

1200 1170 251,8 216,5 3273,4 2814,5

1300 1270 270 232,2 2510 3018,6

1400 1370 301,3 259 3916,9 3367

1500 1470 318,2 273,6 4136,6 3556,8

1600 1570 339,1 291,6 4408,3 3790,8

1700 1670 352,6 303,23 4583,8 3941,9

1800 1770 366,7 315,3 4767,1 4098,9

1900 1870 381,3 328 4956,9 4264

2000 1970 396,5 341 5154,5 4433

2100 2070 436,2 375 5670,6 4875

2200 2170 462,3 397,6 6009,9 5168,8

Isı Çevrim Tablosu
Heat Cycle View

t0c
Oda 10 15 18 20 22 24 26

f
Katsayısı 1.219 1.102 1.032 1 0.937 0.893 0.853

D2
ALÜMİNYUM  PANEL RADYATÖRLER

ALUMINIUM PANEL RADIATORS



Total surface, contacting with air, of D3 model panel radiator is 282150 mm2. 
This worth is valid for one section with dimensions 600 x 40 x 80 mm.

D3 model  panel radyatörün hava ile temas eden yüzey alanı toplamı
282150 mm2’dir. Bu değer 600 x 40 x 80 mm boyutlarındaki 1 dilim içindir.

Estetik ve dekoratif bir görünüme sahiptir. •	
Demir ve çeliğe oranla 3 kat daha fazla ısı iletkenliği olmasıyla beraber •	
TS EN  442 normuna uygun özel alaşımlı alüminyum malzemeden 
üretilmiştir. 
Islak yüzeyler pürüzsüzdür, kir tutmaz.•	
Malzemesi hafif montajı kolaydır.•	
Kromat kaplıdır.•	
Korozyona karşı dayanıklıdır. •	
Uzun ömürlüdür yüksek ve eşit  ısı dağılımı sağlar.•	
Doğalgaz/LPG ve sıvı yakıtlı ısıtma sisitemlerine uygundur.•	
Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.•	
Kaynaksız konstrüksiyona sahiptir.•	
Birleşme bölgelerinde kesit daralmaları minimumdur.•	
Tıkanmaz, körleşmez, zamanla ısı veriminde düşme olmaz. •	

It has an aesthatic and decorative view.•	
It has thermal conductivity 3 times higher than iron and steel, on the •	
other hand it is made of special alloy aluminium that  appropriate 
 TS EN 442.
Wet surfaces are smooth and dont keep expandition.•	
Light material easy montage.•	
It is covered with chromat.•	
It is strong against charazian.•	
It has long life and provides heat highly and equally.•	
It is suitable for heating systems with LPG and liquid fuel.  •	
It is painted with electrostatic dust painting technic.•	
It has a construction withhout arigin.•	
Cross-section shrinking in union zone is minumum.•	
It doesn’t plug, spring and in timing heat yieal doesn’t decrease.•	

RAL 1015 KREM RAL 9016 BEYAZ KESİT

TS EN 442 - ( 90 / 70 - 20 0C )

NOT: Farklı renkli ürünlererimizde %20 fiyat farkı uygulanmaktadır. 

Yükseklik
(mm)

Height

Eksenler Arası 
Mesafe (mm)

Distance
Between Axis

Dilim Başına Isıl 
Verim (walt)

Thermal Yield
For Each Segment

Dilim Başına Isıl 
Verim (kCal/h)
Thermal Yield

For Each
Segment

Metre Tül (25 
Dilim) Başına Isıl 

Verim (walt) Meter 
Tulle Thermal 
Yield For Each

Metre Tül (25 Dilim) 
Başına Isıl Verim 

(kCal/h) Meter Tulle 
Thermal Yield

For Each

300 270 46 39,6 1150 990

400 370 58,7 50,6 1467,5 1265

500 470 74,60 64,24 1865 1606

600 570 83 71,5 2075 1787,5

700 670 94,5 81,4 2362,5 2035

800 770 104,8 90,2 2620 2255

900 870 134,2 115,5 3355 3190

1000 970 148,2 127,6 3705 3512,5

1100 1070 163,2 140,5 4080 3887,5

Farklı mekan sıcaklıkları için “f” ısı gücü düzeltme faktörü: “f” heat straightening factor for different place heats.

Isı Çevrim Tablosu
Heat Cycle View

t0c
Oda 10 15 18 20 22 24 26

f
Katsayısı 1.219 1.102 1.032 1 0.937 0.893 0.853

Teknik Özellikler / Technical Specials

Dilim Genişliği / Segment Wideness 40.5 mm

Dilim Kalınlığı / Segment Thickness 60 mm

Ratdyatör Boyu / Radiator Lenght Dilim Sayısı x 40.5 mm

Tesisat Bağlantısı / Installation Connection 1/2”

Duvar - Esken Mesafesi / Wall-axis Distance 82.5 mm
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D3
ALÜMİNYUM  PANEL RADYATÖRLER
ALUMINIUM PANEL RADIATORS



NOT: Farklı renkli ürünlererimizde %20 fiyat farkı uygulanmaktadır. Fiyatlarımza KDV dahil değildir.
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MAUN MEŞE  MAT ELOKSALLI CEVİZ

Farklı mekan sıcaklıkları için “f” ısı gücü düzeltme faktörü: “f” heat straightening factor for different place heats.

( ! ) Colour options of models   D2 / D3  can be suppilied with your wish.

Aluminium radiators give %50 much i less work in  curtian  and wall polluting 
than cast  iron radiators do.

( ! )  D2 / D3 modellerinin renk seçenekleri isteğe bağlı olarak uygu-
lanabilmektedir.

Alüminyum radyatörler sac radyatörlere göre perde ve duvar kirlenmelerinde 
%50 daha az is ermektedir.

Estetik ve dekoratif bir görünüme sahiptir. •	
Demir ve çeliğe oranla 3 kat daha fazla ısı iletkenliği olmasıyla beraber •	
TS EN  442 normuna uygun özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretilmiştir. 
Islak yüzeyler pürüzsüzdür,kir tutmaz.•	
Malzemesi hafif montajı kolaydır.•	
Kromat kaplıdır.•	
Korozyona karşı dayanıklıdır. •	
Uzun ömürlüdür yüksek ve eşit  ısı dağılımı sağlar.•	
Doğalgaz/LPG ve sıvı yakıtlı ısıtma sisitemlerine uygundur.•	
Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.•	
Kaynaksız konstrüksiyona sahiptir.•	
Birleşme bölgelerinde kesit daralmaları minimumdur.•	
Tıkanmaz, körleşmez, zamanla ısı veriminde düşme olmaz.•	

It has an aesthatic and decorative view.•	
It has thermal conductivity 3 times higher than iron and steel, on the •	
other hand it is made of special alloy aluminium that  appropriate  
TS EN 442.
Wet surfaces are smooth and dont keep expandition.•	
Light material easy montage.•	
It is covered with chromat.•	
It is strong against charazian.•	
It has long life and provides heat highly and equally.•	
It is suitable for heating systems with LPG and liquid fuel.  •	
It is painted with electrostatic dust painting technic.•	
It has a construction withhout arigin.•	
Cross-section shrinking in union zone is minumum.•	
It doesn’t plug, spring and in timing heat yieal doesn’t decdease.•	

ALÜMİNYUM  PANEL RADYATÖRLER
(Renk Seçenekleri)

ALUMINIUM PANEL RADIATOR



Estetik ve dekoratif bir görünüme sahiptir.•	
Ergonomik tasarımı sayesinde daha az yer kaplar, •	
dar ortamlar için uygundur.•	
Islak yüzeyler pürüzsüzdür, kir tutmaz.•	
Uzun ömürlüdür yüksek ve eşit  ısı dağılımı sağlar.•	
Korozyona karşı dayanıklıdır.•	
Montajı kolaydır.•	
Doğalgaz/LPG ve sıvı yakıtlı ısıtma sisitemlerine uygundur.•	
Elektrostatik toz boyatekniği ile boyanmıştır. •	

It has an aesthatic and decorative view.•	
Thanks to its ergonomic design it surrounds less place and its •	
suitable for narrow places•	
Wet surfaces are smooth and don’t keep dirt.•	
Easy montage.•	
It has long life and provides heat highly and equally.•	
It is strong against charazian.•	
It is easy td assembly.•	
It is suitable for heating systems with LPG and liquid fuel.  •	
It is painted with electrostatic dust painting technic.•	

D5
METALHAVLU PAN
METALDOWN ENTER
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KROM KAPLAMALI RAL 9016 BEYAZ

Tip
Type

Genişlik
Windeness 
Yükseklik

Height

Boru Sayısı
Piper

Number

Su Hacmi (kg)
Water volume

Boş (kg)
Emty Weight Watt Kcal/h

D5 400*700 12 1,94 4,15 343 295

D5 400*800 13 2,4 4,63 369 317,5

D5 400*1000 18 2,97 5,65 465 400

D5 400*1100 20 3,4 6,45 505 434,6

D5 400*1200 22 3,75 7,18 545 469

D5 400*1500 27 4,47 8,68 663 570,5

D5 400*1750 32 5,1 10,1 770 662,6

D5 500*700 12 2,72 4,95 414 356

D5 500*800 13 285 5,65 449 386,4

D5 500*1000 18 3,4 6,6 555 477,6

D5 500*1100 20 3,75 7,2 603 519

D5 500*1200 22 4,3 8,45 652 561

D5 500*1750 32 5,92 11,6 918 790

D5 600*700 12 2,85 5,7 485 417,4

D5 600*800 13 3,4 6,1 529 455

D5 600*1000 18 4,1 1,83 645 555

D5 600*1100 20 4,5 8,55 701 603

D5 600*1200 22 4,9 9,05 758 652

D5 600*1500 27 5,85 11,47 920 791,7

D5 600*1750 32 6,55 13,10 1065 916,5



D-20
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KATI YAKITLI KALORİFER SOBASI
CENTRAL HEATING SYSTEM WITH SOLID FUEL

NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir. Toplam radyatör miktarı
hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı  ise en fazla 7 M tül  radyatör kullanılabilir.

BACASI ÇOK İYİ  ÇEKEN YERLERDE BACAYA FIRIN TAKILMASI TAVSİYE EDİLEBİLİR.

Izgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.•	
Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit bir ısı dağılımı oluşur. Sessiz  çalışır.  •	
3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.•	
Soba yakıt yükleme kapağı üst taraftadır.•	
Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.•	
Gösterge panelinde motor termostatı bulunmaktadır.  Bu termostatlar sayesinde  sirkülasyon •	
pompası istenilen sıcaklıkta  devreye giriş çıkış yapar.
İki adet göz lambası bulunmaktadır. Bunlardan biri devrede elektrik olup olmadığını,•	
diğeri ise sirkülasyon pompasının devrede olup olmadığını gösterir.•	
Sobada herhangi bir sökme dağıtma işlemi yapılmadan, tuğla değiştirilebilir.•	
Soba hem radyatörlere ısı verir, hem de bulunduğu ortama ısı verir.•	
Soba üst tablaya da ısı verdiği için yemek ve benzeri şeyler ısıtılabilir.•	
Sobanın bulunduğu yere radyatör bağlanmasına gerek duyulmaz.•	
İstenirse sıcak su için banyo boyleri takılabilir.•	
Bütün ürünlerimiz patentlidir taklit edilemez.•	
Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 4/1 oranında antifriz kullanılmalıdır.•	
Elektrik gittiğinde sorun olmaması için güç kaynağı kullanılmalıdır.•	  

Due to the fact that its grill section is detachable it can be easily replaced. •	
Due to its circulation pump, it distributes the heat equally to all the radiators. •	
It works quietly. With the help of its 3-level cycle setting, its circulation speed can be adjusted. •	
It can burn all kinds of solid fuels with high efficiency •	
The furnace-feeding lid is on its top.•	
With the help of its rotating grill system it discharges ashes automatically with its manual lever.•	
It has a motor thermostat in its indicator panel. With the help of these thermostats the circulation •	
pump initiates and terminates its operation at the desired temperature. 
It has two indicator lamps. One of these indicates if there is electricity while the other indicates •	
whether the circulation pump is functioning. 
You can replace the firestone without detaching any parts.•	
The furnace distributes heat to the radiators while warming its surrounding area.•	
Due to the fact that the furnace warms its own upper lid, you may warm food or similar things.•	
It canconnet heat exchanger for hot water•	
Please use the “power source” and “antifreeze”.•	
When electricity cuts off, must be used power sources to avoid problems.•	

Yatık Cinsi / Fuel Tybe Katı Yakıt / Solid Fuel

ISI GÜCCÜ (Kcal/h) 
(6000-8000 Kcal/h Kömürler İçin) 20000 Kcal/h + 2500 Kcal/h

KAZAN GİRİŞİ - ÇIKIŞI (inç) 1”

İŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI 18 Kg

ISI VERİMİ % 82

ELEKTRİK 220 V - 50 Hz

TOPLAM AĞIRLIK 120 Kg

KAZAN SU MİKTARI 30 Lt

D-20 KATI YAKITLI 
KAT KALORİFER 

KAZANI

Derinlik (mm)
Deepth

Genişlik (mm)
Wideness

Yükseklik (mm)
Height

520 500 820

Genleşme Tankı

Sirkülasyon Pompası

KALORİFER 

SOBA  BİR 

ARADA
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Izgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.•	
Kazanda herhangi bir sökme takma işlemi yapılmadan tuğla değiştirilebilir.•	
Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit bir ısı dağılımı oluşur. Sessiz   •	
çalışır. 3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.•	
Kazanın yakıt yükleme kapağı geniş olduğu için yakıt yükleme çok kolaydır.•	
Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.•	
Mekanik termostat kapatıp açılarak hava akışı ve sıcaklık•	
istenildiği gibi kontrol edilebilir.•	
Mekanik termostat sistemi sayesinde ısı değerleri bir kez ayarlandıktan sonra   •	
sistem otomatik olarak çalışmaya başlar. 
Bütün ürünlerimiz patentlidir, taklit edilemez.•	
Elektrik gittiğinde sorun olmaması için güç kaynağı kullanılmalıdır.•	
Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 4/1 oranında antifriz kullanılmalıdır.•	
İki adet göz lambası bulunmaktadır. Bunlardan biri devrede elektrik olup •	
olmadığını, diğeri ise sirkülasyon pompasının devrede olup olmadığını gösterir.•	
Sobanın bulunduğu yere radyatör bağlanmasına gerek duyulmaz.•	
İstenirse sıcak su için eşanjör takılabilir. (Banyo Boyleri) •	

Due to the fact that its grill section is detachable it can be easily replaced•	
You can replace the firestone without detaching any parts.•	
Due to its circulation pump, it distributes the heat equally to all the radiators. It •	
works quietly. With the help of its 3-level cycle setting, its circulation speed can be adjusted. •	
It can burn all kinds of solid fuels with high efficiency.•	
With the help of its large loading lid the loading of fuel is easy.•	
With the help of its rotating grill system it discharges ashes automatically with its manual lever.•	
It has a fan bolt. This enables you to control the airflow by opening and closing it.•	
With the help of the mechanic thermostat unit after once you adjust the temperature,  •	
the system operates automatically. The control system has a safety system against 
extreme hot and cold conditions.•	
Due to the fact that its upper lid is manufactured from high-temperature resistant •	
glass you may observe the burning process inside the boiler.•	
When electricity cuts off, must be used power sources to avoid problems.•	
Please use the “power source” and “antifreeze”.•	
It has a motor thermostat in its indicator panel. With the help of these thermostats •	
the circulation pump initiates and terminates its operation at the desired temperature.
Due to the fact that the furnace warms its own upper lid, you may warm food or similar things.•	
It canconnet heat exchanger for hot water •	

Mekanik Termostatlı
Central Heating System With Mechanic Thermostat

NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir. Toplam radyatör miktarı
hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı  ise en fazla 9 M tül  radyatör kullanılabilir.

DK 25 KATI YAKITLI 
KAT KALORİFER 

SOBASI

Derinlik (mm)
Deepth

Genişlik (mm)
Wideness

Yükseklik (mm)
Height

560 560 1040

Yatık Cinsi / Fuel Tybe Katı Yakıt / Solid Fuel

ISI GÜCCÜ (Kcal/h) 
(6000-8000 Kcal/h Kömürler İçin)

25000 + 3000 = 28000 
Kcal/h

KAZAN GİRİŞİ - ÇIKIŞI (inç) 1”

SICAK SU GİRİŞİ - ÇIKIŞI (inç) 1/2”

İŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI 20 Kg

ISI VERİMİ % 89

ELEKTRİK 220 V - 50 Hz

TOPLAM AĞIRLIK 170 Kg

KAZAN SU MİKTARI 37 Lt

Mekanik Termostat

Genleşme
Tankı

Termometre

Sirkülasyon 
Pompası

Kapaktaki fitil sayesinde
içeriye duman sızdırmaz

DK-25 KUZİNELİ
KATI YAKITLI KALORİFER SOBASI
CENTRAL HEATING SYSTEM WITH SOLID FUEL

KUZİNE 
ŞÖMİNE 

KALORİFER VE 

SOBA HEPSİ BİR 

ARADA
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DŞ-25 ŞÖMİNELİ
KATI YAKITLI KALORİFER SOBASI

CENTRAL HEATING SYSTEM WITH SOLID FUEL

Izgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.•	
Kazanda herhangi bir sökme takma işlemi yapılmadan tuğla değiştirilebilir.•	
Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit bir ısı dağılımı oluşur. Sessiz   •	
çalışır. 3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.•	
Kazanın yakıt yükleme kapağı geniş olduğu için yakıt yükleme çok kolaydır.•	
Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.•	
Mekanik termostat kapatıp açılarak hava akışı ve sıcaklık•	
istenildiği gibi kontrol edilebilir.•	
Mekanik termostat sistemi sayesinde ısı değerleri bir kez ayarlandıktan sonra   •	
sistem otomatik olarak çalışmaya başlar. 
Bütün ürünlerimiz patentlidir, taklit edilemez.•	
Elektrik gittiğinde sorun olmaması için güç kaynağı kullanılmalıdır.•	
Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 4/1 oranında antifriz kullanılmalıdır.•	
İki adet göz lambası bulunmaktadır. Bunlardan biri devrede elektrik olup •	
olmadığını, diğeri ise sirkülasyon pompasının devrede olup olmadığını gösterir.•	
Sobanın bulunduğu yere radyatör bağlanmasına gerek duyulmaz.•	
İstenirse sıcak su için eşanjör takılabilir.•	
Mutfak ve banyoda ihtiyacınız olan sıcak suyu, boyler veya herhangi bir ısıtıcı •	
kullanmadan temin edebilme imkanı. (Su sıcaklığı, kazan sıcaklığının % 75’ i kadardır.  
Akış miktarı 6 lt/d’dır) 

Due to the fact that its grill section is detachable it can be easily replaced•	
You can replace the firestone without detaching any parts.•	
Due to its circulation pump, it distributes the heat equally to all the radiators. It •	
works quietly. With the help of its 3-level cycle setting, its circulation speed can be adjusted. •	
It can burn all kinds of solid fuels with high efficiency.•	
With the help of its large loading lid the loading of fuel is easy.•	
With the help of its rotating grill system it discharges ashes automatically with its manual lever.•	
It has a fan bolt. This enables you to control the airflow by opening and closing it.•	
With the help of the mechanic thermostat unit after once you adjust the temperature,  •	
the system operates automatically. The control system has a safety system against 
extreme hot and cold conditions.•	
Due to the fact that its upper lid is manufactured from high-temperature resistant •	
glass you may observe the burning process inside the boiler.•	
When electricity cuts off, must be used power sources to avoid problems.•	
Please use the “power source” and “antifreeze”.•	
It has a motor thermostat in its indicator panel. With the help of these thermostats •	
the circulation pump initiates and terminates its operation at the desired temperature.
Due to the fact that the furnace warms its own upper lid, you may warm food or similar things.•	
It canconnet heat exchanger for hot water.•	
The ability to supply hot water for the kitchen and bathroom without using a boiler and another •	
heater. (the water temperature is 75 % of the boiler temperature, the flow rate is 6 lt/min)

Mekanik Termostatlı
Central Heating System With Mechanic Thermostat

NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir. Toplam radyatör miktarı
hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı  ise en fazla 9 M tül  radyatör kullanılabilir.

Yatık Cinsi / Fuel Tybe Katı Yakıt / Solid Fuel

ISI GÜCCÜ (Kcal/h) 
(6000-8000 Kcal/h Kömürler İçin)

25000 Kcal/h + 3000 Kcal/h
28000 Kcal/h

KAZAN GİRİŞİ - ÇIKIŞI (inç) 1”

İŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI 18 Kg

ISI VERİMİ % 82

ELEKTRİK 220 V - 50 Hz

TOPLAM AĞIRLIK 155 Kg

KAZAN SU MİKTARI 50 Lt

DŞ-25 KATI YAKITLI 
KAT KALORİFER 

SOBASI

Derinlik (mm)
Deepth

Genişlik (mm)
Wideness

Yükseklik (mm)
Height

560 560 910

Genleşme
Tankı

Termometre

Sirkülasyon 
Pompası

Kapaktaki fitil sayesinde
içeriye duman sızdırmaz

Mekanik Termostat

ŞÖMİNE 

KALORİFER 

SOBA VE SICAK 

SU HEPSİ BİR 

ARADA



Due to the fact that its grill section is detachable it can be easily replaced•	
You can replace the firestone without detaching any parts.•	
The ability to supply hot water for the kitchen and bathroom without using a boiler and another •	
heater. (the water temperature is 75 % of the boiler temperature, the flow rate is 6 lt/min)
Due to its circulation pump, it distributes the heat equally to all the radiators. It  works quietly. With •	
the help of its 3-level cycle setting, its circulation speed can be  adjusted. 
It can burn all kinds of solid fuels with high efficiency.•	
With the help of its large loading lid the loading of fuel is easy.•	
With the help of its rotating grill system it discharges ashes automatically with its manual lever.•	
It has a fan bolt. This enables you to control the air flow by opening and closing it.•	
With the help of the electronic control unit after once you adjust the temperature, the system oper-•	
ates automatically. The control system has a safety system against extreme hot and cold conditions.
Due to the fact that its upper lid is manufactured from high-temperature resistant glass you may •	
observe the burning process inside the boiler.
When electricity cuts off, must be used power sources to avoid problems.•	
Please use the “power source” and “antifreeze”.•	

DY-30
KATI YAKITLI KAT KALORİFER KAZANI
CENTRAL HEATING SYSTEM WITH BOILER 
AND SOLID FUEL

Elektronik Kontrol Sistemi
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NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir. Toplam radyatör miktarı
hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı  ise en fazla 12 M tül  radyatör kullanılabilir.

DY-30 KATI YAKITLI 
KAT KALORİFER 

KAZANI

Derinlik (mm)
Deepth

Genişlik (mm)
Wideness

Yükseklik (mm)
Height

640 540 940

Izgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.•	
Kazanda herhangi bir sökme takma işlemi yapılmadan tuğla değiştirilebilir.•	
Mutfak ve banyoda ihtiyacınız olan sıcak suyu, boyler veya herhangi bir ısıtıcı kullanmadan temin •	
edebilme imkanı. (Su sıcaklığı, kazan sıcaklığının % 75’ i kadardır. Akış miktarı 6 lt/d’dır)
Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit bir ısı dağılımı oluşur.  Sessiz  çalışır. 3 kademeli •	
devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.•	
Kazanın yakıt yükleme kapağı geniş olduğu için yakıt yükleme çok kolaydır.•	
Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.•	
Fan kılepe sürgüsü bulunmaktadır. Bu sürgü kapatıp açılarak fan hava akışı istenildiği gibi kontrol •	
edilebilir.
Elektronik kontrol sistemi sayesinde ısı değerleri bir kez ayarlandıktan sonra sistem otomatik •	
olarak çalışmaya başlar. Ayrıca kontrol sisteminde aşırı soğuk ve sıcağa karşı emniyet sistemleri 
bulunmaktadır.
Bütün ürünlerimiz patentlidir, taklit edilemez.•	
Elektrik gittiğinde sorun olmaması için güç kaynağı kullanılmalıdır.•	
Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 4/1 oranında antifriz kullanılmalıdır.•	

Yatık Cinsi / Fuel Tybe Katı Yakıt / Solid Fuel

ISI GÜCCÜ (Kcal/h) 
(6000-8000 Kcal/h Kömürler İçin) 30000 Kcal/h

KAZAN GİRİŞİ - ÇIKIŞI (inç) 1”

SICAK SU GİRİŞİ - ÇIKIŞI (inç) 1/2”

İŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI 20 Kg

ISI VERİMİ % 89

ELEKTRİK 220 V - 50 Hz

FAN DEVRİ 1900 d/d

TOPLAM AĞIRLIK 190 Kg

KAZAN SU MİKTARI 63 Lt

Sirkülasyon Pompası

Genleşme Tankı

Banyo ve

Mutfak için

sıcak su.



Elektronik Kontrol Sistemi
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DY-40
KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI

CENTRAL HEATING SYSTEM WITH BOILER 
AND SOLID FUEL

Due to the fact that its grill section is detachable it can be easily replaced•	
You can replace the firestone without detaching any parts.•	
The ability to supply hot water for the kitchen and bathroom without using a boiler and another •	
heater. (the water temperature is 75 % of the boiler temperature, the flow rate is 6 lt/min)
Due to its circulation pump, it distributes the heat equally to all the radiators. It    •	
works quietly. With the help of its 3-level cycle setting, its circulation speed can  be adjusted. 
It can burn all kinds of solid fuels with high efficiency.•	
With the help of its large loading lid the loading of fuel is easy.•	
With the help of its rotating grill system it discharges ashes automatically with its   •	
manual lever.
It has a fan bolt. This enables you to control the airflow by opening and closing it.•	
With the help of the electronic control unit after once you adjust the temperature, the   •	
system operates automatically. The control system has a safety system against    
extreme hot and cold conditions.
Due to the fact that its upper lid is manufactured from high-temperature resistant   •	
glass you may observe the burning process inside the boiler.
When electricity cuts off, must be used power sources to avoid problems.•	
Please use the “power source” and “antifreeze”.•	

DY 40 KATI YAKITLI 
KAT KALORİFER 

KAZANI

Derinlik (mm)
Deepth

Genişlik (mm)
Wideness

Yükseklik (mm)
Height

640 540 1180

NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir. Toplam radyatör miktarı
hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı  ise en fazla 15 M tül  radyatör kullanılabilir.

Sirkülasyon Pompası

Izgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.•	
Kazanda herhangi bir sökme takma işlemi yapılmadan tuğla değiştirilebilir.•	
Mutfak ve banyoda ihtiyacınız olan sıcak suyu, boyler veya herhangi bir ısıtıcı •	
kullanmadan temin edebilme imkanı. (Su sıcaklığı, kazan sıcaklığının % 75’ i kadardır.  
Akış miktarı 6 lt/d’dır)
Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit bir ısı dağılımı oluşur. Sessiz çalışır. •	
3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.•	
Kazanın yakıt yükleme kapağı geniş olduğu için yakıt yükleme çok kolaydır.•	
Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.•	
Fan kılepe sürgüsü bulunmaktadır. Bu sürgü kapatıp açılarak fan hava akışı istenildiği gibi •	
kontrol edilebilir.
Elektronik kontrol sistemi sayesinde ısı değerleri bir kez ayarlandıktan sonra sistem otomatik •	
olarak çalışmaya başlar. Ayrıca kontrol sisteminde aşırı soğuk ve sıcağa karşı  emniyet sistem-
leri bulunmaktadır.
Bütün ürünlerimiz patentlidir, taklit edilemez.•	
Elektrik gittiğinde sorun olmaması için güç kaynağı kullanılmalıdır.•	
Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 4/1 oranında antifriz kullanılmalıdır.•	

Genleşme Tankı

Yatık Cinsi / Fuel Tybe Katı Yakıt / Solid Fuel

ISI GÜCCÜ (Kcal/h) 
(6000-8000 Kcal/h Kömürler İçin) 40000 Kcal/h

KAZAN GİRİŞİ - ÇIKIŞI (inç) 1”

SICAK SU GİRİŞİ - ÇIKIŞI (inç) 1/2”

İŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI 25 Kg

ISI VERİMİ % 89

ELEKTRİK 220 V - 50 Hz

FAN DEVRİ 1900 d/d

TOPLAM AĞIRLIK 240 Kg

KAZAN SU MİKTARI 76 Lt

Banyo ve

Mutfak için

sıcak su.



Izgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.•	
Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit ısı dağılımı oluşturur.•	
Sessiz çalışır. 3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.•	
Şömine yakıt yükleme kapağı geniş olduğu için yakıt yükleme kolaydır.•	
Mekanik termostat kapatılıp açılarak hava akışı ve sıcaklık istenilen ayarda tutulabilir.•	
yakıt yükleme kapağında cam (yüksek ısıya dayanıklı) olduğu için kazan içerisindeki •	
alev hoş bir görüntü sağlar.
Şömine hem radyatörlere hem de bulunduğu ortama ısı verir.•	
İstenirse sıcak su için boyler bağlanabilir.•	
İstenirse elektrikli rezitans bağlanabilir •	

Due to the fact that its grill section is detechable it can be easily replaced.•	
Due to its circulation pump, it distributes the heat equally to all the radiators.•	
It works quitely. With the help of its 3-level cycle settings,its circulation speed can be •	
adjusted
With the help of its large loading lid the loading of fuel is easy.•	
By opening-closing mechanic thermostat, air flow and temperature can be kept at the •	
adjustment wanted.
Due to the glass(high-temperature) on the loading cover, the fire provides a nice view.•	
The fireplace distrubutes the heat to all radiators and its surrounding area.•	
Can be connected boiler for hot water.•	
If you want, you can connect electirical resistance•	

ŞÖMİNE
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Yatık Cinsi / Fuel Tybe Katı Yakıt / Solid Fuel

ISI GÜCCÜ (Kcal/h) 40000 Kcal/h

KAZAN GİRİŞİ - ÇIKIŞI (inç) 2”

İŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 200 mm

ISI VERİMİ % 91

TOPLAM AĞIRLIK 225 Kg

KAZAN SU MİKTARI 95 Lt

ŞÖMİNELİ KATI
YAKITLI KAT 
KALORİFERİ

Derinlik (mm)
Deepth

Genişlik (mm)
Wideness

Yükseklik (mm)
Height

Baca Yüksekliği 
(mm)

Chimney Height

560 815 800 1200

NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir. 
Toplam radyatör miktarı hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı  ise en fazla 15 M tül  radyatör kullanılabilir.

KATI YAKITLI KALORİFERLİ ŞÖMİNE
CENTRAL HEATING SYSTEM WITH SOLID 
FUEL (FIREPLACE)

ŞÖMİNE VE

 KALORİFER

BİR ARADA



PELLET SOBASI
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Elektrik sistemi olmadığından yakıt sistemi manuel olarak ayarlanır.•	
Izgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.•	
Yakıt yükleme kapağında cam (yüksek ısıya dayanıklı) olduğu için soba •	
içerisindeki alev hoş bir görüntü sağlar.
Pellet, fındık kabuğu, şeftali çekirdeği, zeytin çekirdeği, kayısı çekirdeği, •	
vişne çekirdeği…v.s. yakıtlar kullanılabilir. 

Due to the fact that its grill section is detechable it can be easily replaced.•	
Due to the glass(high-temperature) on the loading cover, the fire provides •	
a nice view.
Pellet, nutshell, peach seed, olive seed, apricots seed, cherry seed can be •	
used os fuel.
Due to that the stove doesn’t have electirical system, fuel system can be •	
adjusted manually.

PELLET SOBASI
Derinlik (mm)

Deepth
Genişlik (mm)

Wideness
Yükseklik (mm)

Height

520 530 1090

Izgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.•	
Sobada herhangi bir sökme takma işlemi yapılmadan tuğla değiştirilebilir•	
Yakıt türü odundur.•	
Yakıt yükleme kapağı geniş olduğu için yakıt yükleme işlemi kolaylıkla •	
yapılabilir.
Yakıt yükleme kapağında cam (yüksek ısıya dayanıklı) olduğu için kazan •	
içerisindeki alev hoş bir görüntü sağlar.
Soba kuzine bölümü pişirme amaçlı kullanılabilir. •	

Due to the fact that its grill section is detechable it can be easily replaced•	
You can replace the firestone without detaching any parts.•	
Fuel type is wood•	
 With the help of its large loading lid the loading of fuel is easy•	
Due to the glass(high-temperature) on the loading cover, the fire provides •	
a nice view.
Range section can be used to cook•	

Yatık Cinsi / Fuel Tybe Katı Yakıt / Solid Fuel

ISI GÜCÜ (Kw) 7

DUMAN BORUSU ÇAPI 13 mm

ISI VERİMİ % 91

TOPLAM AĞIRLIK 68 Kg

ODUN SOBASI

ODUN SOBASI
Derinlik (mm)

Deepth
Genişlik (mm)

Wideness
Yükseklik (mm)

Height

370 470 900

Yatık Cinsi / Fuel Tybe Katı Yakıt / Solid Fuel

ISI GÜCÜ (Kw) 7

DUMAN BORUSU ÇAPI 13 mm

ISI VERİMİ % 91

TOPLAM AĞIRLIK 70 Kg

KATI YAKITLI SOBA
WOOD STOVE

KATI YAKITLI SOBA
PELLET STOVE

Pellet, fındık kabuğu, şeftali 
çekirdeği, zeytin çekirdeği, 
kayısı çekirdeği, vişne çekirdeği 
v.s. yakıtlar kullanılabilir
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PARÇALAR
KATI YAKITLI KALORİFER SOBASI

D20 Turbo Piki

D20 Üfleme Piki Çanak Pik Tuğla Takımı

Döner Kiriş

300/ 900 Termostat00/ 1200 Termometre

DY-30 / DY-40  Fan

Güç Kaynağı
Mekanik Termostat

Elektronik Kontrol Sistemi



KARBON FİBER
İNFARED ISITICI
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3 Fonksiyonlu Çalışma
3 Functions

Duvarda Dik
Kullanım

Vertical Using
on the wall.

Krom Nikel Gövde
Stainless Steel Body

Duvar Bağlantı Aparatı
Wall Connection Aparatus

Duvar Bağlantı Şeması
The Way to Connect 

the Wall

Krom Nikel Gövde
Stainless Steel Body

Krom Nikel Gövde
Stainless Steel Body

Teleskopik Ayak Aparatı
Telescopic Stand 

Apparatus

Ebatlar / Sizes : 920 x 223 x 117 mm  -  Ağırlık / Weight 4 kg

Ebatlar / Sizes : 920 x 223 x 117 mm  -  Ağırlık / Weight 4 kg

Termostat / Thermostat
2 Yıl Garanti / 2 Year Warranty
Bağlantı Aparatı / Connection Aparatus

Termostat / Thermostat
2 Yıl Garanti / 2 Year Warranty
Bağlantı Aparatı / Connection Aparatus

Yatay / Horizontal•	
Dikey / Vertical•	
Her açıdan kullanım imkanı •	
Possibe usage at all angles

TASARRUF

İNFARED ISITICI

1600 Watt•	
2200 Watt•	
2500 Watt•	
3200 Watt•	

1800 Watt•	
2200 Watt•	
2500 Watt•	
2800 Watt•	



Organize Sanayi Bölgesi 
8. Cadde No:16 KAYSERİ
Tel. +90 352 321 28 11 (Pbx)
Fax +90 352 321 28 14

aral@aralmakina.com.tr 
www.aralmakina.com.tr
www.daiwa.com.tr

Bu katalogta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. 
Aral Makina Madeni Eşya San. ve Tic.Ltd.Şti. gerektiğinde bu belgede yer alan 
bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Baskı hatalarından 
oluşabilecek her türlü renk ve tipoğrafik hatalardan Aral Makina Madeni Eşya 
San. ve Tic.Ltd.Şti. sorumlu tutulamaz.


