
Elektrikli Panel Radyatörler

Is ›nman›n en prat ik  yöntemi

Tesisat ba¤lant›s› gerektirmeyen, yaln›zca elektrik ba¤lant›s›yla çal›flan ›s›tma

konforu. Maktek Elektrikli Panel Radyatör Çal›flma sistemi ve özel tasar›m›yla

Türk Patent Enstitüsü taraf›ndan “Faydal› Model Tescil Belgesi”ne lay›k

görülmüfltür.

• Tamamen kalorifer ile ›s›tma mant›¤›nda

çal›flarak sıcaklı¤ı odaya da¤ıtma

• Hiçbir ayar, bak›m vs gerekmeden, fifle 

takt›¤›n›z an çal›flmaya bafllar

• Sessiz çal›flma

• %100 enerji verimi

• Uzmanl›k geretirmeyen h›zl› montaj

• Özel tasar›m düz yüzeyiyle dekoratif

görüntü

• Standart RAL 9010 renginin yan›  s›ra

15’ten fazla renk ve desen opsiyonu ile

çok fl›k

• Düflük ilk yat›r›m maliyeti



Çok konforlu ve pratik
• Tamamen kalorifer ya da kombi ile ›s›tma prensibiyle çal›fl›r, odan›n neresine monte edilirse edilsin, tüm mekan› eflit flekilde ›s›t›r,  mükemmel

konfor sa¤lar.

•  Mekanik oda termostatı ilavesi ile bulundu¤unuz odadan radyatörlerinizi yönetebilirsiniz. (Opsiyonel)

• Elektri¤in oldu¤u her yerde çal›fl›r.

• Duvara monte edildi¤i için yerden tasarruf sa¤lan›r; istenirse odadan odaya tafl›nabilir.

• Is›nma ihtiyac›n›z de¤ifltikçe, radyatörünüzün yerini de de¤ifltirebilirsiniz.

• Ba¤lanabilecek zaman saati ile, radyatörünüz her gün istedi¤iniz saatte devreye girer, siz evinize varmadan tüm odalar ›s›nm›fl olur.

• Tesisat, baca ba¤lant›s›na gerek olmadan k›sa sürede montaj› yap›l›r ve fifle takt›¤›n›z an çal›flmaya bafllar.

• Ayarlanabilen termostad›  ile iste¤iniz derecede ›s›nır.

• Tamamen sessizdir.

• Dekoratif düz yüzeyi, temizli¤ini kolaylaflt›r›r.

Is›nman›n
en pratik yöntemi

           Tesisat ba¤lant›s› gerektirmeyen, yaln›zca elektrik ba¤lant›s›yla

çal›flan ›s›tma konforu. Çal›flma sistemi ve özel tasar›m›, Türk Patent

Enstitüsü taraf›ndan MAKTEK ad›na koruma alt›na al›nm›flt›r.



Dayan›kl› ve kaliteli
• Epoxy polyester eletrostatik toz boya yöntemi ile korozyona karfl› maksimum dayan›kl›l›k.

• DIN EN 10130 normlar›na uygun özel çelik saclar kullan›larak üretim yap›l›r.

• Konvektörlerin do¤rudan ak›flkan kanallar›na kaynak yap›lmas› sistemi ile optimum verim.

• Sprey yüzey temizleme teknolojisi kullan›larak tam otomatik makinalarla epoxy polyester powder painting sistemi 

ile boyama.

• Test ifllemlerinin ard›ndan radyatörün iç ve d›fl yüzeyleri DIN EN 55900 standard›na uygun olarak fosfat kaplama ve 

s›cak  ya¤ alma banyosu ifllemlerine tabi tutularak kimyasal maddelerden tümüyle ar›nd›r›lmakta ve korozyona karfl› 

direnç kazand›r›lmaktad›r.

• 6 bara kadar bas›nca dayan›kl›d›r.

• TSE EN 442, ISO 14001 ve ISO 9001:2000 kalite standartlar›na uygun üretim.

• CE belgeli, EMC direktiflerine uygun olarak üretilmektedir.

• 3 y›l yedek parça ve servis garantili.

Güvenli ve sa¤l›kl›
• Baca kurulu olmad›¤› için is, kurum oluflumu olmaz.

• Ç›kar›labilir parçalar› yoktur dolay›s›yla çok güvenlidir.

• Karbonmonoksit ya da gaz at›¤› üretmedi¤i için patlama veya gaz  zehirlenmesi riski yoktur.

• Duvara monte edildi¤i için devrilme riski yoktur.

• Ya¤ ak›tma, k›sa devre yapma, sigortalar› att›rma gibi riskler özel emniyet tedbirleri ile elimine edilmifltir.

• Üflemeli ›s›t›c›larda oldu¤u gibi havadaki tozu kald›rmaz.

• Konveksiyon ilkesine göre tasarlanan ön panel yüzeyi, cihaz en yüksek s›cakl›¤a ayarlanm›fl dahi olsa afl›r› ›s›nmaz;

özellikle çocuklar için son derece güvenlidir.

• Klasik panel radyatörlerin homojen ›s›tma özelli¤i sayesinde ortam havas›n›n kurumas› önlenmifl olur. Ortam

havas›n› kurutan k›zg›n yüzeyli ›s›t›c›larla (infrared, halojen ›s›t›c›lar, elektrikli sobalar) k›yasland›¤›nda sa¤l›k

aç›s›ndan üstünlü¤ü bir gerçektir.

Mekanik oda termostat›

Kesinlikle Daha Ekonomik
•  ‹htiyaç duyulan kapasitede  seçim yap›labildi¤inden  dengeli ›s›tma yap›labilir ve gereksiz elektrik sarfiyat› olmaz. Dolayıs›yla da toplam

panel radyatör maliyeti çok daha ekonomiktir.

• Tesisat, boru, döfleme ya da kat kaloriferi masraf›na  gerek kalmadan evinizde kalorifer konforu.

• Özel rezistans› ve d›fl panel ›s›  iletkenli¤i sayesinde elektri¤i  verimli kullanır ve  mekanı kısa zamanda homojen olarak ›s›t›r.

• Panel ve konvektörler ak›flkan s›cakl›¤›n› ortama süratle yayar.

• Panel radyatör prensibine dayalı özel tasar›m› sayesinde  geç so¤ur  ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sa¤lar.

• Harcadı¤› tüm enerjiyi ıs›ya dönüfltürür, % 100 verimle çal›fl›r; ıs›nd›¤›n›z kadar ödersiniz.

• Hiçbir flekilde periyodik bak›ma ihtiyaç duymaz, dolayıs›yla yıll›k bak›m masrafı oluflturmaz.

• Tüm evin ›s›t›lmas› düflünüldü¤ünde  ilk yatır›m maliyeti çok düflüktür.



Radyatör Seçimi
Radyatörden beklenen verimin al›nabilmesinde ortam ve iklim

koflullar›, radyatörün kullan›laca¤› mekan›n büyüklü¤ü ve izolasyon

durumu, radyatörün montaj flekli gibi bir çok faktör etkili olmaktad›r.

Kullan›c›n›n da  yapabilece¤i basit bir hesap yöntemiyle gerekli

radyatör kapasitesi yaklafl›k olarak afla¤›daki formülle bulunabilir.

Kapasite= Oda boyu x Oda eni x Oda yüksekli¤i x A

Buradaki A de¤eri;

Oturma odas› için A=0,086,

Yatak odas› için A=0,076,

Mutfak için A=0,066,

K›fl bahçesi için A=0,13 de¤erleri al›nabilir.

Örnek: 5 metre boyunda, 2 metre eninde ve 2.5 metre yüksekli¤inde

bir oturma odas› için gerekli yaklafl›k radyatör kapasitesi;

Kapasite = 5x 2 x 2.5 x 0.086 (oturma odas› için A=0,086)

 = 2.15 kw/sa olarak bulunur.

‹zolasyon durumuna göre maliyetlerin ne kadar de¤ifliklik

gösterebilece¤i afla¤›daki tabloya ait de¤erlerden gözlenebilir.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
MODEL 6080 6100 6120 6140 6160

Kapasite Kcal/h 1204 1548 1892 2064 2408

Is› gücü Kw 1,4 1,8 2,2 2,4 2,8

S›cakl›k Ayar› (min/max) °C 30/90 30/90 30/90 30/90 30/90

>> BOYUTLAR

Yükseklik mm 600 600 600 600 600

Genifllik mm 800 1000 1200 1400 1600

Derinlik mm 93 93 93 93 93

>> ELEKTR‹K

Elektrik Ba¤lant› Kablosu Adet/mm 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5

Voltaj/frekans V~/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Güç W 1402 1802 2202 2402 2802

Elektrik ‹zolasyon Derecesi IP X4D X4D X4D X4D X4D

Rezistans Kapasiteleri Adet/W 2x700 2x800 2x1100 2*1200 2*1400

T‹P 6080 1.4 1.2 0.9 0.45

T‹P 6100 1.8 1.6 1.2 0.60

T‹P 6120 2.2 2 1.45 0.75

T‹P 6140 2.4 2.4 1.65 0.85

T‹P 6160 2.8 2.6 1.85 0.93

• Çal›flma maliyetleri yaklafl›k de¤erler olup ilgili mekan›n ›s› kayb›na göre
en uygun radyatör boyutunun seçildi¤i varsay›lm›flt›r.

• Maliyetler bölgesel elektrik fiyat de¤iflimlerine göre farkl›l›k gösterebilir.

• Ürün gösterim flekli 6 0 8 0

Yükseklik (60 cm)

Boy (80 cm)


