
Yeni JenerasyonYeni Jenerasyon
hibrit duvardan
ısıtma sistemleri



Neden duvar daha iyi?

• Yerden ısıtma sistemi sadece
yer döşemesinin altındadır
yani zeminde ciddi
değişiklikler yapılması
gerekmiyor.

• Soğuk ayak sendromuda
standart kalorifer sistemiyle
Alakalı

Yerden ısıtma sistemlerii Günümüzde çok yaygın, bizlerde
yüzeysel ısıtma teknolojisini kullanıyoruz.

!

Alakalı

• Sadece Düşük ısılarda
çalışabilir

• Ekonomi ve çevree dostudur, 
genelde iyi izolasyon yapılmış
binalarda kullanılır



• Duvardan ısıtma
sistemlerinin çok kalın
borulara ihtiyacı vardı ve bu 
da enerjinin etkili
kullanılmasını ciddi
anlamda etkiliyordu.

• Montaj esnasında binaya
verilebilecek hasarlar

Duvardan ısıtma sistemini
neden Çok az kullanıyoruz?

3thermo sistemi Bütün bu sorunları elimine
ediyor.
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verilebilecek hasarlar

• Ciddi anlamda pislik ve dağınıklık, 
çok fazla kırıp dökülmesi
gerekiyor

• Binanın tasarımı ile ilgili sorunlar
(Elektirik hatlarıyla kesişme
ihtimali



Bunu değiştirebiliriz!
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yerden ısıtma sisteminin ve 3THERMO 
sisteminin karşılaştırılması:
• Çok ince katmandan oluşan

paneller, Isının verimliliğini en üst
düzeyde tutacak kadar ince paneller.

• Düşük ısıl atalet
• Duvarda yada yerde çok az yer kaplar
• Yeni yapılan yada restorasyon yapılan

Duvardan ısıtma sistemi ısıtmanın en iyi sistemi.
!
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• Yeni yapılan yada restorasyon yapılan
bütün binalar için uygun. Montajı kolay ve
hızlı

• Standart sistemlere göre enerji verimliliği 
yüksek

• Herhangi bir yan etkisi yok



Bizi farklı yapan ne ?

• İlk olarak amacımız verimli ve ucuz
duvardan ısıtma sistemleri, maliyetlerini
yerden ısıtmalı sistemler ile yakın ama
3thermo’nun gerçek avantajı her 1 metre
için 250 W gücü olması

• Özer bir sıva çeşitine ihtiyaç duyulmuyor. 
Her türlü sıva kullanılabilir.
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Her türlü sıva kullanılabilir.
• İçinden yada çevresinden Elektirik

kablolarının geçmesi sorun değil ve
bunun mümkün olduğu ilk sistem bu

• Duvarda kullanım süresi boyunca
herhangibi bir çatlak olmayacağının
garantisini veriyoruz.

3THERMO sisteminde geleneksel duvardan ısıtma sistemlerinin tam aksine
içinde her hangi bir su bulunmadığı için 100% güvenlidir.



Misyonumuz?

• Sistemimizin basitliğini ve
verimliliğini ekolojik trendlerle
beraber yaygın olarak kullanmak
istiyoruz

• Insanlarla bu saglıklı bütçe dostu ve
herhangi bir yan etkisi olmayan
sistemimizi tanıtmak ve paylaşmak

• Bütçe dostu bir sistem olduğunu• Bütçe dostu bir sistem olduğunu
göstermek

• Kullanıcılarımızın güvenliğini
garantilemek (ısı panellerinin içinde
su bulunmaması)



Nasıl yapıyoruz? 

Kafes şeklinde tasarlanmış alçıya ve duvara yüksek ısı

transferi sağlayabilen radyatör bölümü (Alçının kırılmamasını

sağlayan ve alçıya bir arada tutan parça)

Radyatör kafesi

8 mm kalınlığındaki ısıyı dik olarak transfer eden içerisinde

su yada herhangi bir bir elektrik sistemi bulunmayansu yada herhangi bir bir elektrik sistemi bulunmayan

radyatör peteği.

Radyatör Peteği

Kolektör hattı, direk olarak ısıtma sistemine bağlanan ve sıcak

suyu radyatör peteklerine ışıma yolu ile transfer oluyor. Kolektör

tasarımı sistem içine kesinlikle hava girmesini engelliyor.

Kolektör Hattı

Alçı kalınlığı maksimum 2-5 milimetre arasında!



Nasıl mümkün?

Kolektör hattından geçen sıcak su 
içinde özel gazlar bulunan yüksek
basınçlı hava geçirmez radyatör
peteğine ısı transfer ediyor ve bu 
şekilde gazın form değiştirmesi ile şekilde gazın form değiştirmesi ile 
radyatör peteği başta olmak üzere
radyatör kafesi hızla ısınıyor ve
verimli ve güvenli ısınma sağlıyor. 
Her bir radyatör peteği 5gr gaz 
içeriyor ve bütün radyatörler 100% 
80 bar basınçta test ediliyor.



Neden enerji verimliliği?

• Havalandırma esnasında çok düşük
enerji kaybı, konvektif sistemlerde bu 
30%’a kadar çıkabiliyor.
• Minimum enerji ile maksimum ısı
• Kısa ara bağlantılar ve sistemde az su 
bulunması enerji kaybını minimum Enerji kullananma maliyeti

Montaj maliyeti

bulunması enerji kaybını minimum 
oranda tutuyor.
• Klasik sistemlere göre daha düşük
ısılarda konforlu sıcaklığa ulaşmak
mümkün
• Kesin ve stabil ısı kontrolü
• Her türlü ısıtma sistemi ile uygun
çalışır

Enerji kullananma maliyeti

Kazanç



Ne kadar verimi?

Tesis Çok katlı bina (Eski)

ZEMIN 200m²

KAZAN DE DIETRICHMCA65

Kat/Isıtma 1.Kat/
Zemin kat/

Duvar ısıtma sisteminin %39 daha

verimli olduğu görülmüştür.

39%
Kat/Isıtma

sistemi

1.Kat/

ZEHNDER -
KONWEKCJA

Zemin kat/

3THERMO

İlk ölçüm:  

01.03.2016

21.829 GJ 29.279 GJ

Son ölçüm:  

27.02.2017

112.012 GJ 84.271 GJ

Toplam mikta
90.193GJ 54.992GJ

90

55

İki sistemde aynı parametrelerde çalıştı. İki ölçümdede bir
biriyle birebir aynı olan iki farklı daire kullanılmıştır.

!



Her şey kontrol altında.

• 3Thermo duvardan ısıtma sisteminin ısısı
elektronik olarak kontrol edilebilir. 

• Kısa ara Bağlantılar sayesinde komplike kontrolKısa ara Bağlantılar sayesinde komplike kontrol
sistemlerine ihtiyaç yoktur. 

• Termostat sayesinde otomatik olarak su akışını
Açıp kapatabiliriz. 

• TECH tarafından üretilmiş kendi kontrol
sistemimiz Olmasına rağmen sistem başka
kontrol sistemleriylede uyumludur.



Hangi tip ısıtma en 
uygunu?

3THERMO bütün derecelerde sorunsuzca en üst verimle çalışır

3THERMO ısıyı sağlıklı ve ekonomik olarak ürettikleri
için yoğuşmalı kazanlar için idealdir.

!

Yerden ısıtma sistemleri Geleneksel ısıtma sistemleri

3THERMO duvardan ısıtma sistemi



Neden Sağlıklı?

•Duvardan ısıtma sistemi havadaki doğal nemi
kurutmaz ve bu sayede üst solunum yolu
hastalıklarına yakalanma ihtimalimiz azalır.

•3THERMO radyatörleri sadece duvarları
kuruttuğu için küf ve rutubet oluşumunu engeller.

•Duvar ısıtma sistemi içeride geleneksel•Duvar ısıtma sistemi içeride geleneksel
kaloriferler gibi hava akımı oluşturmadığı için
kapalı mekanda toz ve alerjenlerin serbestçe
dolaşmasının önüne geçilir.

•Radyatör tamamen görünmez olduğu için
geleneksel radyatörlerdeki gibi temizlemesinin zor
olduğu bölümler yok.

•Isıtma metodunun hava kalitesine ciddi anlamda
etkisi vardır ve 3THERMO ile hava kalitesini
arttırıyoruz.



Hijyenik!!!

!
Radyatörleri temizleye hiç gerek yok asla toz birikmez çünkü radyatörler
görünmüyor ve duvarın içindeler.



Etki alanı?

Konfor ve enerji verimliliği insan psikolojisi için en iyisi.

Tavan

!
3THERMO kullanmanın limitleri yoktur. Büyük duvarlara ihtiyac duymaz, Örnek
olarak 20 metrekarelik bir oda için 4 metrekarelik bir alan yeterli. (Duvar alanı)

Taban
Konforlu yaşam

ısısı
3THERMO Yerden ısıtma sistemi Geleneksel

kalorifer



Neden konforlu?

Duvardan ısıtma sistemi düşük sıcaklarda verimli çalışma olacağına sahip olduğu için
ve ısısını termal radyasyon ile ortama yaydığı için geleneksel sistemlerden daha
konforlu olduğu kanıtlanmıştır.

!

Sistemdeki suyun
sıcaklığı 55 derece

Radyatör sıcaklığı: 50 
derece

Sistemdeki suyun
sıcaklığı: 55 derece

Duvar yüzeyi
sıcaklığı: 35 derece

Geleneksel ısıtma sistemleri yüksek miktarda ısı yaydıkları için insanlar için
çok sağlıklı ve konforlu değildirler. Aynı zamanda ortam içindeki yüksek
hava sirkülasyonu sebebiylede konfor oranı çok düşüktür.



Bağlantı örnekleri:



Özet!

3THERMO radyatörleri ucuz, basit ve verimli
ısınma sağlayabiliyorlar. 

• Montaj için Duvarların yapılarını değiştirmek
zorunda değiliz.
•Standart alçı kullanılabilir.
•Sistem su ısıtma ile çalıştığı için hibrit sistemlereSistem su ısıtma ile çalıştığı için hibrit sistemlere
uygundur.
•Geleneksel radyatörlerden 3THERMO’ya 
modernleştirme aşaması çok basit.
•Su kaçaklarını tamamen engelleyen sistem.
•İdeal bir ısıtma sistemi, hijyenik, sessiz ve en 
önemlisi görünmez.

! 3THERMO tamamen inovatif bir sistemdir, her şey sizin hayal
gücünüze göre şekillenebilir. Asla sağlığı kötü etkilemez.



Teşekkürler!Teşekkürler!

Kaan Çakar kcakar@kadul.com

Radoslaw Bojarczuk rbojarczuk@kadul.com

Tel. +48 532 312 683
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