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Elektrikli Yerden Isıtma Filmleri
Karbon film ile yerden ısıtma sistemi kullanılan konutlarda, villalarda, 
hastanelerde, otellerde, cami ısıtmada, tarım ürünlerini kurutmada, 
seralarda, cafelerde, iş yerlerinde, yatlarda, ana okullarında, spor 
salonlarında, spa merkezlerinde kolaylıkla uygulanır. Halı altı uygulaması 
yapılabildiği gibi, parke altında da kontrollu termostatlar vasıtası ile 
mükemmel çözümler sunmaktadır.
 
Yerden ısıtma sistemi ile mekanlarda homojen bir ısı dağılımı sağlanır. 
Odalar arasındaki sıcaklık farkları da azdır. Klasik sistemlerde görülen 
tavanda ısı birikmesi bu sistemler için söz konusu değildir.Homojen ısı 
dağılımı ve yavaş hava dolaşımı,infiltasyon ısı kayıplarını büyük ölçüde 
azaltır.Isı bina yapı elemanlarında depolandığı için bina konforu ani 
sıcaklık düşüşlerinden,aşırı soğuk günlerden fazla etkilenmez.

Fizik kuralları insan anatomisine uygun uniform ısının taban zeminlerinden 
yükseldiğini ispatlıyor. Yer kaloriferi ya da yerden ısıtma diye adlandırılan 
bu sistem, ısıtma sistemleri içerisinde ayrı bir yer alıyor. Yer kaloriferi, 
tüm ısıtma sistemlerinin olumlu yönlerini bir araya getirebilen en sağlıklı 
sistemdir.

Sistem, enerji tüketimi ve çevre kirliliğini önemli ölçüde azaltırken, 
kullanıcılarına çok yüksek konfor da sunar. Yer kaloriferinde, diğer 
sistemlerde var olan partiküller ve toz oluşmaz.

Zemin ısıtma sistemi insan yapısına en uygun ısıtma sistemidir. Isınan 
zeminin insana verdiği sıcaklık, mevcut üst taraftan gelen soğuk havayı 
hissetmemesini sağlamaktadır.

Isıtıcı film 0,5 mm kalınlığındadır. Film çok sayıda katmandan oluşur.
Filmin içinde ısıtma teli, ısıtma kablosu veya rezistans yoktur. Isı kaynağı 
ortada duran çok ince siyah bir katmandır.Bu katman, karbon-metal 
karışımı bir yüksek teknoloji ürünüdür.
Filmin içinde rezistans ısıtma teli, ısıtma kablosu yoktur. Görünmeyen 
UZAK KIZIL ÖTESİ ışınlarla çalışmaktadır. Isıtıcı filmler her noktasından 
aynı anda aynı sıcaklığı vermektedir. 

Yerden ısıtma filmleri 80 cm ve katları şeklinde ithal edilmektedir. 
Filmlerin boyları 100 mt.dir. Boydan istediğimiz ölçüde kesim 
yapabilmekteyiz.

‘Havayı değil,insanı ısıtır’ 

• Kurulum ve İşletme maliyeti alternatiflerine göre daha düşüktür,
• Bakım maliyeti yoktur,
• Çizilme, delinme, yırtılmaya ve su basmasına karsı dayanıklıdır.
• Arıza yapmadığından ,sonradan müdahale gerektirmez.
• Alandan tasarruf sağlar. Panel radyatörleri yoktur,
• Homojen ısı dağılımı. Tüm yüzey ısıtıcı olduğundan her yerde aynı 

ısıyı verir,
• Dünya çapında yanmazlık garanti ve sigortası,
• 0.5 mm. İncelik,
• Kolay ve hızlı montaj,
• 5 yıl garanti, 
• Elektronik merkezi kontrol ve iklimlendirme,
• Doğalgazın olmadığı yerlerde en ekonomik ısıtma,
• Toz böcekleri(mite) ve bakterileri azaltır,
• Hızlı ısınma,
• Baca yok. Isı kaybı minimum,
• Duvar ve tavanda da kullanılabilir,
• Sertifikaları. CE ,ETL sertifikası vardır.
• Karbon-metal karışımı bir yüksek teknoloji ürünüdür. 
• Isı kaynağı tüm yüzey olduğu için,
• her noktasında bir dakika içinde aynı sıcaklık elde edilir.
• Ürünün Far Infrared olması romatizmal hastalıklara iyi gelir.
• Toz biriktirmez özelliği ile anti- alerjiktir.
• Yapılan incelemelerde "far infrared" ısının toz böceklerini (mite) ve 

bakterileri azalttığı görülmüştür.
• Far infrared ısı, insanın yaydığı ısı ile aynı frekanstadır. 
• Her ikisinde de ısı kaynağı karbondur.

Avantajlari;
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Başlica Kullanim Alanları ;
• Cami halı altı ısıtma sistemleri
• Laminat parke altı ısıtma sistemleri
• Kış bahçesi ve kapalı balkonların ısıtılmasında,
• Kapalı ve açık mekanlarda buz çözme uygulamaları için en ekonomik 

çözüm
• Kuru Sauna uygulamaları için ideal, 40 derece sabit sıcaklık sağlar,
• Ofis ısıtmada, işyeri ve ofislerde zeminden ısıtma,
• Seralarda ve tarımsal alanlarda donmaya karşı gerekli tedbirler 

alınarak kullanılabilir..
• Aynalarda Pus oluşumunu engellemek için kullanılabilir, oteller için 

idealdir!
• Büyük salonlarda local ısıtma için mükemmeldir, maliyeti çok 

düşüktür...
• Banyolarda kullanım için idealdir, kış aylarında müthiş bir konfor 

sağlayacaktır.
• Kreş ısıtma için idealdir...
• Yat ,tekne ısıtma,
• Hayvan barınakları, tavuk çiftlikleri ısıtılmasında, arı kovanlarının 

ısıtılmasında da kullanılmaktadır.
• Büro mobilyaları içerisine montaj yapılarak diz ve ayaklarınızı sıcak 

tutacaktır.
• Karbon ısıtıcı filmlerimiz, biber,fındık kurutma ve diğer sebzelerin 

kurutulmasında da kullanılmaktadır.
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Konut, ofis, ticari binalar, okullar, anaokullarının ısıtılmasında

Cami ısıtmada, mescid halı altı ısıtmada

Kar buz önlemede, garaj girişleri ve rampaların ısıtılmasında

Sera ısıtmada , tarımsal alanlarda donmayı önler

Arı kovanlarının ısıtılmasında

Sauna, spa salonlarında, mermer ve spa yatağının ısıtılmasında

Yatların ısıtılmasında(yat ısıtma,tekne ısıtma)

Hayvan barınakları, tavuk çiftlikleri, hayvan ve ev bitkilerini 
olumsuz etkilemez.



          

KAPALI BALKON / KIŞ BAHÇESI ISITMA

Karbon filmle zemin ısıtma kullanılan kapalı balkonlarda yada kış 
bahçelerinde de uygulanabilir. Sistem uygulamasından sonra üzeri halı 
yada parke ile kapatılır.
 
Yerden ısıtma sistemleri döşemenin altında kaldıkları için mekanların 
dilendiğince dekore edilmesine imkan tanır.
Herhangi bir alan ya da hacim kaybına sebebiyet vermediği gibi, göze 
hoş gelmeyen radyatör panellerini saklamak için de harcanacak zaman 
ve paradan  tasarruf sağlar.
 
Yerden ısıtma, mekan içerisindeki sıcaklığın hem yatay, hem de dikey 
eksende homojen dağılması sayesinde konforlu bir ortam sağlar.

Kapalı balkon yada kış bahçesi zemin ısıtma sistemlerinde duvar tipi  
termostatla sistemlerin sıcaklıkları kontrol altında tutulur.

Termostatlarımız yer sensörlü olarak çalışmakta olup zemin sıcaklığı 45 
C kadar ısıtılabilir. 
Karbon film altına, 6 mm kalınlığında PE yalıtım döşemekteyiz.
 
Kullanılan balkon yada kış bahçelerini ısıtmak için çok pratik bir 
uygulamadır.

Genellikle uygulaması, ekibimiz tarafından 1 günde tamamlanır.

Şimdi aynalar hem ısıtıyor hem de aynalarda buğu oluşmuyor...

1 mm kalınlığındaki karbon ısıtıcı filmlerimizle banyolar daha keyifli...

Son teknolojinin kullanıldığı ayna buğu önleyici filmlerimiz , harekete , 
toza ve neme dayanıklıdır.

Buğu önleme amaçlı olarak üretilmiş ısıtıcı filmlerimizin güçleri 180-220-
240 Watt/m.dir. Buğu önleme yanında yeterli miktarda kullanılmışsa 
ısıtma işlemi de yapar.

Ayna Buğu önleme yanında banyonun ısıtılması da sağlanabilir.

Ayna yüzeyleri sistem çalıştığı sürece ılık kalır.

Isıtma Filmlerimiz Güney Kore imalatı olup :
• 100 mt.lik rulolarda muhtelif enlerde imal edilir.
• Direkt 220 Volt ile çalışır.
• Ayna buğu önleyiciler, banyo aydınlatma düğmesi yada ayrı bir 

termostatla kontrol edilir.
• Isıtmada son teknoloji olan nano teknoloji ürünüdür.
• 1 mm.den daha incedir.
• Aynaların boyutundan 10 mm daha küçük imal edilmelidir.

Kış bahçelerinin  ısıtılmasında

Ayna buğusunu önleme

Karbon filmler 3 farklı boydadır.

AYNA BUĞU ÖNLEME

Ayna arkası buğu önleyici filmlerin banyonun elektrik açma kapama 
düğmesine direkt olarak bağlanabildiği gibi yüksek güçlerde ayrı bir 
kontrol sistemi dizayn edilebilir.

Ayna arkası ısıtıcılarımız 1 mm.den daha incedir. Aynanın arkasına 
yapıştırılarak monte edilir.

Isıtılmasını yada buğu önlenmesini istediğiniz aynanın ölçülerine göre 
dizaynı yapılabilir.

Karbonik ısıtma filmleri..Isıtmada son teknoloji!
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