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2009 y›l›nda yürürlüğe giren ve kapal› alanlarda 
sigara kullan›m›n› s›n›rland›ran yasa ile birlikte 
cafe, restoran, otel ve benzeri işletmelerin farkl› 
alanlar›nda farkl› ›s›tma sistemleri kullan›m› ihtiyac› 
doğmuştur.

Geleneksel ›s›tma sistemlerinin kapal› alanlarda 
çözüm olabilmesine karş›l›k aç›k alanlarda, “Aç›k 
Alan” Is›tmas›na uygun özel olarak dizayn edilmiş ve 
Radyant Is›tma tekniği ile ›s›tma sağlayan cihazlar›n 
kullan›m› gerekmektedir.

Kapal› alanlarda ise geniş hacimlerin en ekonomik 
şekilde ›s›t›labilmesi için günümüzün en ucuz yak›t› 
olan doğalgazla çal›şan ve kulland›ğ› yak›t› en k›sa 
sürede ve en az kay›pla ›s›tmaya dönüştüren cihazlar 
kullan›lmal›d›r.

• Sektörde Öncü ve Lider

• 30 Yıla Yaklaşan Tecrübe

• 10.000’i Aşkın Referans

• Daima Yenilikçi ve Güvenilir

• En Geniş Ürün Yelpazesi

• Yakıt Tüketiminde Tasarruflu Yüksek Verimli

   Cihazlar

• Bakım Gerektirmeyen Uzun Ömürlü Cihazlar

• En Geniş Satış ve Servis Ağı

• Yüksek Müşteri Memnuniyeti

• İlk, En Çok ve En Farklı Açık Alan

   Isıtması Uygulamaları
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Bilindiği üzere geleneksel ›s›tma sistemlerinde 
›s›tma ihtiyac›, ortamda bulunan havan›n ›s›t›lmas› 
ile sağlan›r. Aç›k alanlarda ortamda bulunan havay› 
›s›tmak mümkün olmad›ğ› için, güneşin dünyam›z› 
›s›tt›ğ› gibi infrared (kızılötesi) ›ş›nlar ile, bir başka 
deyişle radyant ›s›tma tekniği ile ›s›tma sağlanmal›d›r. 
Bu amaçla radyant ısıtma yapılacak alanlarda 
kullanılacak radyant ısıtma cihazları, açık ortamda 
çalışmaya uygun bir şekilde dizayn edilmiş ve ayrıca 
rüzgârdan etkilenmeyen cihazlar olmalıdır. Aksi 
taktirde en ufak esintide bile cihazlar›n performans› 
düşmekte, hatta cihazlar sönebilmektedir.

Aç›k Alan Is›tmas›n›n verimli, konforlu ve ekonomik 
şekilde projelendirilebilmesi için Radyant Is›tma 
uygulamas› konusunda geniş tecrübe gereklidir. 
Isıtılacak mekanda doğru ›s› ihtiyac› hesaplanmalı, 
bu ihtiyac› en iyi şekilde karş›layacak sistemler 
tasarlanmalıdır.

Türkiye’deki ilk büyük açık alan ısıtması olan 
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu tribünlerinin 
ısıtılması işi Çukurova Isı tarafından 2007 yılında 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Çukurova Isı, 
benzeri uygulamaları Kayseri Kadir Has, Başakşehir 
ve Konya stadyumlarının tribünlerinin ısıtılmasında 
da yapmıştır. Bu şekilde yıllara dayanan tecrübeler 
açık alan ısıtmasında başarılı bir şekilde kullanıcılara 
sunulmuştur. 

Sizler de, halihaz›rda 10.000’i aşk›n endüstriyel ve 
ticari alan ›s›tmas›, binlerce cafe restoran ›s›tmas› 
referans›na sahip, Türkiye çap›nda geniş sat›ş ve 
servis ağ› bulunan, dünya markalar› ve kendi ürünleri 
ile en uygun çözümleri üreten Çukurova Is›’yı  tercih 
ederek ekonomik ve konforlu ›s›tmaya sahip olun.

Ticari mekanlarda kapal› alan ›s›t›lmas› ile ilgili seçim 
yap›l›rken, cihazlar›n ›s›tma için harcad›ğ› süre ve 
kullanm›ş olduğu yak›t› ›s›ya dönüştürme verimlerine 
dikkat edilmelidir. Çukurova Is›’nın kullanm›ş olduğu 
doğalgazl› ›s›t›c›lar, gaz› cihaz bünyesinde yak›p 
ortama direk s›cak hava üflemesi sebebi ile herhangi 
bir taş›ma kayb›na maruz kalmadan %93’lere varan 

›s›tma verimiyle çal›şmaktad›r. Yüksek kapasiteleri ve 
mekanlar›n genel kullan›m›n› bozmayacak kompakt 
boyutlar› sayesinde kapal› alanlar›n ›s›t›lmas›nda 
h›zl›, temiz, sessiz, konforlu ve ekonomik ›s›tma 
çözümü sağlamaktad›r.  

Aç›k Alanda Is›tma Nas›l Yap›l›r?
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Borulu Radyant Isıtıcılar

Yüksek Kalite ve
Verimli Brülör Tasarımı

Mükemmel Tarama Aç›s›

Brülör içerisinde yanan gaz›n, yüksek yay›c›l›k değerine sahip 
paslanmaya karş› mukavemetli ›s›l işlem görmüş Alüminize 
Çelik borular içerisinde dolaşmas›yla ›s›s›n› borulara 
b›rakmas› ve bu ›s›n›n yüksek yans›tma kabiliyeti bulunan 
alüminyum reflektörler ile insanlara ve cisimlere yans›tmas› 
prensibi ile çal›ş›r.  8-70 kW aras›nda çeşitli kapasiteleri 
ve tipleri bulunan Borulu Radyant Is›t›c›lar, mekan›n 
ihtiyac›na göre şekli modüler olarak dizayn edilerek gerekli 
tüm alan taran›r. Rüzgârl› havalarda dahi ›s›tma kabiliyeti 
kesinlikle etkilenmeyen ›s›t›c›lar ile uzun tarama alan› 
sayesinde tek bir cihazla geniş hacimler taranabilmektedir. 
Ayr› ayr› çal›şt›r›labilen borulu radyant ›s›t›c›lar uzaktan 
kumanda veya programlanabilir kontrol panosu kullan›larak 
çal›şt›r›labilmektedir.

Borulu Radyant Is›t›c›lar 

Çukurova Is›’nın 30 seneye yaklaşan süredir Radyant ›s›tma 
piyasas›ndaki liderliğini sürdürmesindeki en önemli etken, 
sunduğu ürünlerin performans ve veriminin yüksek olmasını 
sağlayan özel tasarımları ve bu özellikleri haiz en kaliteli 
malzemelerden imal edilmiş olmalarıdır. Paslanmaya 
mukavemetli Alumünize çelik borular, saf aluminyum 
reflektörler, dengeli yük dağ›l›m›na ve artt›r›lm›ş alev boyuna 
sahip yak›c›lar ve aerodinamiği maksimize edilmiş fanlar 
sayesinde ürünler uzun y›llar bak›m gerektirmeden ve 
performansını kaybetmeden ilk günkü gibi sorunsuz çal›şmay› 
sürdürmektedir. 

Silversun ve Blackheat borulu radyant ›s›t›c›lar›n› rakiplerinden 
ay›ran önemli özelliklerinden biri, borulardan ç›kan ›ş›nlar› 
%99,5’ini cisimlere yönlendirmesi ve bu sayede daha verimli 
ve yoğun ›s›tma sağlamas›d›r.

Çukurova Isı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
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Silversun

Blackheat
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Blackheat Teknik Bilgiler

Silversun Teknik Bilgiler

15-50

15-50

15-50

Doğalgaz Giriş 
Basıncı (mbar)

Doğalgaz Giriş 
Basıncı (mbar)

Kapasite (kW)

Low LowHigh High
Isıtacağı Alan* 

(m2)
Uzunluk

(cm)
Doğalgaz Tüketimi (m3/saat)

8 0,8312 1,25

12 1,2518 1,87

16 1,6624 2,50

10-35

15-40

25-60

2,00 3.840

2,25 5.340

2,50 6.840

Tavsiye Edilen Asma 
Yüksekliği (m)

Kapasite (kW) Isıtacağı Alan* 
(m2)

Doğalgaz Tüketimi 
(m3/saat)

15

25

35

20

30

40

20-40

35-65

45-90

25-50

40-80

50-105

1,56

2,60

3,65

2,08

3,12

4,17

3.822 15-50

5.346 15-50

6.870 15-50

5.346 15-50

6.870 15-50

6.870 15-50

2,25

2,50

3,00

2,50

2,75

3,25

Uzunluk
(cm)

Tavsiye Edilen Asma 
Yüksekliği (m)

* Bu değerler yaklaşık değerler olup, kapalı kullanım, açık kullanım, izolasyon durumu, rüzgâr durumu v.b. hallerde değişiklik gösterebilir.

* Bu değerler yaklaşık değerler olup, kapalı kullanım, açık kullanım, izolasyon durumu, rüzgâr durumu v.b. hallerde değişiklik gösterebilir.
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Platinum Yenilikçi Teknolojileri
1. Benzersiz Cam Koruması ve Rüzgâr Dayan›m›:
Korunakl› yap›s› sayesinde sektörde bulunan cihazlar 
içerisinde en yüksek rüzgâr mukavemeti Platinum 
›s›t›c›larındad›r. Ürünlerde, ›s›t›c› seramik plakalar›n önüne 
yerleştirilmiş saydam seramikten üretilen camlar karş›dan 
gelen rüzgâr ak›mlar›n› %100 kesebilmektedir. Yüksek 
›s›ya mukavim bu cam, ›s›nd›kça saydaml›ğ› artt›ğ›ndan 
›s› kayb›na yol açmad›ğ› gibi seramiklerden gelen ›ş›n›m› 
dağ›tarak daha geniş alanlara yay›lmas›n› sağlar. 

2. Patentli Brülör ve Yakma Sistemi: 
Platinum serisi cihazların önünde bulunan seramik cam ile 
sağlanan benzersiz rüzgâr korumasına ek olarak, patentli 
brülör ve yakma sistemi sayesinde ısıtıcıların verimleri 
maksimize edilmekte ve ısıtıcılar çok daha yüksek rüzgar 
hızlarında da yanmaya devam etmektedirler.   

3. Benzersiz Estetik Tasarım:
Özel bir tasar›m ofisi taraf›ndan geliştirilen ürünler ş›k 
mekanlar için benzersiz estetik görünüm sunmaktad›r.

4. Paslanmaz  Çelik  Yap›:
Is›t›c›lar›n tüm gövdesi d›ş ortam şartlar›nda maksimum 
koruma sağlayan paslanmaz çelikten mamuldür.

5. Montaj Konsolu:
Kolay montaj sağlayan bağlant› ask› konsolu ayn› zamanda 
tüm kablo ve hortumlar› gizleyerek, ş›k bir görünüm 
oluşturur.

1

2

3

4

5

Seramik Plakalı Radyant Isıtıcılar - Platinum
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Platinum Ölçüler

560

29
442

8

756

29
442

8

343

382

284

Platinum Teknik Bilgiler

Ürün Kodu Kapasite (kW) Isıtacağı Alan* 
(m2)

Doğalgaz Tüketimi 
(m3/saat)

Plt 300 7

12

15-30

24-50

0,73

1,25

2,2

2,5

18-50

18-50Plt 500

Tavsiye Edilen Asma 
Yüksekliği (m)

Doğalgaz Giriş 
Basıncı (mbar)

* Bu değerler yaklaşık değerler olup, kapalı kullanım, açık kullanım, izolasyon durumu, rüzgâr durumu v.b. hallerde değişiklik gösterebilir.
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Tungsten Yenilikçi Teknolojileri
1. Rüzgâr Dayan›m›:
Tungsten modeli ›s›t›c›larda, seramik plakalar›n önüne 
yerleştirilmiş,  ileri teknoloji ürünü seramik kaplama ile 
kaplanm›ş paslanmaz çelikten mamul rüzgâr kalkan› 
sayesinde, karş›dan gelen rüzgâr ak›mlar› büyük oranda 
yavaşlatılabilmektedir. Yüksek ›s›ya mukavim bu koruma, 
zamanla paslanma veya renk değiştirme gibi herhangi bir 
sorunla kesinlikle karş›laşmaz.
2. Seramik Brülör: 
Piyasadaki diğer ürünlerden farkl› olarak, çok daha 
korunakl› bir yap›ya sahip olan Tungsten modeli ›s›t›c›lar›n  
patentli yakma sistemi sayesinde, cihaz daha yüksek rüzgâr 
h›zlar›nda da çal›ş›r konumda kalmaktad›r.
3. Estetik Tasarım:
Özel bir tasar›m ofisi taraf›ndan geliştirilen ürünler ş›k 
mekanlar için benzersiz estetik sunmaktad›r.
4. Seramik Kapl› Paslanmaz  Çelik  Yap›:
Is›t›c›lar›n tüm gövdesi d›ş ortam şartlar›nda maksimum 
koruma sağlayan siyah seramik kaplama paslanmaz 
çelikten mamüldür.

1

2

3

4

5

Tungsten Ölçüler

Tungsten Teknik Bilgiler
646

30
036

2

490

30
036

2

358

266

298

300

500

* Bu değerler yaklaşık değerler olup, kapalı kullanım, açık kullanım, izolasyon durumu, rüzgâr durumu v.b. hallerde değişiklik gösterebilir.

Ürün Kodu Kapasite (kW) Isıtacağı Alan* 
(m2)

Doğalgaz Tüketimi 
(m3/saat)

Tng 300 7

12

15-30

24-50

0,73

1,25

2,2

2,5

18-50

18-50Tng 500

Tavsiye Edilen Asma 
Yüksekliği (m)

Doğalgaz Giriş 
Basıncı (mbar)

5. Montaj Konsolu:
Kolay montaj sağlayan bağlant› ask› konsolu 
ayn› zamanda tüm kablo ve hortumlar› 
gizleyerek, ş›k bir görünüm oluşturur.

Seramik Plakalı Radyant Isıtıcılar - Tungsten
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Goldsun CC
®

 Teknolojileri
1. Çift Kademeli Brülör:
Goldsun CC ısıtıcılarında çift kademeli brülör ile istenen 
konfor düzeyi sağlanmaktadır. Havanın sıcaklığına göre 
düşük veya yüksek kademeli ısıtma ile, rahatsız olunmadan 
ısıtma yapmak mümkündür.
2. Cihaz Verimi:
GOLDSUN CC ısıtıcılarında ışınım verimleri, patentli seramik 
plakalar, özel tasarım brülör, bunların ön ve arkasındaki 
rüzgâr korumaları ve alüminyum reflektörleri sayesinde 
maksimize edilebilmekte ve bu sayede düşük kapasitelerde 
bile konforlu bir ısıtma sağlanabilmektedir.
3. Estetik ve Kullanışlı Tasarım:
GOLDSUN CC ısıtıcıları özellikle cafe, restoran, kış bahçesi 
gibi alanlarda mimari açıdan göze rahatsızlık vermeyecek 
şekilde kullanılabilmeleri amacıyla her türlü kablo vb. 
bağlantı aparatlarını gizleyen estetik ve kullanışlı tasarıma 
sahiptir.
4. Rüzgâr Dayanımı:
GOLDSUN CC ısıtıcılarının seramik plakalarının önüne 
yerleştirilen yüksek ısıya dayanıklı özel ızgaralar karşıdan 
gelen rüzgârı önemli ölçüde yavaşlatabilmekte ve bu 
sayede yanmanın devamını sağlamaktadır. Bu ızgaralar özel 
formları vasıtasıyla ışınım veriminin artmasına da destek 
olmaktadır.

5. Isı ve Yağmur Şapkası:
GOLDSUN CC ısıtıcılarının üzerine    
gerektiğinde monte edilebilen paslanmaz 
çelikten özel imalat şapkaları vasıtasıyla 
cihazlar dış mekanlarda yağmur ve kar 
dahil her türlü hava koşullarında sorunsuz 
kullanılabilmektedir. Ayrıca tente, pergola 
gibi malzemelerin altındaki kullanımlarda da 
cihazlar üstteki malzemelere zarar vermez. 
6. Kolay Montaj Konsolu:
GOLDSUN CC ısıtıcıları ile birlikte verilen 
montaj konsolları ve aparatları marifetiyle 
ısıtıcılar çok değişik mekanlara kolaylıkla 
monte edilebilmektedirler.

Goldsun CC
®

Ölçüler

Goldsun CC
®

 Teknik Bilgiler

248
250

800

980

* Bu değerler yaklaşık değerler olup, kapalı kullanım, açık kullanım, izolasyon durumu, rüzgâr durumu v.b. hallerde değişiklik gösterebilir.

Ürün Kodu
Kapasite (kW) Isıtacağı Alan* 

(m2)
Doğalgaz Tüketimi (m3/saat)

CC.5/7 5 7

7 11

10-30

24-50

0,52 0,72

0,72 1,14

2,0

2,2

18-50

18-50CC.7/11

Tavsiye Edilen Asma 
Yüksekliği (m)

Doğalgaz Giriş 
Basıncı (mbar)Low LowHigh High

Seramik Plakalı Radyant Isıtıcılar - Goldsun CC
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S›cak Hava Üreteçleri
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Enerjinin değerinin tartışılmaz olduğu günümüzde 
ısıtma için tasarruflu cihazlar ön plana çıkmaktadır. 
Bu bağlamda bilhassa kapalı ticari mekanların 
ısıtılmasında sıcak hava üreteçleri klasik ısıtma 
sistemlerine nazaran tercih edilmektedir.

Bilindiği üzere klasik ›s›tma sistemleri değişik 
ekipmanlardan (kazan, brülör, sirkülasyon 
pompalar›, borular, vanalar, apareyler, fan 
motorlar›, kanallar v.b. ) oluşmaktad›r. Her bir 
ekipman›n verimi farkl›d›r ve birlikte çal›şt›klar›nda 
sistemin verimi ekipmanlar›n performans›na bağl› 
olarak azalmaktad›r.

Doğalgazl› S›cak Hava Üreteçlerinde mekan›n›zdaki 
›s›tma ihtiyac› herhangi bir ikinci ekipmana bağl› 
kalmadan direk cihaz taraf›ndan karş›land›ğ› için 
taşınım kay›pları %0’d›r. %105’lere varan ›s›tma 
verimi sayesinde, yakm›ş olduğunuz doğalgaz› en 
verimli şekilde kullanarak mekan›n›z› ›s›t›rs›n›z. 

Ayr›ca s›cak hava ortama direk üflendiği için ortam, 
diğer ›s›tma sistemlerine k›yasla çok daha k›sa 
sürede ›s›n›r ve termostat devreye girerek cihazlar 
uzun süre lüzumsuz yere çal›şmaz.  K›saca S›cak 
Hava Üreteçleri mekan›n›z›n kapal› alanlar›n› 
konforlu ve h›zl› bir şekilde ›s›tmas›n› sağladığı gibi 
yüksek enerji verimleri nedeniyle ciddi oranda yakıt 
tasarrufu sağlamaktadır.
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S›cak Hava Üreteçleri Teknik Bilgiler

Kapasite (kW) Isıtacağı Alan 
(m2)

Doğalgaz Tüketimi 
(m3/saat)

15.0

20.6

100

130

1,57

2,18

2,5

2,5

42.2

48.2

34.8

235

265

200

4,46

5,10

3,68

2,5-3

2,5-3

2,5-3

Min. Asma 
Yüksekliği (m)

Kapasite (kW) Isıtacağı Alan 
(m2)

Doğalgaz Tüketimi 
(m3/saat)

29.7

16.5

12.1

34.7

24.8

180

100

75

210

145

3,10

1,72

1,26

3,61

2,58

2,5-3

2,5-3

2,5-3

2,5-3

2,5-3

Min. Asma 
Yüksekliği (m)

http://www.cukurovaisi.com/
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Goldsun yüksek yoğunluklu infrared ›s›t›c›lar›n piyasadaki standart ‹nfrared ›s›t›c›lardan fark› 2 saniye 
içerisinde 2.000 dereceye ç›kabilen  Halojen ampülleridir. Piyasadaki hiçbir ›s›t›c›n›n sağlayamad›ğ› yüksek 
yoğunluklu infrared özelliği d›ş mekanlarda, rüzgârl›, soğuk havalarda gereği duyulan s›cakl›ğ› daha uzak 
mesafelere ulaşt›r›r. Harcad›ğ› elektriği %99 verimle ›s›ya dönüştüren bu ›s›t›c›lar ayn› elektrik sarfiyat› ile 
daha hızlı, yüksek ve yoğun ›s› sağlamaktad›r. Bu sayede özellikle yüksek tavanl› veya aç›k alanlarda rahat 
konforlu ekonomik ve güvenli ›s›tma sağlanmaktad›r.

Goldsun SUPRA – Elektrikli Infrared
Goldsun serisinin son ürünü Goldsun SUPRA, bugüne 
kadar üretilmiş en teknolojik ve estetik infrared ›s›t›c›d›r. 6 
ayl›k AR-GE çal›şmalar› sonucu geliştirilen özel reflektörü 
sayesinde ampulden ç›kan ›ş›nlar›n tamam›n› cisimlere 
yönlendirir, böylelikle ›s›tma verim ve yoğunluğu artarken 
ampul ömrü de uzar. 1,5-2-3 ve 4 kw’l›k kapasiteleri bulunan 
SUPRA, IP55 standard›nda su geçirmezliğe sahiptir.

Goldsun AQUA – Elektrikli Infrared
IP55 standard›nda onayl› su geçirmez yap›s› ile d›ş 
ortamda, yağmur kar alt›nda bile ›s›tma gücünde eksilme 
hissedilmeden ›s›tma yapar. Estetik yapısı, kompakt boyutlar› 
ve tüm aç›larda çal›şabilmesi sayesinde şemsiyelere 
sundurma altlar›na kolayca monte edilebilirler. 1,5 - 2 ve 3 
kW’l›k üç ayr› modeli mevcuttur.

Goldsun  TERRA – Elektrikli Infrared
Geniş reflektör tarama alan› ile Goldsun Terra, aç›k 
ortamlarda konforlu, ekonomik ve kesintisiz ›s›tma sağlar. 
Kompakt boyutlar› sayesinde tüm mekanlara kolayca 
montaj› yap›labilir. 3 ayrı model ve 1,5 - 2 - 3 ve 4 kW’l›k 4 
ayr› kapasitede üretilmektedir.

®
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Goldsun Supra Teknik Bilgiler

Goldsun Terra Teknik Bilgiler

Goldsun Aqua Teknik Bilgiler

Kapasite (watt) Isıtacağı Alan* 
(m2)

Elektrik Tüketimi 
(kW/saat)

1.500

3.000

2.000

4.000

5-10

10-20

7-15

15-25

1,5

3

2

4

2,0

2,5

2,2

2,8

20

25

20

25

Tavsiye Edilen Asma 
Yüksekliği (m)

Cisimlere Üstten 
Uzaklık (cm)

Kapasite (watt) Isıtacağı Alan* 
(m2)

Elektrik Tüketimi 
(kW/saat)

1.500

3.000

2.000

4.000

5-10

10-20

7-15

15-25

1,5

3

2

4

2,0

2,5

2,2

2,8

20

25

20

25

Tavsiye Edilen 
Asma Yüksekliği (m)

Cisimlere Üstten 
Uzaklık (cm)

Kapasite (watt) Isıtacağı Alan* 
(m2)

Elektrik Tüketimi 
(kW/saat)

1.500

3.000

2.000

5-10

10-20

7-15

1,5

3

2

2,0

2,5

2,2

20

25

20

Tavsiye Edilen Asma 
Yüksekliği (m)

Cisimlere Üstten 
Uzaklık (cm)

* Bu değerler yaklaşık değerler olup, kapalı kullanım, açık kullanım, izolasyon durumu, rüzgâr durumu v.b. hallerde değişiklik gösterebilir.
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Uygulama Örnekleri
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