ECA Sıvı/Gaz Yakıtlı Çelik Kazan
Fiyat Listesi

01.06.2021

PELET YAKITLI KAZAN
ÜRÜN KODU
801ECKIII0400
801ECKIII0500
801ECKIII0600
801ECKIII0700
801ECKIII0800
801ECKIII1000
801ECKIII1250
801ECKIII1500

ÜRÜN AÇIKLAMASI
ECK - 400
ECK - 500
ECK - 600
ECK - 700
ECK - 800
ECK - 1000
ECK - 1250
ECK - 1500

ISITMAKAPASİTESİ KW
400
500
600
700
800
1000
1250
1500

BİRİMFİYAT
38.500 ₺
51.200 ₺
52.200 ₺
67.100 ₺
68.200 ₺
70.900 ₺
91.300 ₺
99.000 ₺

KAZAN KUMANDA PANELLERİ - AKSESUARLARI
ÜRÜN KODU
800SDC0007
800SDC0008
800EKS0004
800EKS0005
800EKS0002

ÜRÜN AÇIKLAMASI
EKOPANEL SDC 12 - 31 KUMANDA PANOSU
EKOPANEL SDC 7 - 21 KUMANDA PANOSU
AF 20 DIŞ HAVA SICAKLIK SENSÖRÜ
KTF 20 YÜZEY SICAKLIK SENSÖRÜ
TBS SMİLE (SDC 7-21 VE SDC 12-31 İLE ALINMALIDIR)

BİRİMFİYAT
4.750 ₺
3.350 ₺
350 ₺
300 ₺
300 ₺

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
* Satışlarımız stoklarla sınırlıdır ve ihbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır.
* Toplu işler için lütfen proje ismi ile fiyat talebinde bulunun.
* Kazan fiyatlarına standart kontrol paneli dahildir.
* Standart kontol paneli içerisinde kazan termostatı, limit termostatı, iki kademeli termostat ve açma kapama
butonu fiyata dahildir.
* Karışım vanalı ısıtma devresi ve/veya boyler devresi sistemde mevcut olduğunda ihtiyaca göre kazan sayısı
kadar SDC kontrol panellerinden bir tanesi muhakkak alınmalıdır.
* Çelik kazanların kaskad uygulamalarında SDC kontrol panelleri ihtiyaca göre muhakkak alınmalıdır.
* SDC 7-21 ile tek zon (karışım vanalı devre) ve boyler kontrolü yapılabilir. Tek veya iki kademeli brülör kontrol
edelebilir.
* SDC 12-31 ile iki zon (karışım vanalı devre) ve boyler kontrolü yapılabilir. Oransal brülör kontrol edilebilir.
* Sistemde boyler devresi mevcut olduğunda SDC ve 1 adet KTF 20 sıcaklık sensörü ayrıca alınmalıdır
* TBS Smile, SDC kontrol panel sayısı kadar alımalıdır.
* SDC kontrol panelleri ile haftalık programlama yapılabilir.
* Analog veya dijital oda modülleri, kablolu bağlantı olup uzaktan kumanda edilmek istenilen sistemlerde
kullanılabilir.
*Kazanların standart çalışma basıncı 4 bar olup, dha yüksek işletme basıncı talep edildiğinde sipariş ile birlikte
bildirilmelidir. İlave her 1 bar basınç farkı için %5 fiyat farkı ilave edilir
* ‘’Ekopanel kontrol panelleri’’ ne ilave olarak alınacak her bir ‘’SDC12-31’’ 2 adet karışım vanalı devre ve boyler,
‘’SDC7-31’’ 1 adet karışım vanalı devir ve boyler devresi kontrolünü ekstradan sağlayabilir
* Bu durumda ihtiyaç olan adet kadar KTF 20 sıcaklık sensörü ve 1 adet TBS Smile muhakkak alınmalıdır.
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