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Termo Teknik, Avrupa'n›n önde gelen ›s›tma gruplar›ndan
‹ngiltere bazl› Ideal Stelrad Group'un (ISG) bir ifltirakidir.

Termo Teknik, çelik dilimli radyatör ve mazotlu brülör
üretimi için 1966 y›l›nda ‹stanbul'da kuruldu. 1990 y›l›nda
üretimine bafllanan panel radyatörlerin piyasaya
sürülmesine kadar, Termo Teknik ürün portföyünü
elektrikli flofben, mazotlu / kat› yak›tl› kazanlar ve
elektrikli radyatörlerle geniflletti. Termo Teknik 1990'da
panel radyatör üretimi için Çorlu'da yeni fabrikas›n›
kurdu. 1995 y›l›nda Türkiye'de ilk olarak havlu radyatör
üretimine bafllad›. Termo Teknik 1999 y›l›nda ‹ngiliz öncü
›s›tma grubu ISG'ye kat›lm›flt›r.

Termo Teknik günümüzde panel radyatör, havlu radyatör
ve duvar tipi kombi üretimi ve pazarlanmas› üzerine
yönelmifltir. 5 modern üretim hatt›ndan sa¤lanan y›ll›k
4.5 milyon metrelik bir kapasite ile Avrupa'daki en büyük
radyatör fabrikalar›ndan birine sahiptir. Termo Teknik
bu sektörde Türkiye'nin ihracat flampiyonudur.

Termo Teknik Avrupa'da ISO 9000 sertifikasyonunu ilk
elde eden radyatör üreticilerinden biridir. Halihaz›rda
Termo Teknik BS ISO 9001:2000 akreditasyonuna sahiptir
ve uluslararas› radyatör standard› EN442'nin yan› s›ra
DIN, BSI, NF, GOST-R, UkrSEPRO, EMI, TSE ve çeflitli
di¤er standartlara sahiptir.

Termo Teknik'in vizyonu, müflterilerine en yüksek hizmeti
verirken, yüksek kalitede üretim, genifl ürün yelpazesi
ve müflteri beklentilerini aflan yeniliklerle Avrupa'n›n
lider panel radyatör üreticisi olmakt›r.

BS EN ISO 9001:2000





Maks.
Su S›cakl›¤›

Test
Bas›nc›

Maks. Çal›flma
Bas›nc›

Garanti

Boya Rengi

Ba¤lant›
Say›s›

Model
Say›s›

Termolux
Klasik

• EN442 & BS EN ISO 9001'e göre üretilen zarif,
verimli ve dayan›kl› panel radyatörler

• Kompakt bir görünüm veren, fabrikada monte
edilmifl üst ve yan kapaklar

• Her türlü uygulamaya cevap verebilecek genifl
ürün yelpazesi

• Modern 33.3 mm hatveli su kanal› tasar›m›

• Yüksek ›s›l verim sa¤layan su kanallar›na 
kaynakl› konvektörler

• Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluflan 
aksesuar pofleti

• Montaj esnekli¤i sa¤layan “L” tipi duvar ask›s›
(Di¤er tip duvar ask›lar› ve ayaklar istek üzerine
temin edilebilir)

• Nakliye s›ras›nda ve depolamada uzun süreli 
koruma sa¤layan sa¤lam ambalaj

• Ürün ömrünü uzatan ve zarif bir görünüm 
sa¤layan çevre dostu, çok aflamal› boyama 
ifllemi

• Gresden ar›nd›rma ve Demir-Fosfatlama

• Su bazl› astar boya

• Epoksi-polyester toz boya

• Avrupa standard› RAL 9016 boya rengi

• Di¤er RAL renk seçenekleri istek üzerine 
temin edilebilir

1458

Maks.
Su S›cakl›¤›

95

Test
Bas›nc›

Maks. Çal›flma
Bas›nc›

10bar

Garanti

10y›l

Boya Rengi

9016RAL

Ba¤lant›
Say›s›

4 x DIN G1/2

Model
Say›s›

4

Termolux
VK

1458

95

10bar

10y›l

9016RAL

5

6 x DIN G1/2

“Ventil tapalar standart olarak
radyatörün sa¤ taraf›ndad›r, ancak
istek üzerine sol tarafta temin
edilebilir”

• Ventil tapal› kompakt ve modern görünümlü 
panel radyatörler

• Montaj kolayl›¤› ve tasarruf sa¤layan ventil 
tapalar

• Her türlü uygulamaya cevap verebilen genifl 
ürün yelpazesi

• Termostatik vana kullan›m› ile geliflmifl kullan›c›
kontrolü ve s›cakl›k konforu

•Termostatik vana markalar›n›n ço¤u ile birlikte
kullan›labilir

•Termostat çekirde¤i istek üzerine temin edilebilir

• Çift tarafl› kullan›m esnekli¤i için radyatör panel
ask›lar› olmadan temin edilebilir
(10 & 11 tipler haricinde)

• Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluflan 
aksesuar pofleti

• “L” tipi duvar ask› standart olarak verilir,
“J” tipi ask› ve ayaklar istek üzerine temin 
edilebilir

• Ventil tapalar› istek üzerine 3/4” d›fl diflli olarak
temin edilebilir

• Nakliye s›ras›nda ve depolamada uzun süreli 
koruma sa¤layan sa¤lam ambalaj

Boya aflamalar›

Gresden ar›nd›rma ve
Demir-Fosfatlama

Su bazl› astar boya

Epoksi-polyester
toz boya

BS EN ISO 9001:2000 BS EN ISO 9001:2000



Maks.
Su S›cakl›¤›

Test
Bas›nc›

Maks. Çal›flma
Bas›nc›

Garanti

Boya Rengi

Ba¤lant›
Say›s›

Model
Say›s›

Maks.
Su S›cakl›¤›

Test
Bas›nc›

Maks. Çal›flma
Bas›nc›

Garanti

Boya Rengi

Ba¤lant›
Say›s›

Model
Say›s›

Termolux
Centertap

756

95

10bar

10y›l

9016RAL

4 x DIN G1/2

2 x DIN G3/4

6 7

Softline

756

95

10bar

10y›l

9016RAL

4 x DIN G1/2

“Modern ve yumuflak hatl›,
eflsiz üst ve yan kapaklar”

• 3/4” d›fl diflli alt-orta ventil tapal› panel 
radyatörler

• Is›tma projeleri ve tesisatlarda kolayl›k sa¤layan,
tüm yükseklik, tip ve uzunluktaki radyatörler 
için de¤iflmeyen sabit montaj mesafesi 
(duvardan alt-orta ba¤lant› merkezine)

• Eski radyatörünüzü birebir de¤ifltirme ihtiyac›n›
ortadan kald›r›r

• Merkez ba¤lant›lar üst-alt çapraz ba¤lant› ifllevi
görerek radyatörün verimini art›r›r

• Montaj kolayl›¤› sa¤layan ve her türlü 
uygulamaya cevap verebilen genifl ürün 
yelpazesi

• Termostatik vana kullan›m› ile geliflmifl kullan›c›
kontrolü ve s›cakl›k konforu

•Termostatik vana markalar›n›n ço¤u ile birlikte
kullan›labilir

•Termostatik vana çekirde¤i istek üzerine 
temin edilebilir

•  “L” tipi duvar ask›s› standart olarak verilir
(Di¤er tip duvar ask›lar› ve ayaklar istek üzerine
temin edilebilir)

“Ventil tapalar standart olarak
radyatörün sa¤ taraf›ndad›r, ancak
istek üzerine sol tarafta temin
edilebilir”

“Ön Kesit Görünümü”

• Yuvarlak hatlar›yla zarif ve yüksek verimli, eflsiz
panel radyatörler

• Normal radyatör kapaklar›ndan farkl›, modern,
yumuflak hatl› üst ve yan kapaklar

• Her türlü uygulamaya cevap verebilecek genifl
ürün yelpazesi

• Modern 33.3 mm hatveli su kanal› tasar›m›

• Yüksek ›s›l verim sa¤layan su kanallar›na 
kaynakl› konvektörler

• Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluflan 
aksesuar pofleti

• Montaj esnekli¤i sa¤layan “L” tipi duvar ask›s›
(Di¤er tip duvar ask›lar› ve ayaklar istek üzerine
temin edilebilir)

• Nakliye s›ras›nda ve depolamada uzun süreli 
koruma sa¤layan sa¤lam ambalaj

• Avrupa standard› RAL 9016 boya rengi

• Ürün ömrünü uzatan ve zarif bir görünüm 
sa¤layan çevre dostu, çok aflamal› boyama 
ifllemi

• VK modeli istek üzerine temin edilebilir

BS EN ISO 9001:2000BS EN ISO 9001:2000



Maks.
Su S›cakl›¤›

Test
Bas›nc›

Maks. Çal›flma
Bas›nc›

Garanti

Boya Rengi

Ba¤lant›
Say›s›

Model
Say›s›

Maks.
Su S›cakl›¤›

Test
Bas›nc›

Maks. Çal›flma
Bas›nc›

Garanti

Boya Rengi

Ba¤lant›
Say›s›

Model
Say›s›

TermoDesign

8

TermoStyle

9

783

95

10bar

10y›l

9016RAL

6 x DIN G1/2

783

95

10bar

9016RAL

6 x DIN G1/2

“Ventil tapalar standart olarak
radyatörün sa¤ taraf›ndad›r, ancak
istek üzerine sol tarafta temin
edilebilir”

“50 mm aral›kl› ön yüz istek üzerine
temin edilebilir”

• Ventil tapal›, modern görünümlü, yüksek verimli
ve dayan›kl› panel radyatörler

• Montaj kolayl›¤› sa¤layan ve her türlü ihtiyaca 
cevap verebilen genifl ürün yelpazesi

• Termostatik vana kullan›m› ile geliflmifl kullan›c›
kontrolü ve oda konforu

• Termostatik vana markalar›n›n ço¤u ile birlikte
kullan›labilir

• Termostatik vana çekirde¤i istek üzerine 
temin edilebilir

• Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluflan 
aksesuar pofleti

• Montaj esnekli¤i sa¤layan “L” tipi duvar ask›s›
(Di¤er tip duvar ask›lar› ve ayaklar istek üzerine
temin edilebilir)

• Nakliye s›ras›nda ve depolamada uzun süreli 
koruma sa¤layan sa¤lam ambalaj

• ‹stek üzerine Klasik ve Centertap modelleri 
temin edilebilir

•Ventil tapal›, zarif görünümlü, yüksek verimli ve
dayan›kl› panel radyatörler

•Montaj kolayl›¤› sa¤layan ve her türlü ihtiyaca 
cevap verebilen genifl ürün yelpazesi

•Termostatik vana kullan›m› ile geliflmifl kullan›c›
kontrolü ve oda konforu

•Termostatik vana markalar›n›n ço¤u ile birlikte
kullan›labilir

•Termostatik vana çekirde¤i istek üzerine 
temin edilebilir

•Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluflan 
aksesuar pofleti

•Montaj esnekli¤i sa¤layan “L” tipi duvar ask›s›
(Di¤er tip duvar ask›lar› ve ayaklar istek üzerine
temin edilebilir)

•Nakliye s›ras›nda ve depolamada uzun süreli 
koruma sa¤layan sa¤lam ambalaj

•‹stek üzerine Klasik ve Centertap modelleri 
temin edilebilir

y›l10

BS EN ISO 9001:2000BS EN ISO 9001:2000



Maks.
Su S›cakl›¤›

Test
Bas›nc›

Maks. Çal›flma
Bas›nc›

Garanti

Boya Rengi

Ba¤lant›
Say›s›

Model
Say›s›

Maks.
Su S›cakl›¤›

Test
Bas›nc›

Maks. Çal›flma
Bas›nc›

Garanti

Boya Rengi

Ba¤lant›
Say›s›

Model
Say›s›

TermoDesign
Dikey

40

95

10bar

10y›l

9016RAL

10

4 x DIN G1/2

2 x DIN G3/4

11

TermoStyle
Dikey

40

95

10bar

10y›l

9016RAL

4 x DIN G1/2

2 x DIN G3/4

“50 mm aral›kl› ön yüz istek
üzerine temin edilebilir”

“Merkez ba¤lant›lar standart olarak
temin edilir”

• Minimalist görünümlü ön yüzeye sahip dikey 
panel radyatörler

• Kompakt görünüm veren fabrika montajl› üst
ve yan kapaklar

• K›s›tl› mekanlar için ideal çözüm

• Montaj kolayl›¤› sa¤layan alt-orta merkez 
ba¤lant›lar› standart olarak verilir

• Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluflan 
aksesuar pofleti

• Montaj esnekli¤i sa¤layan “L” tipi duvar ask›s›
(Di¤er tip duvar ask›lar› ve ayaklar istek üzerine
temin edilebilir)

• Nakliye s›ras›nda ve depolamada uzun süreli 
koruma sa¤layan sa¤lam ambalaj

• K›s›tl› mekanlarda çözümler sunan fl›k dikey 
panel radyatörler

• Modern, dikey çizgili ön yüz

• Kompakt görünüm veren fabrika montajl› üst
ve yan kapaklar

• Montaj kolayl›¤› sa¤layan alt-orta merkez 
ba¤lant›lar› standart olarak verilir

• Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluflan 
aksesuar pofleti

• Montaj esnekli¤i sa¤layan “L” tipi duvar ask›s›
(Di¤er tip duvar ask›lar› ve ayaklar istek üzerine
temin edilebilir)

• Nakliye s›ras›nda ve depolamada uzun süreli 
koruma sa¤layan sa¤lam ambalaj

BS EN ISO 9001:2000BS EN ISO 9001:2000



Maks.
Su S›cakl›¤›

Test
Bas›nc›

Maks. Çal›flma
Bas›nc›

Garanti

Boya Rengi

Ba¤lant›
Say›s›

Model
Say›s›

Maks.
Su S›cakl›¤›

Test
Bas›nc›

Maks. Çal›flma
Bas›nc›

Garanti

Boya Rengi

Ba¤lant›
Say›s›

Model
Say›s›

Termoline

48

95

10bar

9016RAL

4 x DIN G1/2

KROM

12

Termoline
Plus

24

95

10bar

9016RAL

KROM

4 x DIN G1/2

13

“Merkezi ba¤lant›l› modeller istek
üzerine temin edilebilir”

“Merkezi ba¤lant›l› modeller istek
üzerine temin edilebilir”

• Zarif, dekoratif ve verimli ve uzun ömürlü
havlu radyatörler

• Banyo ve mutfak gibi k›s›tl› mekanlarda çözüm
sunan ürün tasar›m›

• Banyo gibi nemli ortamlarda uzun ürün ömrü 
için art›r›lm›fl boya kal›nl›¤›

• Ürün seçiminde esneklik sa¤layan, düz ve 
bombeli modellerden oluflan genifl yelpaze

• Merkez ba¤lant›l› modeller istek üzerine temin
edilir

• Standart olarak beyaz (RAL 9016) ve krom 
kaplamal› olarak temin edilir (Di¤er RAL renk 
seçenekleri istek üzerine temin edilebilir)

• Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluflan 
aksesuar pofleti

• Sorunsuz montaj sa¤layan özel tasar›ml› duvar
ask›lar›

• Nakliye s›ras›nda ve depolamada uzun süreli 
koruma sa¤layan sa¤lam ambalaj

• Çeflitli aksesuarlar istek üzerine sa¤lan›r

• Boru üstü boru tasar›ml›, zarif banyo radyatörleri

• Banyo ve mutfak gibi k›s›tl› mekanlarda çözüm
sunan ürün tasar›m›

• Banyo gibi nemli ortamlarda uzun ürün ömrü 
için art›r›lm›fl boya kal›nl›¤›

• Ürün seçiminde esneklik sa¤layan genifl yelpaze

• Merkez ba¤lant›l› modeller istek üzerine temin
edilir

• Standart olarak beyaz (RAL 9016) ve krom 
kaplamal› olarak temin edilir (Di¤er RAL renk 
seçenekleri istek üzerine temin edilebilir)

• Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluflan 
aksesuar pofleti

• Sorunsuz montaj sa¤layan özel tasar›ml› duvar
ask›lar›

• Nakliye s›ras›nda ve depolamada uzun süreli 
koruma sa¤layan sa¤lam ambalaj

• Çeflitli aksesuarlar istek üzerine sa¤lan›r

10y›l 10y›l

BS EN ISO 9001:2000BS EN ISO 9001:2000 BS EN ISO 9001:2000BS EN ISO 9001:2000
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Teknik Bilgiler

ÜRÜN YÜKSEKL‹K T‹P UZUNLUK BA⁄LANTI SAYISI

TERMOLUX CENTERTAP 200/300/400/500/
600/700/900 11/21/22/33

400 mm’den 3000 mm’e kadar
100 mm’lik aral›klarla

4 x DIN G1/2 iç diflli
2 x DIN G3/4 d›fl diflli

400 mm’den 3000 mm’e kadar
100 mm’lik aral›klarla

SOFTLINE 200/300/400/500/
600/700/900 11/21/22/33

4 x DIN G1/2 iç diflli
4 x DIN G3/4 d›fl diflli

TERMODESIGN 200/300/400/500/
600/700/900

11/21/22/33/
44 (H200 & H300)

400 mm’den 3000 mm’e kadar
100 mm’lik aral›klarla

6 x DIN G1/2 iç diflli

TERMOLUX KAS‹K 200/300/400/450/500/
550/600/700/900

10/11/20/21/22/33/
44 (H200 & H300)

400 mm’den 3000 mm’e kadar
100 mm’lik aral›klarla

4 x DIN G1/2 iç diflli

TERMOLUX VK 200/300/400/450/500/
550/600/700/900

10/11/20/21/22/33/
44 (H200 & H300)

400 mm’den 3000 mm’e kadar
100 mm’lik aral›klarla

6 x DIN G1/2 iç diflli

TERMOLINE 420/
500/600/750

Düz / Bombeli Standart: G4 x DIN G1/2 iç diflli
Centertap: G6 x DIN G1/2 d›fl diflli

TERMOLINE PLUS 450/500/600735/1135/1460/1715
Düz Standart: G4 x DIN G1/2 iç diflli

Centertap: G6 x DIN G1/2 d›fl diflli

TERMOSTYLE 200/300/400/500/
600/700/900

11/21/22/33/
44 (H200 & H300)

400 mm’den 3000 mm’e kadar
100 mm’lik aral›klarla

6 x DIN G1/2 iç diflli

TERMODESIGN D‹KEY 1600/1800/2000/2200 10/20 400/500/600/700/900
4 x DIN G1/2 iç diflli
2 x DIN G3/4 d›fl diflli

TERMOSTYLE D‹KEY 1600/1800/2000/2200 10/20 400/500/600/700/900
4 x DIN G1/2 iç diflli
2 x DIN G3/4 d›fl diflli

RENK

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016
KROM

RAL 9016
KROM

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016

MODEL SAYISI

756

756

783

1458

1458

48

24

783

40

40

GARANT‹
SÜRES‹ (YIL)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

700/900/1200/
764/1172/1750
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Termocity
Kombi

•Kompakt Boyutlar
•Montaj ve Servis Kolayl›¤›
•Opsiyonel Zaman Saati & Oda Termostat Seçenekleri
•2 y›l Termo Teknik Güvencesi

Termostel
Yo¤uflmal› Kombi

• Ak›ll› Kontrol Paneli
•Kompakt Boyutlar
•Montaj ve Servis Kolayl›¤›
•Opsiyonel Zaman Saati & Oda Termostat Seçenekleri
•2 y›l Termo Teknik Güvencesi

Modeller

24 kW
28 kW
36 kW

Enerji
Verimlilik

S›n›f›

5
NOX

Sedbuk
A

Enerji
Seviyesi Uyumlu Uyumlu

LPG
Uyumlu

Termoslim
Kombi

•Sessiz Kalk›fl ve Çal›flma
•Kompakt Boyutlar
•Montaj ve Servis Kolayl›¤›
•Opsiyonel Zaman Saati & Oda Termostat Seçenekleri
•2 y›l Termo Teknik Güvencesi

Modeller

24 kW
24 kW Bacal›

28 kW

Uyumlu UyumluUyumlu

LPG2
NOX

Sedbuk
D

Enerji
Seviyesi

Enerji
Verimlilik

S›n›f›

Modeller

24 kW

Uyumlu UyumluModels

24 kW

Uyumlu

LPG1
NOX

Sedbuk
D

Enerji
Seviyesi

Enerji
Verimlilik

S›n›f›

Kombiler

• %108,2 Verimli Yo¤uflmal› Kombiler
• 24 kW, 28 kW & 36 kW'dan oluflan 3 model
• Geliflmifl Emniyet Sistemleri
•Yüksek S›cak Su Konforu
• 1 ila 1/6 Modülasyon Aral›¤›

•% 93 Verimli, Çift Eflanjörlü Hermetik Kombiler
•24 kW & 28 kW'dan oluflan 2 model
•24 kW Bacal› olarak temin edilebilir
•Geliflmifl Emniyet Sistemleri  
•S›cak Su Rahatl›¤›

•  %90 Verimli Hermetik Kombi
•Birleflik Eflanjörlü 24 kW model
•Geliflmifl Emniyet Sistemleri
•S›cak Su Rahatl›¤›
•Sessiz Kalk›fl ve Çal›flma


