


TURBOKOM®

Hermetik kombilerde çalışan harici 
yoğuşma sistemidir. Kombiden 
bağımsızdır ve herhangi bir 
müdahalede bulunmaz.

www.turbokom.com.tr

Dışarıdan gelen soğuk hava, 
TURBOKOM® içerisinde sıcak havaya 
dönüşerek kombi içerisine ulaşır. 
Kombi ısı derecesini korur ve suyu 
tekrar ısıtmak için efor sarf etmez.

Bu yoğuşma sistemi cebridir. Fiziki şartların oluşmasını 
beklemez. Mevcut yoğuşmalı kombilerde yoğuşma 
sağlamak için tüm peteklerin açık olması gerekir. 
TURBOKOM®’da tek petek yansa dahi yoğuşma yapar. AĞIRLIK : 3.3 KG

KOLAYLIKLA MONTAJI YAPILIR.

2 YIL GARANTİLİDİR.
TURBOKOM®’lu kombilerin içine dış ortamdaki soğuk 
hava girmediği için metallerin gerilimi önlenir ve kombinin 
ömrü uzar.

Bacadan doğaya atılan ısıyı 1200 dereceden 500 
dereceye düşürerek küresel ısınmayı önler. Çevre dostu 
ve TURMEPA ödüllü bir üründür.

TURBOKOM® ile 
hava soğudukça, 
tasarruf miktarı artar.

HAVA DERECESİ TASARRUF MİKTARI KOMBİ DERECESİ
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TURBOKOM® NEDİR?

TURBOKOM® TEKNİK ANALİZ
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Kombi dirseğinden duvara kadar baca deliği aralığı 
85 cm’den uzunolan durumlarda 60/100 eski kombi 
bacası sökülüp TURBOKOM® mevcut dirseğe takılır ve 
çıkışıda baca deliğine takılır.

Yeterli mesafe yok ise yani kombi dirseğinden duvara 
veya cama kadar olan mesafe 85cm’den küçük ise 
TURBOKOM® çapı 60/150 olduğu için mevcut baca 
deliği 160mm çap olarak büyütülmelidir.

Her iki montaj şeklinde de baca 2-30 derece aşağı eğimli 
olmalıdır ve tavana askı kelepçesi ile askıya alınmalıdır.

Rüzgarlı havalarda kombi içine 
rüzgar giremediğinden kombi alevini 

söndüremez böylelikle kombi verimi ve 
performası düşmez.

RÜZGARDAN ETKİLENMEZ

HİJYENİKTİR %100 ÇEVRE DOSTUDUR SOĞUKTAN DONMAZ

KOMBİNİN ÖMRÜNÜ UZATIR ÇİFT YOĞUŞMA SAĞLAR

Kombi içerisine toz giremez. 
Blorürler temiz kalır.

Baca içerisinde hava ısıtıldığından 
dolayı nemli havalarda kombi yanma 
odasına nem giremez, alev sönmez, 

kombi ömrü uzar.

Atık ısıyı kendi içerisinde muhafaza 
eder, doğaya atılan ısının derecesini 

düşürür. Çevreye katkı sağlar.

Yoğuşma hem ısıtmada hem de sıcak 
suda sağlanır. Banyo ve mutfak sıcak 
su kullanımında da yoğuşma sağlanır.

Baca donması yaşanmaz. Baca 
içerisindeki havanın sıcak olmasından 

dolayı donma olmaz.

TURBOKOM® kombinin 
bacası çıkarılarak, 
dirseğe baca gibi takılır.

TURBOKOM® MONTAJ

TURBOKOM® AVANTAJLARI
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