
Menfezler, Yönlendirmeler ve Konfor Parçaları

YH Serisi Aksesuarlar

YH 2

Maksimumda 2.5 kW ısıtma kapasitesi

Küçük kabinler için mükemmel çözüm

D 75 mm ve D 60 mm çıkış çapı opsiyonu

Maksimumda 90 m³/saat hava debisi

YH 5

Maksimumda 5 kW ısıtma kapasitesi

Daha büyük, daha güçlü

D 90 mm ve D 75 mm çıkış çapı opsiyonu

Maksimumda 180 m³/saat hava debisi

Teknik Bilgiler Değerler

Isıtma Kapasitesi 0,9-2,5 kW

122 R - 0010869ECE R122 Belge Numarası

ECE R10 Belge Numarası 10R - 05 15114

Yakıt Cinsi Dizel

Yakıt Tüketimi (max) 0,28 l/h

Çalışma Voltajı 12/24 V

Ünite Ölçüleri 320x130x150 mm

Kit Ağırlığı 3 kg

0.5 mbar'a karşı ısıtma hava debisi (max mod) 90 m³/saat

Teknik Bilgiler Değerler

Isıtma Kapasitesi 1,0-5,0 kW

122 R - 0010869ECE R122 Belge Numarası

ECE R10 Belge Numarası 10R - 05 15114

Yakıt Cinsi Dizel

Yakıt Tüketimi (max) 0,46 l/h

Çalışma Voltajı 12/24 V

Ünite Ölçüleri 400x140x180 mm

Kit Ağırlığı 5,2 kg

0.5 mbar'a karşı ısıtma hava debisi (max mod) 180 m³/saat

Ø 90

Ø 60

Ø 75
Ø60 Hortum 1 metre1.
103.08.FH060.01

Ø75 Hortum 1 metre2.
103.08.FH075.01

Ø90 Hortum 1 metre3.
103.08.FH090.01

Hava Yönlendirme Hortumları

www.yilkarklima.com

Plastik-Kraft-Aliminyum katmanlı sıcak havaya dayanıklı 
yönlendirme hortumları
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Ø60 Hava çıkış dönerli menfez
354.03.YHMNF.04

Döner başlıklı, duvara montajlı sıcak hava çıkış menfezidir. 
Ø60 bağlantı girişlidir.

Ø75 Hava çıkış dönerli menfez
354.03.YHMNF.05

Döner başlıklı, duvara montajlı sıcak hava çıkış menfezidir.
Ø75 bağlantı girişlidir.

Ø90 Hava çıkış dönerli menfez
354.03.YHMNF.06

Döner başlıklı, duvara montajlı sıcak hava çıkış menfezidir.
Ø90 bağlantı girişlidir.

Ø60 Hava çıkış düz menfez
354.03.YHMNF.23
Döner başlıklı, duvara montajlı, düz çıkış geometrili sıcak 
hava çıkış menfezidir. Ø90 sıcak hava çıkışlı ve Ø60 bağlantı 
girişlidir.  

Ø75 Hava çıkış düz menfez
354.03.YHMNF.22
Döner başlıklı, duvara montajlı, düz çıkış geometrili sıcak 
hava çıkış menfezidir. Ø90 sıcak hava çıkışlı ve Ø75 bağlantı 
girişlidir.

Ø90 Hava çıkış düz menfez
354.03.YHMNF.16
Döner başlıklı, duvara montajlı, düz çıkış geometrili sıcak 
hava çıkış menfezidir. Ø90 sıcak hava çıkışlı ve Ø90 bağlantı 
girişlidir.

Hava Yönlendirme Menfezleri
Düz, oval, açılır-kapanır ve ızgara geometrili

Plastik malzemeli, sıcak hava için uygun

Ø90 , 75 ve 60 standart hortum çap ölçülerine uygun çeşitli menfezler.
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Ø60 Haraketli yaprak menfez
354.03.YHMNF.18

Açılır kapanır ve döner başlıklı, duvara montajlı sıcak hava 
çıkış menfezidir.
Ø90 sıcak hava çıkışlı ve Ø60 bağlantı girişlidir.

Ø75 Haraketli yaprak menfez
354.03.YHMNF.17

Açılır kapanır ve döner başlıklı, duvara montajlı sıcak hava 
çıkış menfezidir.
Ø90 sıcak hava çıkışlı ve Ø75 bağlantı girişlidir.

Ø90 Haraketli yaprak menfez
354.03.YHMNF.15
Açılır kapanır ve döner başlıklı, duvara montajlı sıcak hava 
çıkış menfezidir.

Ø60 Hava giriş düz menfez
354.03.YHMNF.01

Döner başlıklı, duvara montajlı hava giriş menfezidir.
Ø60 bağlantı girişlidir.

Ø75 Hava giriş düz menfez
354.03.YHMNF.02

Döner başlıklı, duvara montajlı hava giriş menfezidir.
Ø75 bağlantı girişlidir.

Ø90 Hava giriş düz menfez
354.03.YHMNF.03

Döner başlıklı, duvara montajlı hava giriş menfezidir.
Ø90 bağlantı girişlidir.
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60 - 60 - 60 T hava yönlendirme
354.03.YHMNF.07
T geometriye sahip, her bir çıkışı Ø60 mm ölçülü yönlendirme 
aparatıdır. 

75 - 75 - 75 T hava yönlendirme
354.03.YHMNF.08
T geometriye sahip, her bir çıkışı Ø75 mm ölçülü yönlendirme 
aparatıdır.

90 - 90 - 90 T hava yönlendirme
354.03.YHMNF.09
T geometriye sahip, her bir çıkışı Ø90 mm ölçülü yönlendirme 
aparatıdır.

90 - 60 - 90 T hava yönlendirme
354.03.YHMNF.24
T geometriye sahip, 2 adet çıkışı Ø90 mm, 1 adet çıkışı Ø60 
mm ölçülü yönlendirme aparatıdır. Ø60 çıkış aparattır, yeri 
değiştirilebilir.

90 - 75 - 90 T hava yönlendirme
354.03.YHMNF.25
T geometriye sahip, 2 adet çıkışı Ø90 mm, 1 adet çıkışı Ø75 
mm ölçülü yönlendirme aparatıdır. Ø75 çıkış aparattır, yeri 
değiştirilebilir.

60 - 90 - 60 T hava yönlendirme
354.03.YHMNF.26
T geometriye sahip, 2 adet çıkışı Ø60 mm, 1 adet çıkışı Ø90 
mm ölçülü yönlendirme aparatıdır. Ø60 çıkışlar aparattır, yeri 
değiştirilebilir.

Hava Yönlendirme Adaptörleri
T ve Y geometrili, birbirine geçebilir şekilde tasarlanmış çok yönlü

Plastik malzemeli, sıcak hava için uygun

Ø90 , 75 ve 60 standart hortum çap ölçülerine uygun çeşitli yönlendirme aparatları.
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60 - 60 - 60 Y hava yönlendirme
354.03.YHMNF.14
Y geometriye sahip, her bir çıkışı Ø60 mm ölçülü yönlendirme 
aparatıdır. Ø60 çıkışlar aparattır, sökülerek Ø90 olabilir.

75 - 75 - 75 Y hava yönlendirme
354.03.YHMNF.28
Y geometriye sahip, her bir çıkışı Ø75 mm ölçülü yönlendirme 
aparatıdır. Ø75 çıkışlar aparattır, sökülerek Ø90 olabilir.

90 - 90 - 90 Y hava yönlendirme
354.03.YHMNF.12
Y geometriye sahip, her bir çıkışı Ø90 mm ölçülü yönlendirme 
aparatıdır.

90 - 60 - 90 Y hava yönlendirme
354.03.YHMNF.13
Y geometriye sahip, 2 adet çıkışı Ø90 mm, 1 adet çıkışı Ø60 
mm ölçülü yönlendirme aparatıdır. Ø60 çıkış aparattır, yeri 
değiştirilebilir.

90 - 75 - 90 Y hava yönlendirme
354.03.YHMNF.29
Y geometriye sahip, 2 adet çıkışı Ø90 mm, 1 adet çıkışı Ø75 
mm ölçülü yönlendirme aparatıdır. Ø75 çıkış aparattır, yeri 
değiştirilebilir.

60 - 60  Ek uzatma adaptör
354.03.YHMNF.21
Ø60 mm giriş ve Ø60 mm çıkışlı hava yönlendirme aparatıdır.

75 - 90 - 75 T hava yönlendirme
354.03.YHMNF.27
T geometriye sahip, 2 adet çıkışı Ø75 mm, 1 adet çıkışı Ø90 
mm ölçülü yönlendirme aparatıdır. Ø75 çıkışlar aparattır, yeri 
değiştirilebilir.
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90 - 90  Ek uzatma adaptör
354.03.YHMNF.19
Döner başlıklı, duvara montajlı sıcak hava çıkış menfezi

75 - 60  Redüksiyon uzatma adaptör
354.03.YHMNF.30
Ø75 mm giriş ve Ø60 mm çıkışlı hava yönlendirme aparatıdır.

90 - 60  Redüksiyon uzatma adaptör
354.03.YHMNF.10
Ø90 mm giriş ve Ø60 mm çıkışlı hava yönlendirme aparatıdır.

90 - 75  Redüksiyon uzatma adaptör
354.03.YHMNF.11
Ø90 mm giriş ve Ø75 mm çıkışlı hava yönlendirme aparatıdır.

90 - 75  Dönüştürme adaptör
103.01.06001.26
Ø90 mm girişli YILKAR menfez ve yönlendirmelerine 
bağlanarak Ø75 mm ölçüsüne dönüştürme aparatıdır. T, Y, 
menfezler ve redüksüyonlar ile birlikte kullanılabilir.

90 - 60  Dönüştürme adaptör
103.01.06001.27
Ø90 mm girişli YILKAR menfez ve yönlendirmelerine 
bağlanarak Ø75 mm ölçüsüne dönüştürme aparatıdır. T, Y, 
menfezler ve redüksüyonlar ile birlikte kullanılabilir.

75 - 75  Ek uzatma adaptör
354.03.YHMNF.20
Ø75 mm giriş ve Ø75 mm çıkışlı hava yönlendirme aparatıdır.
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Düz Montaj Braketi
354.04.YHTBS.01
Düz geometrili, çift yönde kuru tip ısıtıcı ile uyumlu taban 
bağlantı aparatı.

Korumalı Düz Montaj Braketi
354.04.YHTBS.06
Düz geometrili, çift yönde kuru tip ısıtıcı ile uyumlu, yuvarlak 
alt muhafazalı taban bağlantı aparatı.

L Tip Montaj Braketi
354.04.YHTBS.07
L geometrili, çift yönde kuru tip ısıtıcı ile uyumlu taban 
bağlantı aparatı.

L Tip Marin (Paslanmaz) Montaj Braketi
354.04.YHTBS.08
L geometrili, çift yönde kuru tip ısıtıcı ile uyumlu, paslanmaz 
özellikli taban bağlantı aparatı.

YH 5 Açılı Montaj Braketi
354.04.YHTBS.04
YH 5 kuru tip ısıtıcı için, koltuk altı eğimli yüzeye uygun taban 
bağlantı aparatı.

YH 2 Açılı Montaj Braketi
354.04.YHTBS.05
YH 2 kuru tip ısıtıcı için, koltuk altı eğimli yüzeye uygun taban 
bağlantı aparatı.

Montaj Braketleri
Çeşitli geometrilerde, farklı türden montaj yüzeylerine uyumlu

kullanımı ve montajı kolay bağlantı parçaları.
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100mm Yükseltme Montaj Braketi
354.04.YHTBS.03
100mm yükseltmeye sahip, çift yönde kuru tip ısıtıcı ile 
uyumlu taban bağlantı aparatı.

70mm Yükseltme Montaj Braketi
354.04.YHTBS.02
70mm yükseltmeye sahip, çift yönde kuru tip ısıtıcı ile uyumlu 
taban bağlantı aparatı.

Egzoz Hortumu Koruma Kapağı
101.11.01801.08
Yüksek sıcaklıklarda bulunabilen kuru tip ısıtıcının egzoz 
hortumunu, bagaj vb. bölgelerde hasar görebilecek 
eşyalardan uzaklaştırmak için kullanılır.

Kuru Tip Isıtıcı Koruma Kapağı
101.11.01801.06
Kuru tip ısıtıcıyı, çarpma kırma vb. etkilerden korumak için 
tasarlanmış, kaplanabilir metal koruyucu aparattır.
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10Lt. Yakıt Deposu Seti
354.02.YHDSR.02
10 litre yakıt kapasitesine sahip, 3 adet montaj delikli yakıt 
deposudur.

Yanma havası susturucu
354.01.YHSUS.01
Filtreli yapısı sayesinde, kuru tip ısıtıcınızın yanmasında 
kullanılan havanın nemini düşürür ve dış ortamda 
oluşabilecek fan sesini minimize eder.

Egzoz çıkış susturucu
354.01.YHGEZ.01
Egzoz gazının yönünü değiştirir iken içerisinde bulunan 
sönümleyici malzeme ile dış ortam sesini sönümler, minimize 
eder.

Marin (paslanmaz) egzoz çıkış
354.01.YHMAD.01
Teknelerde kullanılmak üzere tasarlanmış, kaz boynu montaj 
için uygun, paslanmaz malzemeden yapılmış, contalı, duvar 
montajlı egzoz çıkış adaptörüdür.

Egzoz ısı izolasyonu kılıfı
103.03.HT001.01
Dış tarafı deri, iç tarafı özel karışımlı ısıya dayanıklı cam 
elyaftan üretilmiş, ısı izolasyonu sağlayan 1 m boyunda 
kılıftır.

İlave Aksesuarlar
Isı, ses ve nem sönümleme için tasarlanmış çeşitli kullanım aparatları

www.yilkarklima.com

5Lt. Yakıt Deposu Seti
354.02.YHDSR.03
5 litre yakıt kapasitesine sahip, yatay yakıt deposudur.
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