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Uluslararası başarı –  

Avrupa, Asya ve 

Güney Amerika'da 12 şube.

TROTEC 
YENILIKLERINI 
ARAYIN.  
GELECEĞI  
BULUN.

Her şey kendi iklim koşullandırmaya yönelik 
cihazlar ile başladı. Trotec Ticaret Departmanı, 
1994'ten beri  
Trotec Group'un günümüzdeki üretim hücresi 
niteliğindedir. Bu departman üzerinden 
Heinsberg'deki geliştirme departmanlarımız, 
Avrupa ve Asya'daki üretim tesislerimiz ve 
tüm servis destek noktaları ile eğitim fırsatları  
organize ediliyor. 
 
Trotec Ticaret Departmanı: Burada ticaret 
yapılır. 
Trotec Ticaret Departmanı; sanayi,  
ticari ve küçük işletmeleri iklim koşullandır-
maya yönelik profesyonel ürün çözümleriyle 
donatır. Burada size makinelerden ölçüm 
cihazlarına, özel çalışma çadırları ve paravan 
duvarlara kadar komple bir ürün yelpazesi 
sunuyoruz. Yenilikçi teknolojiyi mümkün olan 
en iyi fiyatlarla sunma prensibimiz, geçmiş on 
yıllarda bizi sadece lider sanayi tedarikçilerin-
den biri yapmakla kalmadı, aynı zamanda 
bireysel kullanıma yönelik uygun ürün çözüm-
lerinin başarılı bir tedarikçisi haline de getirdi.  

Uzman bilgisi, akıllı bağlantı, başarınız için  
en iyi koşulları garanti eder.

TROTEC GROUP

Taşınabilir küçük cihazlardan  
sabit klima konseptine kadar. 
Trotec Group, iklim koşullandırma amaçlı 
mobil ve sabit makineler konusunda dünya-
daki pazar liderlerinden biridir. Trotec Ticaret 
Departmanı nem alma cihazları, ısıtma ve 
klima cihazları, hava temizleme cihazları 
ve fanlar konusundaki ürün portföyü ile 
taşınabilir küçük cihazlardan sabit sanayi 
sistemlerine kadar tüm yelpazeyi  
kapsar. 
 
Kontrol, yer tespiti ve algılamaya yönelik  
yenilikçi ölçüm teknolojisi. 
Taşınabilir ölçüm teknolojisi konusunda da  
uluslararası alanda lider firmalar arasında yer 
almaktayız. Klima, bina teknolojisi,  
kalite/emisyon kontrolü, endüstriyel periyodik 
bakım ile yer tespiti ve tespit alanlarında 
dünya çapında yenilikçi ölçüm cihazları  
geliştiriyor, üretiyor ve satıyoruz.
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Uluslararası başarı –  

Avrupa, Asya ve 

Güney Amerika'da 12 şube.

GURUR 
DUYDUĞUMUZ 
REFERANSLAR.

İÇİNDEKİLER:

	n  Montaj çadırları: 

Her ayrıntı profesyonel bir çözüm ........................................................ 4 – 5

	n  Ürüne genel bakış: 
Dik ve düz tavanlı montaj çadırları ....................................................... 6 – 7

	n  Özel modeller: 
Ekstra donanımlar ve aksesuarlar ......................................................... 8 – 9

	n  Çadır ve bina konaklamalarının ısıtılması: 
Heatbox – Elektrikli ısıtıcılarla iç mekan ısıtması .............................10 – 11 

 Drybox – Hava koşullarına dayanıklı nem alma ......................................12 

IDS 30 F – Mobil çadır ısıtma cihazı .........................................................13

	n  Ray sabitlemeli demiryolu inşaat çadırları: 
Demiryolu sektörünün gereklilikleri için özel çözümler ................14 – 15

	n  Profesyonel yardım görevlileri için mobil paravan: 
Meraklı gözlere karşı kaza perdeleme duvarları  ............................16 – 19 

Paravan duvarları için aksesuarlar .....................................................20 – 21

	n  Mobil rüzgâr ve paravan duvarları: 
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"Trotec'in paravan duvarları, acil durum kurbanlarına ilk yardım 
sırasında gerekli sükuneti sunar." 
Herbert Tschimben, Kofler Fahrzeugbau OHG

"Uzmanlık alanımız, sıvı geçirmeyen yüzeylerin  
sızdırmaz hale getirilmesi ve onarımı ile kontrol deliklerinin  
Su Kaynakları Yasası'na uygun şekilde kaplanmasıdır (WHG).  
En ince ayrıntısına kadar düşünülen Trotec çalışma çadırları ve 
IDS 30 F mobil çadır ısıtma cihazları, pratik uygulamalarımızda 
kendilerini ispatladı.“" 

Herbert Wille, WHG uyarınca sertifikalı uzman şirket, 10 çalışan, 4 servis aracı

Çadırlar ve paravan  
duvarlarında güçlü. 

Trotec'teki avantajlarınız:

4  Yetkin ve ihtiyaç 
odaklı danışmanlık

4  Kişiye özel uygun çadırlar ve 
paravan duvarları konusunda 
geniş seçim yelpazesi

4  Hızlı teslimat

4  Firma bünyesinde 
onarım servisi

4  Özel uygulamalarda  
uzman görüşleri

4  Profesyonel aksesuarlar

4  Kanıtlanmış kalite  
ve sürekli teknik  
iyileştirmeler

 "Hava koşulları nasıl olursa olsun: Trotec'in mükemmel montaj 
çadırları sayesinde yerinde günün her saati çalışabiliyoruz.“ 

Ulrich Thurmann, Röhn-Montage Fernmeldebau GmbH

 "Trotec'in kaza paravanı ile artık meraklı gözlerin şansı yok ve 
sonunda işimizi yine sessiz ve sakin bir şekilde yapabileceğiz." 

Marcel Schneiderwind, Langerwehe İtfaiyesi Yangın Söndürme Ekibi İdari Temsilcisi
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NE ZAMAN ARA VERİLECEĞİNE 
SIZ KARAR VERIN.

Profesyoneller için montaj çadırları.

Düne kadar, montaj ekibi zaman planına tam 
olarak uyuyordu. Bugün ise şiddetli yağmurlar, 
belirlenen teslim tarihini tehlikeye atıyor. 
Ve yarının nasıl olacağını kimsebilmiyor. 

Sizin dışınızda. Çünkü dolu, kar yağması veya 
fırtına olması fark etmez: Trotec'in rüzgâr ve 
çeşitli hava koşullarında denenmiş montaj 
çadırlarıyla, ekibinizin bulunduğu yerde ve 
çalışırken kuru durumda olduğunu bilirsiniz.

Profesyonel montaj çadırlarımızı kullanarak 
gereksiz gecikmeleri önleyebilir  
ve müşterilerinizin memnun kalmasını ve 
sipariş işlemlerinin daha uygun maliyetli bir 
şekilde gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz.
  
Bu, sadece, örneğin şalt kutuları ve panola-
rında, atık su pompalarında yapılan çalışmalar, 
kontroller, toprak ve hat çalışmaları veya kanal 
ve yol inşaatı çalışmaları gibi dış alandaki akla 
gelebilecek tüm faaliyetler için geçerlidir.

Sağlam Trotec çadırları; kurtarma ekipleri, itfaiye, 
polis ve teknik destek organizasyonu için de 
örn. kurbanlara müdahale, malzeme depolama, 
hava koşullarına karşı koruma veya olay yerini 
kapatma amacıyla en iyi şekilde destek sağlar.

 
Uygulamadaki pratik avantajlar:

	n  Çepeçevre rekleftif şeritler 
güvenliği arttırır 

	n  Tüm fermuarlar, yağmura 
karşı cırt cırtlı koruyucu şeritler içerir

	n Metalden yapılmış sağlam ayaklar

	n Pratik taşıma çantası
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ÇABUCAK ÇADIRA 
GIRIN! 
Montaj çadırları 
sadece bir kişiyle 
çok kolay bir şekilde kurulabilir.

1. Ambalajdan çıkartma

Akıllı konstrüksiyon
Çadırlarımız tümüyle yenilikçi avantajlara 
sahiptir. Bu avantajlar, düşük paketleme 
ölçüsü ve taşıma için sağlam çantalardan 
başlar. Stabil fiberglas kol tertibatı çadır dış 
kaplamasına entegre edildiği için bir Trotec 
çadırını kendi başınıza ve alet, braket ve cıvata 
kullanmadan saniyeler içinde kurabilir ve 
sökebilirsiniz. Akıllıca tasarlanan plastik 
mafsallı iç çerçeve ve entegre sabitleme 
pulları içeren en ince ayrıntısına kadar düşü-
nülmüş gerdirme sistemi, çadırı mükemmel 
bir şekilde sabitler.

Yüksek kaliteli işçilik
Tüm fermuarlar, yağmura karşı cırt cırtlı koru-
yucu şeritler içerir, konforlu geçmeli tokalar 
içeren sarılabilir yan duvarlar çadıra rahatça 
erişim olanağı sağlar, çepeçevre sarı koruma 
ve yüklenme şeritleri ve reflektif şeritler opti-
mum güvenlik sağlar.

HER AYRINTI  
PROFESYONEL BIR ÇÖZÜM.

Sürekli dayanıklılık
Sizin ve montaj ekibiniz için iyi:  
Her Trotec çadırı, birinci sınıf malzemelerle 
çok sağlam bir işçiliğe sahiptir. Bu da 
aşınmaya karşı sürekli koruma, uzun kullanım 
ömrü ve çok iyi şekilde değer koruma sağlar. 
En iyisi de şudur: Bakım gerektirmeyen çadır-
larımız bir yüksek basınçlı cihazla çok kolay 
bir şekilde temizlenebilir.

Kesinlikle ışıktan etkilenmez
Çadır dış kaplaması, yüksek kaliteli, kaplamalı 
PVC'den oluşur. Bu sayede, çadırın içinde 
güvenli ve yorulmadan çalışmak için ışığa 
dayanıklılık garanti edilir ve bu özellik, farklı 
renklerdeki kablo demetlerinde rengi hızlı 
şekilde algılamak için önemlidir.

 

Güvenli duruş
Çadırlar, metalden üretilmiş sağlam ayaklar  
sayesinde her durumda sağlam zemin 
üzerinde durur.

1.

2.

3.

4.

5.

3.1. 2.

4. 5.

4. Hepsi bu kadar!

2. Bir kişi yeterlidir

3. Dikin
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Dik ve düz tavanlı  
montaj çadırları.

STANDARDIMIZ,
STANDARTLARI BELIRLIYOR.

Uygulamadaki pratik avantajlar:

n	  Yağmura ve soğuğa karşı 
mükemmel koruma

n	  Sadece bir kişiyle  
saniyeler içinde kurulum

n	 Kendi kendini taşıyan konstrüksiyon

n	 Yüksek kaliteli, ışığa dayanıklı polyester

n	 Yüksek basınçla temizlenebilir

Yer tasarrufu sağlayan eğimli çatı, pratik küp 
veya konforlu dikdörtgen olarak çadırlar – 
Trotec, profesyonellerin ne istediğini biliyor. 
Bu nedenle, burada tanıtılan çadır modelleri, 
çeşitli çadır boyutları ve donanımlarından olu-
şan çok zengin ürün yelpazemizin sadece 
küçük bir bölümünü temsil etmektedir. 
Ayrıca, daha büyük çalışma alanlarının üzerini 
kapatmak için çok sayıda çadırı fermuarlarla 
birbirlerine bağlamanız da mümkündür. 
Özel isteklerinizi bize bildirmeniz yeterli.
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TE tipi çalışma çadırı (dik tavan)

K tipi çalışma çadırı (düz tavan)

KE tipi çalışma çadırı (düz tavan)

ÇADIR SEÇENEKLERİMİZ. 
MONTAJ ÇADIRLARI ÜRÜNLERINE
GENEL BAKIŞ.

Diğer boyutlar ve konfigürasyonlar ile özel modeller 
talep üzerine temin edilebilir. Özel renklerde veya özel 
kurumsal tasarıma sahip çadırlar üretilebilir.

Diğer boyutlar ve konfigürasyonlar ile özel modeller 
talep üzerine temin edilebilir. Özel renklerde veya özel 
kurumsal tasarıma sahip çadırlar üretilebilir.

Diğer boyutlar ve konfigürasyonlar ile özel modeller 
talep üzerine temin edilebilir. Özel renklerde veya özel 
kurumsal tasarıma sahip çadırlar üretilebilir.

TE serisi dik tavanlı çadır; güvenilir bir dayanıklılık ve aynı 
zamanda hava koşullarına ve diğer ortam koşullarına 
karşı güvenilir bir koruma sağlayan sağlam işçiliğiyle 
dikkat çeker.

Geniş bir zemin planı, ışığa dayanıklı malzeme, sağlam 
ve tabii ki mutlak şekilde su geçirmez işçilik. Bunlar, 
K serisi montaj çadırlarını öne çıkaran iyi nedenlerden 
bazılarıdır. 

KE serisi çalışma çadırları; yeterli alan, su geçirmeyen, 
sağlam bir bez ve çadırın bir tarafını komple sarmayı 
sağlayan iki ek fermuar gibi özellikler sunar. 

TE serisi (dik tavan)

Ürün No. Tip Uzunluk  Genişlik Yükseklik

4.110.002.050 180 TE 180 cm 180 cm 170 cm

4.110.002.070 250 TE 250 cm 200 cm 190 cm

4.110.002.080 300 TE 300 cm 200 cm 200 cm

K serisi (düz tavan)

Ürün No. Tip Uzunluk  Genişlik Yükseklik

4.110.003.050 180 K 180 cm 180 cm 200 cm

4.110.003.060 210 K 210 cm 210 cm 200 cm

4.110.003.070 250 K 250 cm 250 cm 200 cm

4.110.003.090 180x250 K 180 cm 250 cm 200 cm

 KE serisi (düz tavan)

Ürün No. Tip Uzunluk  Genişlik Yükseklik

4.110.003.045 120 KE 120 cm 120 cm 150 cm

4.110.003.046 120 KE 120 cm 120 cm 200 cm

4.110.003.055 180 KE 180 cm 180 cm 200 cm

4.110.003.065 210 KE 210 cm 210 cm 200 cm

4.110.003.075 250 KE 250 cm 250 cm 200 cm

4.110.003.085 300 KE 300 cm 300 cm 215 cm

7.310.000.029 350 KE 350 cm 350 cm 215 cm

4.110.003.095 180x250 KE 180 cm 250 cm 200 cm

4.110.003.096 250x180 KE 250 cm 180 cm 200 cm

BIZI ARAYIN,  
SORUNUNUZU ÇÖZELIM! 
Standart ürün yelpazemizin yanı 
sıra, size çok sayıda farklı çözüm de 
sunabiliriz.

Sarı, kırmızı, mavi  
ve beyaz  

renkte çadırlar  
temin edilebilir!
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Özel çadır modellerine yönelik taleplerinizde, 
işinizi oldukça çok kolay bir hale getirmeye 
hazırız. Neredeyse tüm isteklerinizi karşılaya-
biliriz: Ek kontrol pencereleri ve değişken 
çadır girişlerinden konforlu ısıtma ve havalan-
dırmaya kadar.
 
Kontrol penceresi. Daha fazla ışık ve daha  
fazla parlaklık mı istiyorsunuz? Talep üzerine, 
seçtiğiniz çadır modellerinde yan duvarlara 
pencere modelleri entegre edebiliriz.
 
Değişken çadır girişleri. Standart çadır 
girişinin yanı sıra veya onun yerine alternatifler 
mi istiyorsunuz? Üçgen kapıları ve diğer 
seçenekleri sizin için üretmeye hazırız.
 
Besleme delikleri. Örneğin kaynak  
ustalarınıza çadırda optimum bir 
iklimlendirme sunmak mı istiyorsunuz? 
Sizin için bir veya daha fazla havalandırma 
veya hava tasfiye deliği entegre etmeye 
hazırız.

ÖZEL MODELLER: 
EKSTRA STANDARDIMIZ.

Bize isteğinizi bildirin.  
Şirketinizin kurumsal tasarımıyla, montaj  
çadırlarımızı işinize olan bağlılığınızın açık  
bir işaretine dönüştürebilirsiniz: 

Logo baskısından kurumsal renklerin kullanı-
mına kadar. Şirketinizin kurumsal tasarımını 
içeren montaj çadırlarında da  
akla gelebilecek maksimum esneklik prensibi-
miz geçerlidir. Bu, hem dik ve düz tavanlı 
çadırların tüm modelleri,  
hem de bu çadırların boyutları ve özel 
modellerle ilgili çeşitli olanaklar için 
geçerlidir. 
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VANTUZLU TUTUCU
Gergi kayışlarını cam, 
plastik veya metal yüzeyle-
rin üzerine tutturmak için.
Ürün No. 6.400.000.080

PVC'DEN ÜRETILMIŞ SAK-
LAMA ÇANTASI
Diskli çadır kazıkları, 
gergi kayışları, vantuzları, 
vb. istiflemek için 
Ürün No. 6.400.000.013

MIKNATISI KOLAYCA  
ÇIKARTMAK IÇIN KOL
Kancayı mıknatıslardan 
çıkartın, kolu vidalayın ve 
mıknatısı çıkartın. Hepsi bu 
kadar. 
Ürün No. 6.400.000.075

ÖZEL MODELLER:

ARKA DUVAR  
ÜÇGEN KAPISI
Ek bir arka giriş.
Ürün No. 6.400.000.010

KE SERISI 
HAVALANDIRMA DELIĞI
KE serisi çalışma çadırları 
için ek havalandırma deliği.
Ürün No. 6.400.000.024

PENCERE
Üçgen şeklinde  
ek folyo pencere. 
Ürün No. 6.400.000.028

FERMUAR
Tüm modeller için.
Uzunluk 1 m:  
Ürün No. 6.400.000.020
Uzunluk 2 m:  
Ürün No. 6.400.000.022

REFLEKTIF ŞERIT 
Reflektif şerit, gri renklidir, 
 5 cm genişliğindedir ve 
metre olarak sunulur.
Ürün No. 6.400.000.026

AKSESUARLAR:

HAVA TASFIYE DELIĞI
Baca gazlarını dışarıya 
boşaltmak için.
Ürün No. 6.400.000.025

TAŞIMA KOLLARI
Çadırı bir kullanım yerinden  
diğerine taşımak için.
Ürün No. 6.400.000.065

TAŞIMA ÇANTASI
Tip 180:  
Ürün No. 6.400.000.004 
Tip 250:  
Ürün No. 6.400.000.006 
Tip 300:  
Ürün No. 6.400.000.008

MIKNATISLI TUTUCULU  
DERI KEMER
Bu sayede mıknatıslar  
her zaman elinizin altında 
olur ve ellerinizin serbest 
kalmasını sağlar.
Ürün No. 7.400.000.086

GERGI KAYIŞI 
Uzunluk 2,5 m, 2 kanca 
ve uzunluk ayarlama 
elemanıyla birlikte. 
Ürün No. 7.210.000.036

SU TORBASI
Çadırları mobil olarak  
sabitlemek için PVC'den  
yapılmış su torbası.
Uzunluk 2000 mm:  
Ürün No. 6.400.000.011

BAĞLANTI PARÇASI
2 çadırı bağlamak için. 
Tip 180 TE:  
Ürün No. 6.400.000.015 
Tip 250 TE:  
Ürün No. 6.400.000.016

DISKLI ÇADIR KAZIĞI
Mıknatıslı tutucu  
için uygundur.
Uzunluk 200 mm:  
Ürün No. 6.400.000.014
Uzunluk 400 mm:  
Ürün No. 6.400.000.018

MIKNATISLI TUTUCU
Metal yüzeylere güvenli bir 
şekilde sabitlemek için.  
Diskli çadır kazıkları 
için uygundur.  
Ürün No. 7.200.000.020

TELESKOPIK ÇUBUK 
Kauçuk ayaklardaki  
T parçayla birlikte. 
Ürün No. 6.400.000.038

TEMIZ ODA ÇADIRI / 
TOZ TOPLAMA ÇADIRI: 
Temiz hava beslemesi veya tozlu 
işler için idealdir. İşyeri tamamen 
çadırla çevrilidir. Bir hava hortumu 
ile toz partikülleri doğrudan bir hava 
temizleyiciye emilir. Çadır hızlı bir 
şekilde kurulur ve toz duvarı kurmaya 
gerek yoktur. 
Özellikle yüksek tavanlı odalarda ve 
geniş salonlarda toz toplama çadırı 
pratik bir çözümdür.

OUTLET
Temiz hava sağlamak veya 
çadırın içindeki tozu 
çıkarmak için bir hava 
hortumu için.
Ürün No. 6.400.000.027

Sorularınız mı var?

Trotec çadır uzmanınız:

Alparslan Ölmez 
Tel. +90 212 4385655  
info@trotec.com.tr

BIZI ARAYIN,  
SORUNUNUZU ÇÖZELIM! 
Standart ürün yelpazemizin yanı sıra, 
size çok sayıda farklı çözüm 
de sunabiliriz.

DIŞARIYI SERBESTÇE  
GÖRME OLANAĞI: 
Talep üzerine, çadır duvarlarınız 
komple şeffaf folyodan da üretilebilir.  
Bu sayede, çadırda çalışırken eksiksiz 
bir çepeçevre görüş olanağı sağlanır.
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Elektrikli ısıtıcılarla iç mekan ısıtması 
kolay, esnek ve sessizdir. 

Devrim niteliğindeki Heatbox, elektrikli ısıtma-
nın tüm avantajlarından şimdiye kadar ulaşıl-
mamış bir enerji tasarrufu boyutunda kâr elde 
etmenizi sağlar.

Heatbox, ayarlanabilen sirkülasyon havası 
karıştırma modu için giriş ve çıkış havası 
hortum bağlantılarına sahiptir. Entegre 
sirkülasyon havası regülatörü sayesinde, 
içinde oturulan çadırlarda daha yüksekdeğer-
lerden depo çadırlarında % 100 sirkülasyon 
havası moduna kadar kullanım gerekliliklerine 
bağlı olarak taze hava oranını değişken 
şekilde ve kademeli olarak belirleyebilirsiniz.

Çok yüksek enerji maliyetiyle dışarıdan 
sürekli olarak soğuk taze havayı ihtiyaç duyu-
lan ısı derecesine pahalı şekilde ısıtmak 
yerine, bu şekilde, çadırdaki sıcak rejeneras-
yon havası oransal olarak karıştırılabilir ve 
çadırda bulunan kişilerin kendi ısısından 
faydalanılabildiği için enerji ihtiyacı % 70'e 
varan oranda düşebilir.

HEATBOX – ÇADIR VE BİNA  
KONAKLAMALARINDA  
ISITMA DEVRIMI.

Uygulamadaki pratik avantajlar:

n	  Trotec elektrikli ısıtıcıları ile  
geliştirilen özel çadır ısıtması

n	 Hava koşullarına dayanıklı tasarım

n	  % 70'e varan oranda enerji tasarrufu  
elde etmeye olanak sağlar

n	  Isıtma havasının değişken sirkülasyon havası 
ve taze hava oranı ayarı

n	  Belirgin şekilde daha rahat bir yaşam iklimi 
yaratır

n	 Ek ses yalıtım fonksiyonu

Bakım kapağı, elektrikli ısıtıcı 
kumanda elemanlarının yüksekliğinde 
yer alır ve ayarlanan ısıtma gücünün 
manipüle edilmesine karşı koruma 
amacıyla kilitlerle emniyete alınabilir.

Kademesiz taze hava beslemesi için  
entegre sirkülasyon havası 
regülatörü

Heatbox, özel olarak TEH 70, TEH 100 ve TDE 95 elektrikli 
ısıtma cihazlarının kullanımı için tasarlanmıştır.
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Rejenerasyon havası Taze hava

Sıcak hava

Isıtma kademesi 4 
(18 kW) ∆T 38 °C

Karıştırma regülatörü 
% 0 Sirkülasyon Havası

20°C

38°C20°C

A

0°C

0°C

TEH 100 
ısıtıcı

Rejenerasyon havası Taze hava

Sıcak hava

Isıtma kademesi 4 
(18 kW) ∆T 38 °C

Karıştırma regülatörü 
% 100 Sirkülasyon Havası

32°C

70°C32°C

0°C

32°C

B

TEH 100 
ısıtıcı

Rejenerasyon havası Taze hava

Sıcak hava TEH 100 
ısıtıcı

Isıtma kademesi 3 
(13,5 kW) ∆T 29 °C

Karıştırma regülatörü 
% 50 Sirkülasyon havası

26°C

42°C26°C

0°C

13°C

C

TEH 100 
ısıtıcı

Rejenerasyon havası Taze hava

Sıcak hava

Isıtma kademesi 2 
(9 kW) ∆T 20 °C

Karıştırma regülatörü 
% 50 Sirkülasyon Havası

20°C

30°C20°C

0°C

10°C

D

TEH 100 
ısıtıcı

Grafikler; taze hava ihtiyacına bağlı olarak, sıcak 
rejenerasyon havası ile soğuk dış havadan oluşan 
karışım oranının sirkülasyon havası regülatörü 
aracılığıyla kademesiz şekilde belirlenebildiği 
Heatbox'un varyasyon olanaklarını göstermektedir.

A  kullanım örneği, örn. mazotlu ısıtıcılarla 
gerçekleştirilen "klasik" bir ısıtma senaryosuna 
karşılık gelmektedir. Karışım regülatörü, % 0 
devir daim havasındadır, yani ısıtma için sadece 
sıcaklığı 0 °C olan dış hava kullanılır.

Kullanılan elektrikli ısıtma cihazı, kullanılan 
havayı maksimum ısıtma kademesinde 38 °C 
ısıtabildiği için, daha sonra çadırı yaklaşık 
20 °C'ye kadar ısıtabilen 38 °C sıcak hava 
üretebilir.

B  kullanım örneğinde, bu senaryonun tamamen 
tersi söz konusudur. Karışım regülatörü % 100 
devir daim havasındadır, yani ısıtma için sadece 
rejenerasyon havası kullanılır. Şu anda sürekli 
olarak, rejenerasyondan elde edilen ısıtılmış hava 
sıcak hava oluşturmak için kullanılacağından, 
kullanılabilen ısıtma gücü bu uygulama örneğinde 
bariz bir şekilde daha yüksektir. Maksimum ısıtma 
kademesine kadar sürdürülen kısa bir ısınma 
aşamasının ardından, hedef sıcaklığa ulaşıldıktan 
sonra cihazın gücü bir ila iki kademe azaltılabilir.

C  ve D  kullanım örneğinde, farklı ısıtma kademe-
leri ve çadır sıcaklığının uygun bir şekilde etkilen-
mesiyle birlikte, dış hava ve rejenerasyon havasın-
dan oluşan % 50'lik bir karışım modu gösterilmek-

ÇALIŞMA PRENSİBİ 
VE TASARRUF POTANSIYELI.

tedir. C  kullanım örneğinde, ısıtma kademesi 3'e 
düşüldüğünde bile çadır, hâlihazırda ısıtılmış olan 
rejenerasyon havasının yarısının kullanımıyla dahi 
sadece temiz havanın kullanıldığı A  örneğinde-
kine göre daha fazla ısınır; bu da% 33'lük bir enerji 
tasarrufuna karşılık gelir.

Ve iki ısıtma kademesi ve dolayısıyla 9 kW daha 
düşük ısıtma gücü ile % 50'lik karışım modu aracı-
lığıyla ( D  örneği), hâlâ, tam ısıtma kademesinde 
% 100 taze havanın kullanıldığı A  örneğindekine 
yakın bir ısıtma sonucu elde edilmektedir – bu da 
% 66'lık bir enerji tasarrufuna karşılık gelir.

Heatbox'un diğer bir belirleyici avantajı: Hedef 
sıcaklığa ulaşmak için sürekli olarak açıp kapatılan 
ve standart olarak kullanılan mazotlu ısıtıcıların 
aksine, Heatbox, hedef sıcaklığı tam enerji ve taze 
hava adaptasyonu ile sürekli olarak koruyabilir. Bu 
sayede, sürekli oksijen konsantrasyonu ile daha 
homojen bir oda iklimi ve bununla birlikte, çadı-
rın içinde belirgin şekilde daha düşük gürültü 
yüküyle daha rahat bir genel iklim elde edilir.

Sonuç: Sıcak rejenerasyon havası ile taze dış 
havadan oluşan karışım oranı, içinde yaşanan veya 
yaşanmayan çadırlar ve salonlar fark etmeksizin 
her kullanım senaryosu için ihtiyaca bağlı olarak 
kademesiz şekilde belirlenebilir ve aynı zamanda 
hissedilir düzeyde konforlu bir iklim sağlayabilir. 
Bu sırada, uygun şekilde daha düşük bir ısıtma 
gücü ayarlanabildiği için, sıcak rejenerasyon 
havasının oranı ne kadar yüksekse, enerji tasarrufu 
da o kadar yüksek olur.

İnsanların yaşadığı yerler düzenli bir taze hava 
beslemesine ihtiyaç duyar. Elektrikli ısıtıcıların 
iç mekana kurulduğu bir ısıtma uygulamasında 
kapı ve pencere açılarak gerçekleştirilen 

"klasik" bir havalandırma işlemi, hava cereyanı, 
mahremiyetin ihlal edilmesi gibi rahatsız edici 
durumları ve nem sorunlarını da beraberinde 
getirir.

Buna karşı, kiralık veya satılık aksesuarlar olarak 
temin edilebilen resirkülasyon seti ile olumsuz 
yan etkiler olmadan kontrollü bir taze hava bes-
lemesi sağlanabilir.

TAZE HAVA BESLEMESİ İÇİN 
RESIRKÜLASYON SETI.

Heatbox Satılık model Kiralık model

Ürün No. 6.100.007.050 6.100.001.446

Model Çelik sac, koruyucu boyalı

Kablo yuvası entegre

Bağlantı rakoru (ø) 3 x 315 mm

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik 1.150 x 687 x 610 mm  1.200 x 800 x 765 mm  

Ağırlık 39 kg 61 kg (palet dahil)

Kurulum çok kolaydır: İki parçalı set, ısıtma 
cihazının arka sacına vidalanan T dağıtıcı ve 
adaptörden oluşur. Bu durumda, T dağıtıcının 
bir emme ağzına bir hava hortumu takılır ve bu 
hortum, çadırın dışına doğru yönlendirilir. 

İkinci ağız aracılığıyla odadan rejenerasyon 
havası emilir. Entegre regülatör aracılığıyla 
karışım oranı kademesiz olarak ayarlanabilir.

İç mekana kurulan elektrikli ısıtıcıların kullanımında son derece pratik

TEH 70 VE  
TEH 100 IÇIN  
iki parçalı resirkülasyon seti,  
ürün No. 6.100.007.055.
Kiralanan ürün olarak da temin 
edilebilir  
(ürün No. 6.100.001.447).

Heatbox; yerleştirme paleti, uzatma kablosu (400 V, 32 A, H07RN-F-5G6) ve iki hava taşıma hortumu (ø 305 mm) 
dahil olmak üzere elektrikli ısıtıcı kullanımı için kullanıma şekilde teslim edilen kiralık model olarak da temin edilebilir.
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İç mekan sirkülasyon havası kurut-
ması için adsorpsiyon nem alıcıların 
dış mekanda hava koşullarına karşı 
korumalı şekilde kurulumu.
Yoğuşma oluşumunu ve bununla birlikte 
ortaya çıkan sorunları önlemek için konaklama 
alanlarındaki veya depolardaki nem, sürekli 
olarak çiğleşme eşiği seviyesinin altında 
olacak şekilde alınmalıdır. Trotec'in dahili 
olarak ayrılmış hava kılavuzlarına sahip TTR 
400 D veya TTR 500 D model kaliteli cihazları 
gibi güçlü adsorpsiyon nem alıcılar, bu tür 
ihtiyaçlar için optimum çözümdür.

Birçok durumda cihazların iç mekana 
kurulumuna izin verilmez, bu durum, gürültü 
nedeniyle istenmez veya başka bir nedeniyle 
gerçekleştirilemez. Burada, TTR 400 D ve TTR 
500 D için geliştirilen Drybox, nem alma  
cihazlarının hava koşullarına karşı korumalı  
bir şekilde dış mekana kurulumuna olanak 
sağlar. 

Burada, hava taşıma hortumu aracılığıyla 
nemli iç mekan havası emilir, güvenilir  
bir şekilde iç mekan çiğleşme eşiğinin altına 
kadar nemi alınır ve sonra sirkülasyon havası 
devresinde bağlı ikinci bir hortum üzerinden 
kuru hava olarak tekrar odaya iletilir.

DRYBOX 
HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLI NEM ALMA.

Drybox Satılık model Kiralık model

Ürün No. 6.100.010.350 6.100.001.880

Model Çelik sac, koruyucu boyalı

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik 600 x 590 x 490 mm  600 x 590 x 620 mm (palet dahil)  

Ağırlık 10 kg 16 kg (palet dahil)

Aksesuarlar Hava hortumu TF-L 127 mm / 6 m (ürün No. 6.100.001.120)

Uygulamadaki pratik avantajlar:
	n Özel olarak Trotec nem alma cihazları için geliştirilmiştir

	n Hava koşullarına dayanıklı dış kurulum

	n Çadırın içinde yoğuşma oluşumunu önleme

	n Dahili olarak ayrılmış hava kılavuzu

Drybox, uygun hortum bağlantı 
delikleri ile cihazların konfigürasyonu 
için kullanılan bir servis kapağı içerir. 
Kiralık model, palette teslim edilir.

Hava koşullarına dayanıklı Drybox, 
TTR 400 D ve TTR 500 D adsorpsiyon 
nem alıcıların gerekliliklerine tama-
men uygun şekilde uyarlanmıştır.
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IDS 30 F endirekt mazotlu ısıtma 
fanı, özellikle çadır ısıtma cihazı 
olarak mobil kullanım için 
geliştirilmiştir. 

Kolayca taşınabilen ve depoda ve taşıma 
sırasında istiflenebilen bu cihaz, darbe 
korumalı ve taşıma kollu sağlam bir şasiye 
sahiptir. 

IDS 30 F'de entegre bir tanktan bilinçli olarak 
vazgeçildi, bu sayede tankın kalanını  
boşaltma ihtiyacı komple ortadan kalktığı için 
kullanıcılar ağırlığın yanı sıra zaman alıcı bir 
yükleme işleminden de tasarruf eder. Tank 
olmadığı için, ayrıca taşıma ve depolama için 
asla ek sevk veya sigorta belgelerine ihtiyaç 
duyulmaz. IDS 30 F mazotlu ısıtma fanındaki 
yakıt beslemesi, seçime bağlı olarak harici bir 
büyük tank veya bidon aracılığıyla gerçekleş-
tirilebilir – her iki kullanım şekli için de uygun 
aksesuarlar temin edilebilir.

IDS 30 F 
MOBIL ÇADIR ISITMA CIHAZI.

Uygulamadaki pratik avantajlar:
	n % 100 temiz ısı 

	n Yüksek verim

	n Paslanmaz çelik yanma bölmesi

	n Elektronik alev emniyeti

	n Aşırı ısınma termostatı 

	n  Optimum ses yalıtımı ve izolasyon için  
çift duvarlı gövde

	n Entegre tank içermez

	n  Darbe korumalı, kızaklı ve 4 taşıma kollu 
istiflenebilir şasi

	n Takılı durumda hortum bağlantı rakoru

	n  Baca ve yağmur kapağı  
teslimat kapsamına dahildir

IDS 30 F mobil çadır ısıtma cihazı

Ürün No. 1.430.000.128

Isıtma türü dolaylı

Hava miktarı 1.150 m³/saat

Fan Eksenel fan

Maks. nominal ısı yükü 34,1 kW

Nominal ısı kapasitesi
28,8 kW  

(24.764 kcal)

Sıcaklık  
artışı ∆T

70 °C

Bağlantı 230 V / 50 Hz

Akım tüketimi 1,56 A

Maks. yağ tüketimi 3,25 l/saat

Hava taşıma  
hortumu bağlantısı ø

300 mm

Baca bağlantısı ø 150 mm

Termostat bağlantısı Standart

Ses seviyesi 
(Mesafe 1 m)

75,3 dB (A)

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik 1.260 x 475 x 770 mm 

Ağırlık 56 kg

HARICI BIDON 
IÇIN BAĞLANTI KITI 
Ürün No. 6.100.006.184

HAVA HORTUMU 
TRONECT SP-C
ø 305 mm, uzunluk 7,6 m 
Ürün No. 6.100.001.265

90° DIRSEKLI 
BAĞLANTI  
150 mm ø baca gazı 
borusu için 
Ürün No. 6.100.006.216

HARICI YAĞ DEPOSU  
IÇIN BAĞLANTI SETI
Harici bir yağ 
deposunu mazotlu 
ısıtıcıya bağlar.
Ürün No. 6.100.006.185

DEPO DOLUM 
SEVIYESI GÖSTERGESI
Depo hacminin  
miktarını belirler.
Ürün No. 6.100.006.160

DOLUM AĞZI  
YAĞ FILTRESI
Kaba kirlerin  
girmesini engeller.
Ürün No. 6.100.006.161

10 M KABLOLU  
TERMOSTAT 
Ürün No. 6.100.007.016 

DEPO KITIYAĞ HOR-
TUMU ADAPTÖR SETI
Ürün No. 7.210.000.003 

HIZLI BAĞLANTI PAR-
ÇALI YAĞ HORTUMU*
Uzunluk 5 m
Ürün No. 6.100.006.037

* depo kiti-Yağ hortumu adaptör seti ile birlikte kullanımda (gerekli aksesuar)

Sağlam tasarımı, pratiğe yönelik birçok 
kullanım özelliği ve esnek kullanım, taşıma 
ve depolama olanakları, IDS 30 F çadır ısıt-
ma cihazını yardım ve kurtarma hizmetleri  
veya yerel destek organizasyonları için  
ideal bir çözüm haline getirir.

Damlamaz ve leke bırakmaz: 
Opsiyonel bidon bağlantısı için kullanılan 
entegre tutma ağzı 
yakıt doldurma ve taşımaya yönelik temiz 
bir çözümdür.

AKSESUARLAR:
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RAY SABİTLEMELİ  
DEMIRYOLU INŞAAT ÇADIRLARI.
Sektör genelinde bir ilk. 
Demiryolu inşaat çadırları, kendini ispatlamış "KE" tipi montaj çadırlarımızı temel alır ve özel olarak 
demiryolu sektörünün gereklilikleri için daha da geliştirilmiştir. Doğrudan raylarda gerçekleştirilen 
yenilikçi manyetik sabitleme çözümü sektör genelinde ilktir. İkincil hatlarda trenler çalışırken 
Belçika Demiryolları İdaresi tarafından test edilmiştir. Bkz. Youtube.com'daki "Gleisbauzelte".

Uygulamadaki pratik avantajlar:

n	  Demiryolu inşaatlarındaki kaynak 
çalışmaları için tasarlanmıştır 

n	  Alev önleyici özel donanım 

n	  Doğrudan rayların üzerinde  
güvenli mıknatıslı sabitleme

n	  Montaj ve sökme işlemi sadece bir kişi  
tarafından saniyeler içinde yapılabilir

n	  Kaynaklı işleme sayesinde yağmura, 
rüzgâra ve soğuğa karşı mükemmel 
koruma

n	  Yüksek basınçla temizlenebilir

n	  Fiberglas kollu  
kendi kendini taşıyan konstrüksiyon

n	  Işığa dayanıklı malzeme

n	  Opsiyonel olarak fırtına çadırı şeklinde 
teslim edilebilir
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Bir demiryolu inşaat çadırının  
dayanıklılığına bu videoyu 
izleyerek ikna olabilirsiniz:



Isıya dayanıklı malzeme, kaynak çalışmalarında koruma sağlar.
Demiryolu raylarındaki kaynak çalışmaları sırasında güvenliği sağlamak için, bir demiryolu inşaat 
çadırı ısıya dayanıklı ve hamlacın alevi nedeniyle mümkünse yangına karşı güvenli olmalıdır. 
Bu nedenle Trotec'in tüm demiryolu inşaat çadırları 500 °C'ye kadar alev önleyici bir çadır tavanıyla 
donatılmıştır.

Mıknatıslı sabitlemeyle tek kişiyle kurulum.
Yenilikçi sabitleme özelliği, çadırın sadece bir kişiyle saniyeler içinde sabitlenmesine ve kurulu-
muna olanak sağlar. Tek kelimeyle fonksiyonel. Mıknatıslı sabitleme elemanı, rayın üzerine 
yerleştirilir ve demiryolu inşaat çadırını gergi kayışıyla güvenli bir şekilde sabitler. Rayın altında 
çubuklar kullanılan klasik sabitleme yöntemleri ve benzer şekilde zahmetli çözümlere oranla 
önemli bir avantaj! Ray sabitlemesinden sonra her KE-R, tipik hızlı kurulabilen çadır olarak çok 
kolay bir şekilde kurulabilir.

1.

4.

2.

1. Bir kişi yeterli
Hızlı kurulabilen çadırlar olarak  
demiryolu inşaat çadırlarımız saniyeler içinde  
tek bir kişi tarafından kurulur.

2. Yenilikçi
Ray sabitlemesi hızlı, güvenli  
ve aynı zamanda basittir. 

3. Sağlam
KE-R çadırlar, opsiyonel olarak  
dayanıklı fırtına çadırlarına dönüştürülebilir. 

4. Sıcaklıktan bağımsız
Mazotlu ve elektrikli ısıtma cihazlarının 
yardımıyla, sıcak hava beslemesi sayesinde 
konforlu çalışma olanağı. 

5. İyi havalandırmalı
Alev önleyici yan pencereler ve havalandırma  
delikleriyle birlikte arkadan görünüm.

6. Alev önleyici
Kaynak çalışmalarında güvenilir koruma. 

7. Korumalı
Asıl önemli olan noktaya konsantre olarak 
güvenlik — her zaman rüzgâra ve hava 
koşullarına karşı korunarak çalışın.

 
 
KE-R demiryolu inşaat çadırlarımız,  
3,24 m²'den 9 m²'ye kadar taban alanlarında 
birçok formatta temin edilebilir. Bizi arayın!

Etkileyici özellikler:

n	  Standart renkler: Beyaz-sarı,  
Özel renklerde veya özel kurumsal 
tasarıma sahip çadırlar üretilebilir

n	    Gergi kayışı ve mıknatıslı sabitleme dahil

n	  Isıya dayanıklı yan parçalar ve alev önleyici 
bez (500 °C'ye kadar)

n	  Önde 3 adet yağmur geçirmez fermuar

n	  Giriş ve arka panel tamamen  
veya kısmen yukarı katlanabilir

n	  Yağmur korumalı 6 havalandırma deliği

n	  Yer değiştirme için 4 taşıma kolu

n	  Reflektif şeritler

n	  Izgaralı ve yağmurdan koruyucu bezli 
kilitlenebilir 2 hava tahliye elemanı

n	    Taşıma çantası dahil

5.

3.

6.

7.
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TROTEC VARİOSCREEN: 
KURTARMA VE MÜDAHALE EKIPLERI IÇIN 
MOBIL GÖRÜŞ KORUMASI.

Elimizde meraklı gözlere karşı bir şey 
var! 

İtfaiye, polis, kurtarma ekipleri veya teknik destek 
organizasyonu fark etmez, görev sırasında her 
saniye önemlidir. Müdahale ekipleri maalesef 
olay yerinden geçen meraklı gözler nedeniyle sık 
sık işlerinden alıkonulur veya rahatsız edilir. 
Meraklı gözler, müdahale önlemlerini ve diğer 
kurtarma çalışmalarının ilerlemesini engeller. 
En hızlı şekilde kurulan Trotec VarioScreen para-
vanla kurbanı gereksiz bir teşhir edilme duru-
muna karşı koruyabilir ve aynı zamanda ekibinizin 
görevini gözlerden uzak bir şekilde yapmasını 
sağlayabilirsiniz. 

Otoyollarda, açık arazi veya  
binalarda kullanım için
 
Modül paravanı saniyeler içinde ve birkaç işlemle 
kurmak için tek bir kişi yeterlidir. 1,8 m yüksekli-
ğindeki görüş koruması, ekstra sağlam fermuarlı 
bağlantılarla 7 metreden istenen her uzunluğa 
genişletilebilir. Paravan, kurulduğu gibi hızlı 
şekilde sökülür ve yer tasarrufu sağlayacak 
şekilde taşıma çantasında istiflenir.

KULLANIMDA ETKİLEYİCİ: 

 
n	  1 kişi tarafından birkaç saniye içinde sağlam şekilde kurulur

n	  Uygun aksesuarlarla her yerde ve her hava koşulunda hızlı 
şekilde kullanıma hazır hâle gelir

n	  Taşıma çantası içinde yer tasarrufu sağlayacak şekilde kolayca 
paketlenir

n	 Her görev aracında taşınabilir

n	  Çok kolay kullanım, eğitim gerekli değildir

n	 İstenen uzunlukta genişletilebilir

n	 Kolay temizleme olanağı

n	  Geniş model yelpazesi, farklı renkler,  
kişiye özel olarak yapılandırılabilir16

VarioScreen paravanın avantajlarını 
buradaki videoda görebilirsiniz:



ITFAIYE, POLIS, AMBÜLANS GÖREVLILERI  
VE KURTARMA EKIPLERI IÇIN IDEAL 
ÇÖZÜM.

İçerinin görülmesini % 100 oranında önleyen 
paravan, stresli ve zaman açısından kritik 
görevlerde ekibinizi rahatsız edilmeye karşı 
korur ve yardım veya kurtarma ekiplerinin 
konsantrasyonunu arttırır.

Mobil paravan, polis için örneğin olay terinin 
meraklı gözlere, komşulara veya muhabirlere 
karşı hedefe yönelik olarak kapatılması için 
önerilir. Ambulans görevlileri ve kurtarma 
ekipleri, kurbanı meraklı bakışlara ve özellikle 
cep telefonuyla çekilen fotoğraflara karşı korur. 
Ve teknik yardım görevlerinde, çalışmaların 
bakışlara karşı korunmuş ve sakin şekilde 
yapılması gerekirse gerekli desteği sağlar.
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Paravan, saniyeler içinde hazır 
olur 
VarioScreen paravanı kurmak için bir kişi 
sadece birkaç işleme ihtiyaç duyar. 
Sökme işlemi de basit ve hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilir.

1. Ambalajdan çıkartma

2.  Bir kişi yeterlidir

3. Dikin

4. Hepsi bu kadar!



VARİOSCREEN  
PARAVAN
EN INCE AYRINTISINA KADAR 
DÜŞÜNÜLDÜ VE 
MÜKEMMELLEŞTIRILDI.

En yüksek işleme kalitesi

Pratik uygulamada kanıtlandı: 
Trotec VarioScreen paravanın sağlam malzeme 
kalitesi, profesyonel alandaki en yüksek talep-
leri karşılar.

Tüm ayrıntılar, pratik uygulamada kendini 
defalarca ispatlamış ve en ince ayrıntısına 
kadar düşünülmüştür.  
Hem içerinin görülmesini önleyen beyaz PVC 
kumaş hem de renkli PVC tente, yüksek daya-
nıklılık ve dayanma gücüyle öne çıkar.

Son derece sağlam fiberglas çubuklar, alümin-
yum küresel mafsallı diskler ve metal ayaklarla 
stabilite, optimum kullanım ve hızlı bir kuru-
luma olanak sağlar.

İki reflektif şerit

Kurtarıcıların güvenliği önceliklidir: 
Görev yerinde sadece korunmak yerine karan-
lıkta da kolayca görülmek için, dış duvarın 
üstünde ve altında gümüş gri renkli iki reflektif 
şerit bulunmaktadır. 

Bu sayede, örn. araç sürücüleri tehlikeli bir 
noktanın bariyerlerle kapatıldığını far ışığıyla 
da uzaktan rahatça fark edebilir. 

Parlak yansıtma özelliğine sahip bantlar, 
kumaşa sabit şekilde dikilmiştir.

Pratik basamak bandı

Büyük etkili küçük detay: 
Alt kenara sabit şekilde dikilmiş olan basamak 
bandı, kaza paravanının kolay ve hızlı şekilde 
kurulmasını sağlar. 

Duvar elemanı, ayakla zemine güvenli şekilde 
sabitlenebilir ve alüminyum küresel mafsallı 
disk aynı anda içeri bastırılarak, çapraz 
fiberglas çubuklar kolayca ve hızlı şekilde 
kendi kendilerine gerilir. Bu sayede, dört 
duvar elemanı çok kısa süre içinde, kendi 
kendine duran bir paravana dönüştürülebilir.

Yer tasarrufu sağlayacak şekilde istiflenir

Düzen şarttır: 
16 kg ağırlığındaki paravan, teslimat kapsamına 
dahil olan taşıma çantası içinde kompakt 
şekilde katlanır. Sadece 1,35 metre uzunluğa 
sahip bu dayanıklı PVC çanta, her müdahale 
veya kurtarma arabasında kolayca istiflenebilir. 
Bu sayede, Trotec'in VarioScreen paravanı her 
zaman doğrudan kullanıma hazırdır. 

Çanta, büyük taşıma kemerleri sayesinde bir 
kişi tarafından komple iş ekipmanı içinde 
örneğin omuz üzerinde de kolayca taşınabilir.

Kolayca koruyucu bariyere sabitleyin

Her durumda mükemmel şekilde sabitlenir: 
Trotec'in hızlıca kurulan ve doğrudan kendi 
kendine duran VarioScreen paravanı, gerek-
mesi durumunda ek olarak başka ekipman-
larla da sabitlenebilir. 

Koruyucu bariyer, bidonlar, donanım nesne-
leri, araçlar veya levha direkleri ve köprü 
korkuluklarına sabitleme fark etmez, her rüz-
gâr durumunda, ortam koşulunda ve zemin 
özelliğinde en iyi donanma sahip olmanız için, 
T ayaklı teleskopik çubuklar, çiviler, mıknatıslar, 
gerdirme kayışları, su torbaları ve vantuzlar 
gibi opsiyonel aksesuarlar sunuyoruz. 
Profesyonel aksesuarlar hakkındaki diğer 
bilgileri sonraki çift sayfada bulabilirsiniz.

İstenildiği şekilde uzatılabilir

7 metrelik paravan yeterli olmazsa: 
Sorun değil, VarioScreen paravan istenildiği 
gibi uzatılabilir! İlgili uç parçalarıyla birlikte 
ilave paravanlar fermuarla kolayca kesintisiz 
şekilde bağlanabilir. Bu sayede, çok daha 
büyük alanlar da meraklı bakışlara karşı koru-
nur. Müdahale ekiplerinin ciddi durumda 
dışarıda dolaşmak zorunda kalmaması için, 
ekipler, fermuarları kullanarak görüş bariyerin-
den kolayca içeri girebilir.

Standart olarak bir paravan, hem paravan 
başlangıcında hem de sonunda bir fermuarla 
donatılmış olan 4 elemandan oluşur. Daha 
fazla esneklik için, paravanın ortasının fermu-
arla ayrılabildiği modeller de bulunmaktadır.
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KURULUM ÖRNEKLERİ VE BOYUTLAR

Ölçüler
Kurulu durumdaki paravan:  
Uzunluk: 7,2 m x Yükseklik: 1,8 m
4 tek eleman, her biri: Uzunluk: 1,8 m x Yükseklik: 1,8 m

Malzeme
Paravan, PVC kumaştan ve kir toplama kenarı ise PVC'den üretilmiştir.  
Her iki malzeme de dayanıklıdır, içeri bakılmasını önler, yırtılmaz  
ve DIN 4102 B1 uyarınca alev geciktiricidir. 
Dış tarafta 2 reflektif şerit.

Kol
Fiberglas ve alüminyum küresel mafsallardan – 
son derece stabil ve hafif.

Taşıma çantası
Ebatlar:  
Uzunluk: 1,35 m x Genişlik: 0,3 m x Yükseklik: 0,3 m
Ağırlık: 16 kg (paravan dahil)
Malzeme: PVC
Özellikler: Sağlam, yer tasarrufu sağlar ve kolayca taşınır

TEKNİK VERİLER

RENK KOMBİNASYONLARI

saf beyaz bireysel

VarioScreen paravan 
– dış kenarlardaki yan genişletme üniteleriyle birlikte

Ürün No. Renk Genişlik  Yükseklik Sürüm

4.110.000.012 saf beyaz

720  
cm

180  
cm ayrılamaz

4.110.000.010 sarı/beyaz

4.110.000.013 kırmızı/beyaz

4.110.000.014 mavi/beyaz

VarioScreen paravan – ORTADAN AYRILABİLİR – 
– dış kenarlardaki yan genişletme üniteleriyle birlikte

Ürün No. Renk Genişlik  Yükseklik Sürüm

4.110.000.015 saf beyaz

720  
cm

180  
cm ayrılabilir

4.110.000.016 sarı/beyaz

4.110.000.018 kırmızı/beyaz

4.110.000.017 mavi/beyaz

Kırmızı/beyaz, mavi/beyaz, sarı/beyaz ve salt beyaz 
kombinasyonlarında, standart olarak her türden 
müdahale ekibi için uygun renk kullanıma sunulmuştur. 
Bunun dışında, özel renk seçenekleri ve logo baskıları 
da tabi ki mümkündür.

Farklı güvenlik, yardım ve kurtarma 
ekiplerinin özel ihtiyaçlarını daha 
fazla karşılamak için, Trotec, her 
VarioScreen paravanda özel istekleri 
ve özel donanımları realize etme 
olanağını da sunmaktadır.
Bizi arayın, sizin için uygun çözümü 
buluruz!

Alparslan Ölmez
Paravan ve  
çadır uzmanınız 
Tel. +90 212 4385655
info@trotec.com.tr

Özel donanımlar 
sorunsuzca temin 
edilebilir

kırmızı/beyaz mavi/beyaz sarı/beyaz
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" VarioScreen paravan, 1 dakikadan  
kısa bir süre içinde kuruldu ve müdahale  
ekiplerini görev yerinde engellemiyor ve  
öncesinde zaman kaybettirici eğitimler  
almamız gerekmiyor. Bu, bizi etkiledi!"

  Dirk Reinartz, Langerwehe Itfaiyesi 
 İtfaiye Ekibi Lideri

1,8m
1,8m 1,8m

1,8m

1,8m



OPSİYONEL OLARAK TEMİN EDİLEBİLEN AKSESUARLAR  
VARIOSCREEN PARAVANLAR IÇIN.
Koruyucu bariyerler, donanım nesneleri, kaygan yüzeyler veya kaldırım taşlarının ara derzlerine sabitleme fark etmez — 
VarioScreen paravanların orijinal aksesuarlarıyla rüzgar ve hava koşullarına karşı güvenilir şekilde optimum dayanıklılık sağlayabilirsiniz.  
Bu sayede farklı arazi koşulları ve zeminler için de en iyi donanıma sahipsiniz. İpucu: Her kullanım durumuna uygun şekilde uyum 
sağlayabilmek için farklı sabitleme çözümlerini birleştirin.

Ürün No. 6.400.000.080 Mıknatıslı tutuculu kemer ürün No. 7.400.000.086

Kaygan yüzeyler için vantuz tutucusu 

Araçlardaki gibi kaygan cam, plastik veya metal yüzeyler için 
vantuz tutucusu güvenilir ve konforlu bir sabitleme olanağıdır. 
Büyük kol, iş eldivenleriyle de kolayca kullanılabilir. Vantuzu 
vakumla sabitlemek için kolun yana yatırılması yeterlidir. 
Şimdi, sağlam metal kancaya bir gergi kayışı takılabilir. 
Vantuz tutucusunun çözülmesi de hızlı, kolay ve hiç artık 
bırakmayacak şekilde gerçekleşir.

Örn. koruyucu bariyerler için mıknatıslı sabitleme

Sadece tutturun ve işlem tamam! Çok sayıda metal yüzey, 
görev sırasında sabitleme için kolayca kullanılabilir. 
Entegre gergi kayışı kancalı mıknatıslı sabitlemeyi koruyucu 
bariyerlere, araçlara, makinelere, jeneratörlere veya çelik 
kapılara, direklere, köprü korkuluklarına tutturabilirsiniz. 
Güçlü mıknatıs kuvveti hemen sağlam bir tutuş sağlar. 
Trotec'in çivileri de mıknatıslı sabitlemenin boyutuna 
mükemmel şekilde uyarlanmıştır. Mıknatıslı tutuculu kemer 
son derece pratiktir. Bu sayede mıknatısları yanınızda taşıyabi-
lirsiniz ve buna rağmen elleriniz serbest kalır.

Mıknatıs ürün No. 7.200.000.020
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Ürün No. 6.400.000.038 Ürün No. 7.210.000.036

Ürün No. 6.400.000.075 Ürün No. 6.400.000.013

Ürün No. 6.400.000.018 (40 cm) Ürün No. 6.400.000.011

Ürün No. 6.400.000.014 (20 cm)

Yüksek devrilme güvenliği için T ayaklı çubuklar 

Yüksek kaliteli paslanmaz çelik teleskopik çubukların 
yüksekliği 2,20 metreye kadar kademesiz olarak ayarlanabilir. 

Bunun dışında, çubuk elemanları komple dışarı da çıkartılabilir. 
Bu sayede, çubuklar hızlı ve kolay şekilde paravanın tutucu 
ilmiklerine geçirilebilir. Kaymaz sert kauçuk tapalı T ayaklar, 
VarioScreen paravanın dengede tutulmasını sağlar.

Sağlam bağlama için gergi kayışları

Trotec'in 2,5 metre uzunluğundaki gergi kayışları, son derece 
sağlam naylon dokudan üretilmiştir. 

Çivilere, koruyucu bariyerlere, bidonlara, araç kancalarına, 
ağaçlara veya teleskopik çubuk uçlarına takılması fark etmez, 
kademesiz olarak ayarlanabilen gergi kayışı ile VarioScreen 
paravan her durumda hızlı ve kolay şekilde sabitlenebilir.

Kaldırım taşı ara boşlukları veya toprak için çiviler

Sağlam metalden üretilmiş çiviler, 40 cm ve 20 cm  
uzunlukta temin edilebilir. Masif çivileri toprağa,  
çimene veya döşenmiş kaldırım taşı derzlerine  
çakmanız yeterli. 

Tek başına veya tabla kafasına tam olarak uyan mıknatıslı 
sabitleme ile birlikte kullanılması fark etmez, gergi kayışları 
için çiviler mükemmel bir çapa noktasıdır.

Güvenilir ağırlık ekleme için su torbası

Dayanıklı PVC'den üretilmiş, 2 metre uzunluğundaki su torbası  
ile teleskopik çubukların T ayakları ağırlaştırılabilir. Bu sayede, 
devrilme neredeyse imkansız hâle gelir. 

Su torbası hızlı şekilde doldurulur ve teraziye 20 kg'a kadar bir 
ağırlık ekler. Kullanımdan sonra, su kolayca boşaltılabilir ve boş 
kılıf, kompakt ve yer tasarrufu sağlayacak şekilde toplanabilir. 
Su torbası, gergi kayışları için de iyi ve basit bir duruş sağlar.

Mıknatısı kolayca çıkartmak için kol

Kancayı mıknatıslardan çıkartmanız, kolu vidalamanız ve 
mıknatısı zeminden çıkartmanız yeterlidir. 
Malzeme: Galvanizli çelik, 35 cm uzunluğunda

Diskli çadır kazıkları için saklama çantası

Çadır kazıklarını ve kayışları istiflemek için üniversal olarak 
kullanılabilir. Yırtılmaya dayanıklı PVC'den üretilmiştir: 
neme dayanıklı, yük uygulanabilir, yağa dayanıklı ve örn. 
her biri 40 cm'lik 8 adet çadır kazığı alacak yere sahiptir.
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İŞİNİZ VE EVİNİZ İÇİN 
MOBIL RÜZGÂR VE GÖRÜŞ KORUMASI.

Trotec'in VarioScreen paravanı, gastronomi 
alanında ve etkinliklerde de örneğin bariyer 
veya yol yönlendirme sistemi amacıyla ayırma 
panosu olarak optimum şekilde kullanılabilir. 

Hızlı şekilde kurulan bu paravan; etkinlik sek-
töründe, spor festivallerinde veya açık hava 
organizasyonlarında meraklı bakışlara karşı 
esnek şekilde konumu ayarlanabilen koruma 
olarak veya ziyaretçi akımlarını yönlendirmek 
için kullanılır. Trotec VarioScreen, hafif tasarımı 
ve kolay kullanımı sayesinde, anlık durumlara 
hızlı şekilde müdahale etmek için esnek bir 
çözümdür. 

İtfaiyelerde veya alışveriş merkezlerinde her 
geçen gün daha fazla kullanılan standart para-
van duvarların yanı sıra, paravan duvarların 
fonksiyonlarını genişleten yeni bir ürün geliş-
tirdik. 

İster işte, ister özel hayatta – bazı insanlar 
başkalarının meraklı bakışlarına maruz 
kalmadıklarında hayattan daha fazla zevk alır.  
İster seçilmiş dinleyicilerin önünde verilen 
özel bir konser, ister ödeme yapan misafirler 
için düzenlenen seçkin bir açık büfe, isterse 
evin havuzunda rahatsız edilmeden güneşlen-
mek olsun, hızla monte edilen VarioScreen 
paravan ile misafirleriniz rahatsız edilmeden 
eğlenebilirler.

VarioScreen, çok dayanıklı polyester kumaşlı 
stabil bir fiberglas  kol tertibatından oluşur. 

VarioScreen – Özel hayatın  
özel kalması için.

Kolayca katlanan kompakt duvar, saniyeler 
içinde birkaç hareketle kurulur. 
Çok dayanıklı fermuarlı bağlantılar sayesinde 
rüzgar paravanı veya normal paravan istenil-
diği kadar uzatılabilir.

Uygulamadaki pratik avantajlar:

n	  Büyük formatta normal paravan ve rüzgâr 
paravanı, sonsuz şekilde genişletilebilir 

n	 Paravan duvarın yüksekliği 180 cm 

n	 Çeşitli kurulum düzenleri

n	 Kolay temizleme olanağı

n	 Kompakt şekilde istiflenebilir

n	  Sadece bir kişiyle hızlı ve çok kolay kurulum

KURULUM ÖRNEKLERI:
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VarioScreen kompakt bir şekilde katlanarak 
sağlam taşıma çantalarında teslim edilir. 
Bundan sonra sadece bağlanması ve gerdiril-
mesi gerekir; fiberglas kol tertibatı akıllı bir 
şekilde duvarın yan parçalarına entegre 
edildiği için bu işlem çok basittir.  

Sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü –  
bu, tüm VarioScreen elemanları için geçerlidir.  
Yüksek kaliteli polyester kumaş aşırı dayanıklı-
dır, dikkatlice tüm ayrıntılar gözetilerek 
işlenmiştir ve kolayca temizlenir. Aynı şekilde  
kolayca temizlenebilen fiberglas kol tertibatı 
da bakım gerektirmez. 

VarioScreen, esnekliği sayesinde pek çok 
farklı kurulum düzeninde kullanılabilir. 
Ek olarak çubuklara sabitlenerek devrilmeye 
karşı güvenliği daha da arttırılır.

Paravan duvar, bunun dışında aksesuar olarak 
edinilebilen çadır kazığı ve halat seti aracılı-
ğıyla sabitlenebilir. VarioScreen, kurulurken 
olduğu gibi yine aynı şekilde çabucak söküle-
bilir ve yerden tasarruf sağlayarak istiflenebilir. 

MÜŞTERİLERİNİZE UYUM SAĞLAYAN
ILK RÜZGÂR VE GÖRÜŞ KORUMASI.
Gastronomide, etkinlik organizasyonlarında 
veya otelcilikte misafirlerin ve ziyaretçilerin 
mahremiyetini korumak söz konusu ise farklı 
gereklilikler söz konusudur. VarioScreen, 
kurulum düzeninde ilgili ihtiyaçlara esnek bir 
şekilde adapte olarak bu farklı ihtiyaçları karşı-
lar.
Örneğin büyük bir alandaki konser ve etkinlik 
mekanlarını ayırmak için VarioScreen'in çok 

sayıda elemanını fermuarlarla birbirine bağla-
yabilirsiniz. Bunun ardından, sonsuz şekilde 
genişletilebilen paravan duvarlarınız olur. 
Bu duvarları, ilgili duruma en uygun şekilde 
istediğiniz kurulum düzeninde konumlandıra-
bilirsiniz.  
Bize sormanız yeterli – size yardımcı olmaya 
hazırız.

İŞİNİZİ EN İYİ KALİTEYLE 
DESTEKLIYORUZ.

GERGI KAYIŞI 
Uzunluk 2,5 m, 2 kanca 
ve uzunluk ayarlama 
elemanıyla birlikte. 
Ürün No. 7.210.000.036

TELESKOPIK ÇUBUK 
Kauçuk ayaklardaki  
T parçayla birlikte. 
Ürün No. 6.400.000.038

DISKLI ÇADIR KAZIĞI
Mıknatıslı tutucu  
için uygundur.
Uzunluk 200 mm:  
Ürün No. 6.400.000.014
Uzunluk 400 mm:  
Ürün No. 6.400.000.018

MIKNATISLI TUTUCU
Metal yüzeylere güvenli bir 
şekilde sabitlemek için.  
Diskli çadır kazıkları 
için uygundur. 
Ürün No. 7.200.000.020

AKSESUARLAR:
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Trotec End.Ürn.Tic.Ltd.Şti.

Oruçreis Mh. Giyimkent Cd.
14. Sok. No. 61 
Giyimkent Sitesi
34235 Esenler - İstanbul
Türkiye

Tel. +90 212 4385655
Faks +90 212 4385651

info@trotec.com.tr
www.trotec.com.tr

Yanınızda güçlü bir ortak

Trotec Group; sanayi, ticari ve küçük 
işletmeleri iklim koşullandırmaya yönelik 
profesyonel ürün çözümleriyle donatır. 
Burada makinelerden ölçüm cihazlarına, 
özel çalışma çadırları ve paravan duvarlara 
kadar komple bir ürün yelpazesi sunuyoruz. 

Çadırlar ve paravanlar alanında birinci sınıf 
standartlar oluşturmak için uzun yıllara 
dayanan sektörel bilgi birikimimizden 
faydalanıyoruz. Çalışmalarınızda, pek çok 
ünlü müşteri için gerçekleştirilen başarılı 
çalışmalarla elde edilen deneyimlerimizden 
faydalanabilirsiniz.
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