
Farm
Sıcak Hava Üreteci

Cihaz/Device : Sirokko Farm

: Sirokko KM 80Model/Model

: Doğalgaz, LPG/NLG, LPGYakıt Tipi/Fuel Type

■ Hot Air Generators 

Sirokko Farm ısıtma ve yakma verimi yüksek, 
kanal tipi kullanıma uygun, doğal gaz ve propan 
ile çalışabilen sıcak hava üretecidir. Çiftlik 
ve kümes binalarının ısıtılarak yoğun üreme 
sağması amacıyla tasarlanmıştır.  Basınçlı 
fanı sayesinde kanal tipi kullanıma uygun 
olup, ısıtılacak ortamdan bağımsız olarak 
kullanılabilir. Ayrıca özel çift yönlü damperli 
hava kanalları sayesinde ortama istenilen 
miktarda sıcak ve temiz hava sağlayarak 
gereksiz ısıtma maliyetinin önüne geçer.

Sirokko Farm is a hot air generator with high 
heating and combustion efficiency, suitable for 
duct type use, operating with natural gas and 
propane. It is designed to provide intensive 
breeding by heating farm and poultry buildings.  
Thanks to its pressurized fan, it is suitable for 
duct-type use and can be used independently 
of the environment to be heated. In addition, it 
prevents unnecessary heating costs by provid-
ing the desired amount of hot and clean air to 
the environment thanks to its special bidirec-
tional damper air ducts.

26 www.panera.com.tr



Farm
Sıcak
Hava Üreteçleri

Model/Model Sirokko Farm Sirokko KM 80

Nominal Isıl Güç
Nominal Thermal Power kW 82
Verim
Efficiency % 89
Hava Debisi
Air Flow m3 3.000
Üfleme Mesafesi
Blowing Distance m 30
Elektrik Besleme
Power Supply volt 220-240v 50 Hz
Genişlik (A)
Width (A) mm 760
Yükseklik (B)
Height (B) mm 750
Derinlik (C)
Nominal Thermal Power mm 530

Teknik Özellikler / Technical Features

CA

B

Ürün A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

Farm 760 750 530

*Tablo değerleri yaklaşık değerlerdir. Ortamın durumuna göre (kapalı alan, izolasyon, hava akımı v.s.) değişkenlik gösterebilir.
**Tavsiye edilen emniyet mesafeleri, PANERA kontrolünde mekanın ihtiyaç ve konumuna göre değişebilir.
*Table values are approximate. They might be variable according to atmospheric conditions like indoor space, isolation and airflow.
** Recommended safe distance might be changed according to space conditions and location under the supervision of PANERA

Güvenlik
 ateşleme kartı ve gaz 

valfi takım olarak kullanılmıştır.
Safety

 ignition card and gas 
valve are used as a set.

Opsiyonel Dijital ve Manuel 
Oda Termostatı Seçenekleri
Optional Digital and manual 
room thermostat options

Modüler Hava Çıkış Kanalı
Kanal tipi ve kanalsız kullanıma 
uygun modüler çıkış kanalı.
Modular Air Outlet Duct
Modular output channel suitable for 
duct type and ductless use.

Modüler Hava Giriş Kanalı
İstenilen oranda temiz hava girişi sağ-
layan  kolay ayarlanabilir hava kanalı.
Modular Air Intake Duct
Easily adjustable air duct providing 
clean air intake at the desired rate.
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