
E.C.A. KLİMALAR VE FELİS YOĞUŞMALI 
KAZANLAR TESKON+SODEX 2019 FUARI’NDA  

SEKTÖRLE BULUŞTU 
 
 

30 yılı aşkın süredir ısıtma sistemleri sektöründe faaliyet gösteren E.C.A.,klima 
ürünleri ve Felis duvar tipi yoğuşmalı kazanları ile 17-20 Nisan 2019 tarihleri 

arasında İzmir’de düzenlenen Teskon+Sodex 2019 Fuarı’nda yerini aldı. 
 

 
E.C.A.’nın %100 yerli sermaye ile Türkiye’de üreterek pazara sunduğu Felis duvar tipi 
yoğuşmalı kazanlar ile klima ürünleri Teskon+Sodex 2019 Fuarı’nda sektör profesyonelleri 
tarafından yoğun ilgi gördü. Konforlu kullanım sağlayan akıllı ürünleri ile tüketicilerine kolaylık 
sunarken, çevresel faktörleri de gözeterek çevre dostu teknolojiler geliştiren E.C.A.; Niobe ve 
Spylos serisi duvar tipi split klimaları ve salon tipi klima ürünlerini fuarda sektör ile buluşturdu. 
  
E.C.A. Niobe ve Spylos serisi duvar tipi split klimalar, gelişmiş kompresör frekansı teknolojisi 

ile düşük ses seviyelerinde çalışabilme özelliğine sahip. E.C.A. klimalar ayrıca; uzun mesafeye 

hava üfleyebilme, full DC inverter özelliği, rahat uyku modu, kendini temizleyebilen evaporatör, 

hassas anti-carbon filtre gibi teknolojik ve enerji tasarrufu sağlayan özellikleriyle öne çıkıyor. 

Duvar tipi split klima ürünleri E.C.A. akıllı oda termostatı sayesinde tüketicilerine klimalarını 

uzaktan kontrol edebilme imkanı sunuyor.  

Yüzlerce yerli ve yabancı firmanın yer aldığı bu önemli fuarda sergilenen Felis kazanlar düşük 
atıkgaz emisyon değerleri ile çevreci ve Avrupa normlarını sağlayan yüksek verimli yoğuşmalı 
kazan sınıfında yer alıyor. Felis kazanlar yıllık emisyon değerleri ile en üst sınıf olan NOx 6 
sınıf kategorisinde bulunuyor.  Ayrıca; 65-150 kW arası 4 farklı kapasite seçeneğiyle, 16 
kazana kadar kaskad yapabilme imkanı ile yüksek kapasitelere cevap verebiliyor. Kompakt ve 
hafif olma özelliği ile montaj ve sevkiyat esnasında büyük kolaylıklar sağlayan Felis kazanlar, 
maksimum işletme basıncı 6 bar olması sayesinde yüksek binalarda kullanımı kolaylaştırıyor.  
 
Felis serisi kazanların en önemli özelliği ise E.C.A. Arge mühendisleri tarafından geliştirilen  
entegre baca klapesi sayesinde daha küçük baca çapı ve düşük baca maliyeti ile tasarruf ve 
ilk yatırım avantajı sağlaması. Felis kazanlar %19’a varan modülasyon oranı sayesinde, ihtiyaç 
yoğunluğuna göre gaz tüketim oranını ayarlayarak mevsim geçiş aylarında büyük tasarruf 
sağlıyor.  

 

 

 

 

 


