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HAKKIMIZDA
HYT GRUP yıllara dayanan  tecrübesi, dinamik ve deneyimli kadrosuyla, teknolojinin tüm olanaklarını 
kullanarak, havalandırma sektöründe firmalara tedarik anlamında en yüksek kaliteyi sunup destek 
olmakta ve bunları imalat tecrübesiyle birleştirip başarıyla uygulamaktadır. Sektörde en üst değeri 
yaratmayı ve bu değeri korumayı kendisine en büyük ilke edinen HYT GRUP üretimde ileri teknoloji 
gerektiren makineler kullanmakta olup, çalışmalarını ISO 9001 kalite sistemi ve CE-TSE belgeleriyle 
bir araya getirerek, satış sonrası hizmetle müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiştir.

2012 Yılından bu yana HYT Grup olarak üretim faaliyetlerinde klima santralleri, nem alma santralleri,
Isı geri kazanım üniteleri, jet fanlar ve endüstriyel havalandırma sistemleri üretmektedir.
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SEÇİM
PROGRAMI

Point bu seçim kılavuzunu avm , hastane , sinema , ofis , endüstri tesisleri için isteğe bağlı olarak 
havalandırma , soğutma , ısıtma hesaplamalarını yapmak ve konfor ortamının sağlanması için 
hazırlamıştır. Kılavuzun amacı seçim için bir araç sağlamaktır.

Point Hvac seçim programımız ihtiyacınız olan Rooftop Ünite tasarımını çok kısa bir süre içinde 
yapılandıracak ve hesaplayacaktır. Gönderdiğiniz herhangi bir veri, çeşitli sertifikasyon standartları 
ve normlarına uygun olarak ürün tasarımı uygulanmaktadır.Böylece  her açıdan doğru olan bir planlama 
prosedürü sağlanabilmektedir. Otomatik olarak malzeme gereksinimleri ve ayrıntılı ekipman 
listeleri oluşturulacaktır. Ek olarak, çalışma noktası ile birlikte teknik veriler, akustik eğriler ve fan 
özelliklerini detaylı olarak görebilirsiniz. Her açıdan gerekli konfigürasyonun ölçekli CAD çıktıları ve 
AutoCAD uyumlu DWG ve DXF dosyaları sağlanır.

Bir Rooftop Ünitesi  boyutlandırılması birçok etkisi olan karşılıklı bağımlı faktörlerden oluşur. Genellikle 
bir alanda değişiklik yapmak diğer alanları etkiler. Konfor ortamı sağlamak  dikkatli hesaplamayı gerektirir. 
Point, rooftop  konusunda kapsamlı uzmanlık ve uzun yıllara dayanan deneyimi ile en iyi ve en
verimli özelliklerde ürünler tasarlamayı  amaç edinmiştir .
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P-RT Çatı Tipi Klima Üniteleri modern yapılar, avm , havaalanları , sinema ve tiyatro salonları , sosyal tesisler, 
oteller,eğitim kurumları , residence ,spor salonları , iş merkezleri ve benzeri alanlar için isteğe bağlı olarak 
taze hava , ısıtma ve soğutma fonksiyonlarından birini veya birden fazlasını yerine getiren cihazlardır.P-RT 
serisi Roof Top Paket Klima cihazları modern yapıların özel gereksinimlerini giderebilmek amacıyla dizayn 
edilmiştir. Isıtma , soğutma ve taze hava ihtiyaçlarını tek bir cihazdan karşılanabilmesi nedeni ile çatı tipi 
paket klimalar tercih edilmektedir. P-RT çatı tipi klima cihazları ısı pompası (ısıtma-soğutma) , doğal gaz ısıtmalı 
, sulu bataryalı olmak üzere farklı çalışma modu opsiyonlarıyla sunulmaktadır. Birbiri ile ilişkili farklı birçok 
faktör olduğu için , bir roof top cihazının tasarımı karmaşık bir süreci içermektedir. Projelerin gerektirdiği 
kombinasyona uygun olarak bağlantılarıyla roof top ünitesi bütün durumlarda ihtiyacı karşılamaya yönelik 
birçok model ile tasarlanmıştır.

Gerektiginde kolayca sökülüp tekrar monte edilebilir. temas yüzeylerine konulan conta ile sızdırmazlık 
saglanmaktadır.Rooftop ünitemizin ısı veya sese karsı izolasyonunda camyünü veya tasyünü kullanılmaktadır. 
Ayrıca fanların titresimi, esnek çıkıs baglantısı ve altına konulan titresim izolatörü yardımıyla önlenmektedir. 
Gövdeyi olusturan paneller çift cidardan olusmakta olup, dıs yüzeyi elektrostatik toz boya ile galvaniz sacdan, 
iç yüzeyi ise uygulamaya baglı olarak galvaniz sacdan veya paslanmaz sacdan imal edilmektedir. Iki cidar 
arasına ses ve ısı izolasyonunu saglama amaçlı camyünü yada tasyünü malzeme yerlestirilmektedir. Proje 
sartlarına göre istenilen hücrelere gözetleme camı , suya dayanıklı aydınlatma lambası, acil stop butonu ve 
motor koruma kapagı konulmaktadır. Servis kapıları mentese ve kilitlemeli kapı kolu mekanizmalarından 
olusmaktadır. Kolay tasınması açısından kaidede kaldırma yuvaları mevcuttur. Taban bazasının tasarımı 
ünitenin vinç veya forklift ile hareket ettirilmesine ve konumlandırılmasına uygun yapılmaktadır. Rooftop 
gövdesi olumsuz hava kosullarına karsı yüksek mukavemet ve direnç gösteren yüksek kaliteli malzemelerden 
üretilmektedir. En son teknolojiler kullanılarak gelistirilen yüksek performanslı fanlar agırlıgı önemli ölçüde 
azaltmakta ve üstün mekanik özellikler sunmaktadır. Esnek kapasite seçim aralıgı ile her türlü hacimdeki
yasam alanlarına Point Paket Tipi Rooftop üniteleri kolaylıkla uygulanabilmektedir.
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Rooftop (Paket Klima), dış ünite ve iç ünitenin bir arada toplanmış halidir. Rooftop’ların ana kullanım alanları geniş ticari 
binalar, havalimanları, restorantlar, mağazalar, sinema ve tiyatro salonları, 
konferans salonları, endüstriyel binalar ve lojistik merkezleridir. 
Kullanılacak mekanın konumuna ve büyüklüğüne göre de rooftop 
modelleri mevcuttur.Bu klimanın montajı için belirli alan özelliklerine 
sahip olmanız gerekir, ek olarak hiçbir ünite bulunmaz.Bu sayede teknik 
bakım kolaylığı sağlanmış olur.

Kompakt yapıya sahip Point Paket Klimalar size son derece güvenilir 
ve kolay çalıştırılan bir çözüm sağlar ve yüksek kaliteli iklim yönetimi sunar.

Rooftoplar kendi otomatik olarak dışarıdan içeri aktardığı havayı 
filtreleyerek içeri pis ve tozlu havanın germesini engeller. Aynı 
zamanda havalandırdığı ortamı en yüksek ve temiz şekilde havalandırmaya programlanmıştır. Cihazların üzerinde 
standart olarak bulunan ekonomizer ile binnın ihtiyacı olan taze hava, iç hava kalite standartlarına uygun olarak sağlanır
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Yüksek Verimlilik

Doğaya
Saygılı

Teknik Servis İmkanı

Modüler Karkas Yapı Sıcaklık Kontrolü

Gelişmiş
Kontrol

Yüksek Sıvı Koruması

İleri Teknoloji
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

Hava Debisi [m³/h] 4.000 5.500 7.500
Cihaz Dışı Basınç Kaybı [Pa] 1000 1000 1000
Taze Hava Oranı [%] 30 30 30
Mahal / Dış Ortam Sıcaklıkları [°C] 26 / 35 26 / 35 26 / 35
Soğutma Kapasitesi [kW] 22.1 30.4 43.6
Toplam Çekilen Güç (Soğutma)[kW] 6.57 8.7 12.6
EER 3.36 3.49 3.46
Soğutucu Gaz Cinsi R410A R410A R410A
Isıtma Kapasitesi (Heat Pump) [kW] 25.4 35.0 50.1
Sıcak Su Bataryası Kapasitesi [kW] 29.9 41.2 56.1
Elektrikli Isıtıcı Kapasitesi [kW] 24.5 33.8 46.0
Gaz Yakmalı Ünite Isıtma Kapasitesi [kW] 28.0 35.0 45.0
Kompresör Tipi Scroll Scroll Scroll
Soğutma Devresi 1 1 1
Motor Gücü [kW] 2.2 3 4
Toplam Çekilen Güç [kW] 10.52 14.04 19.92
Ekonomizer o o o
Doğal Gaz Ünitesi

Ağırlık [kg] 

o o o
Filtre Tipi

*  ‘o’ Opsiyonel
* Soğutma kapasitesi hesaplanırken evaporatör giriş sıcaklığı 27 °C , %50 RH değerleri referans alınmıştır.
* Soğutma kapasitesi hesaplanıken dış hava sıcaklığı 35 °C , %50 RH değerleri referans alınmıştır. 
* EER değerleri hesaplanırken EN 14511 Standardı referans alınmıştır.
* HYT Grup gerekli gördüğü durumlarda haber ve bilgi vermeksizin, katalogda yer alan ürünlerin teknik verilerinde, tasarımda ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

G4 PANEL G4 PANEL G4 PANEL
400 500 650

P-RT 400 P-RT 550 P-RT 750

* HYT Grup gerekli gördüğü durumlarda haber ve bilgi vermeksizin, katalogda yer alan ürünlerin teknik verilerinde, tasarımda ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



 renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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2,2 2,5 2,8 3,2

11.500 14.000 16.500 20.000 25.000 30.000
1000 1000 1000 1000 1000 1000

30 30 30 30 30 30
26 / 35 26 / 35 26 / 35 26 / 35 26 / 35 26 / 35

64.1 76.9 90.8 117.3 145.1 178.5
16.9 20.6 25.4 33.7 41.1 51.6
3.79 3.73 3.57 3.48 3.53 3.46

R410A R410A R410A R410A R410A R410A
73.7 88.4 104.4 134.9 166.9 205.3
86.1 104.8 123.5 149.7 187.2 224.6
70.6 85.9 101.3 122.7 153.4 184.1
71.0 92.0 55+55 71+71 92+92 92+92

Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
1 1 1 2 2 2

5.5 7.5 11 11 15 15
26.88 33.72 43.68 53.64 67.32 79.92

o o o o o o
o o o o o o

 renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

G4 PANEL G4 PANEL G4 PANEL G4 PANEL G4 PANEL G4 PANEL
900 970 1200 1400 1700 2250

P-RT 1150 P-RT 2000 P-RT 2500 P-RT 3000P-RT 1650P-RT 1400

ÖLÇÜLER P-RT-400 P-RT-550 P-RT-750 P-RT-1150 P-RT-1400 P-RT-1650 P-RT-2000 P-RT-2500 P-RT-3000

2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360

1800 2020 2360 2720 2830 2890 3550 4330 4690

1220 970 1100 1200 1290 1540 1540 1540 1960

L

W

H

(mm)

(mm)

(mm)

WL

H
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Soğutma
Fanları

Kondenser

Otomasyon
Panosu

Filtre

Evaporatör

Damper

Fan

Kompresör

Müdahale
Kapağı

ÜNİTE

BiLEŞENLERi
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Serpantin

Serpantin biçiminde kıvrılmış borular üstüne, yüzeyi artırmak 
adına kanat yerine çubukları kaynatmak sureti ile yapılmaktadır. 
Küçük soğutma yükleri için bahis konusudur. Yüksek değerler; 
zorlanmış taşınıma ve bakır boru ile alüminyum çubuk şeklinde 
iyi iletken malzemeden yapılmış buharlaştırıcıya ait olmaktadır. 
Küçük değerler; tam tersi taşınım ve çelik-çelik buharlaştırıcılar 
için olmaktadır. 

Fanlar

Statik ve dinamik olarak dengelenmiş fanlar doğrudan tahrikli motor 
mili üzerinde yer almaktadır. Fanlar, motorla birlikte titreşim önleyici 
takozlar üzerinde bir bazaya monte edilmektedir. En son teknolojiler 
kullanılarak geliştirilen yüksek performanslı fanlar, ağırlığı önemli 
ölçüde azaltmakta ve üstün mekanik özellikler sunmaktadır. Çalışma 
ömrünü uzatmakta, daha düşük güç tüketimi sağlamakta ve ses 
seviyesinde ciddi bir azalma sağlamaktadır. Kullanım alanlarına göre 
öne veya geriye eğik kanatlı, kayış kasnaklı, direk akuple (plug), exproof 
veya EC fan motor seçenekleri mevcuttur. Opsiyonel olarak ayarlanabilir 
kayış-kasnak versiyonları mevcuttur.

Panel-Profil-Karkas

Rooftop gövdesi olumsuz hava koşullarına karşı yüksek mukavemet 
ve direnç gösteren yüksek kaliteli alüminyum profillerden
üretilmektedir. Ünitenin yapısı tüm iklim şartlarına uygun panel 
seçenekleri ile üstün tasarım ve mekanik özellikleri sağlar. Panel 
sacları elektrostatik toz boyalıdır. Standart kullanılan kaya yünü 
yalıtımı düşük ısı iletim katsayısı ile enerji tasarrufu sağlar. 
Taban bazası standart olarak 150 mm yüksekliğindedir. Taban 
bazasının tasarımı, ünitenin vinç veya forklift ile hareket 
ettirilmesine ve konumlandırılmasına uygun yapılmaktadır.

Kompresör

Soğutucu devresi rooftop kapasitesine bağlı olarak 1 veya 2 
üniteli yapılmaktadır.Kullanılan soğutucu akışkan çevre dostudur.
Roofoptaki kompresör uzun kullanım ömrüne ve aynı 
zamanda yüksek performans seviyelerine sahip bulunmaktadır.
Yüksek Güvenilirlik ve Optimum sistem verimliliği sağlanarak 
kompresör çalışma çevrimi minimum düzeyde tutulmakta ve 
daha uzun çalışma ömürleri sağlanmaktadır.
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Doğalgaz Brülörü (Opsiyonel)

Filtre

Ünitenin normal çalışmasını sağlamak ve bileşenlerin kirlenmesini
önlemek için ünite girişine filtreler monte edilmektedir. Dışarıdan
ve içeriden emilen hava için filtreler G4 standartlarında olup
kolay takılıp sökülebilir şekilde monte edilmektedir. Filtre hücrelerinde
servis kapısı bulunmaktadır. Çerçeve galvaniz çelik saclardan
yapılmıştır. 

Elektrikli Isıtıcı (Opsiyonel)

Damla Tutucu Seperatör

Ünitelerde yoğuşma halindeki suyun iç mekanlara taşınmasını 
engelleyip su taneciklerini hava kanalı ya da cihaz içerisine 
taşınmadan serbest akışla drenaj tavasına ya da öngörülen 
ortama döker.Özel bağlantı tırnakları sayesinde istenilen her 
ölçüde kolayca montajı yapılabilmektedir. Alüminyum damla 
tutucular plastiklere nazaran daha  mukavim yapıdadırlar. Hava 
akışı olan bölgenin tamamını kaplayacak şekilde boşluk kalmadan
monte edilmektedir.

Elektrikli ısıtıcılar, havalandırma sistemlerinde son ısıtıcı olarak veya 
taze hava sistemlerinde dış havayı ısıtmak için kullanılırlar.  Isıtıcı 
elemanlar paslanmaz malzemeden yapılırlar, gövde malzemesi ise 
galvaniz sacdan veya paslanmaz sacdan üretilir. kolayca montaj 
edilebilmektedir.ısıtmayı sağlamak veya çok düşük dış ortam 
sıcaklığında taze hava emiş sıcaklığını artırmak için kullanılırlar.

Doğalgaz Brülörü, hava ve yakıtı kontrollü ve verimli olarak yanmayı 
sağlayacak karışım oluşturan cihazdır. Bu cihazların genel prensibi; 
esas olan yanma verimini yükselterek ideal yanma şartlarına ulaşılarak 
çevre kirliliğinin önlenmesi ve enerji tasarrufu sağlanmasıdır.
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Fark Basınç Sensörü

Bu cihaz, iki nokta arasındaki basıncı algılar ve bir kalibre basınç 
aralığını baz alarak bir çıkış üretir. Rooftop ünitesine bağlı 
havalandırma kanallarında ki en küçük basınç farklılıklarını ölçmek,
hava akışını kontrol etmek, filtre doluluk oranlarını izlemek ve 
fanları kontrol etmek amacıyla kullanılırlar. 

Damper

Hava damperleri; Rooftop Ünitesine bağlı üfleme ve emiş
kanallarında, hava miktarı ayarı ve basınç kontrolü için kullanılırlar.
Damper kasaları, açık pozisyondayken minimum basınç kaybı
oluşturacak şekilde dizayn edilir. Kanatlar kapalı pozisyondayken
ise birbirinin üzerine biner ve sızdırmaz bir yapı oluşturarak hava
geçişini engeller. Yüksek kalite alüminyum ekstrüzyon gövdeye ve 
darbeye dayanıklı sert dişlilere sahiptir.

Aksesuarlar

Rooftop üniteler imizde nemli  ortamlarda oluşan küflenme, 
oksitlenme gibi olumsuz dış etkenlere dayanıklı malzemeler 
kullanmaktayız.Kullanılan malzemelere bağlı olarak cihaz ve 
komponent ömürleri Point garantisi altındadır. Kullanım alanına 
göre opsiyonel olarak farklı tip ekipmanlar kullanılabilmektedir.
Po int  Rooftop Üni tes inde ergonomik  aksesuar  ku l lan ımına 
önem verilmektedir.

Otomasyon

Rooftop Ünitesi otomasyon sistemi ile birlikte paket tip olarak 
sunulmaktadır. Bu sayede güç bağlantısının ve ön ayarlarının yapılması 
ile cihaz direkt olarak devreye alınabilmektedir. Tüm otomasyon 
ekipmanları cihaz içerisine konumlandırılmış ve dış etkenlerden korunması 
sağlanmıştır. Belirlenen farklı çalışma senaryolarının otomatik olarak 
algılanması ve devreye girmesini sağlar. Bina otomasyon sistemleri ile 
entegre şekilde çalışabilmektedir. Filtrelerin set edilen basınç değerine 
göre kirlilik durumlarının kontrolü ve tüm alarmlar LCD ekrandan 
izlenebilmektedir. Taze hava, dönüş havası ve karışım damperlerinin 
oransal kontrolünü sağlamaktadır.
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KALİTE BELGELERİMİZ

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KREDİ YURTLAR KURUMUTARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

KOSGEB GEN. MÜD. BİNASI KONYA HÜYÜK DEVLET HASTANESİ

AFYON İŞÇEHİSAR DEVLET HASTANESİ

K.MARAŞ DULKADİROĞLU TOKİ

KAYSERİ TOMARZA 277 KONUT CES KOMPOZİT FABRİKASI

AKO ÇANKIRI LASTİK FABRİKASI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ YASSI HÖYÜK TERMAL OTEL POLATLI

TOKİ OSMANİYE KONUTLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER OFİSİ

MALATYA HEKİMHAN TOKİ

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ

MAMAK ALTIAĞAÇ KARAAĞAÇ TOKİ

ELAZIĞ MERKEZ TOKİ KONUTLARI
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BİZE ULAŞIN

www.hytgrup.com

Halkapınar Mah.1202/ 1 Sok.
No:62/A Gıda Çarşısı Konak / İZMİR
+90 232 458 33 42

H.Y.T. GRUP gerekli gördüğü durumlarda, haber ve bilgi vermeksizin, katalogda yer alan ürünlerin teknik verilerinde, tasarımlarında ve
renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basımdan kaynaklı hatalarda H.Y.T. GRUP sorumlu tutulamaz.
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