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Established in 1994, Isımak Rezistans is one of the leading industrial heaters manufacturing companies in Turkey. Our company, 
which was established in Karaköy in 1994, has been operating in İkitelli organized industrial zone since 2009.

Isımak products reflect the contributions of our talented technical personnel who have adopted the experience, modern tech-
nology and human first policy since 1994.

Our company has been expanding its product range in line with customer demands and innovations required by modern tech-
nology in the process of nearly 30 years in the sector, and today it produces most of the products in its sales portfolio within 
its own structure. Without compromising on quality, Isımak Rezistans continued to grow day by day with the confidence of 
fulfilling the deadlines, as well as quality, and continued to make investments required by modern technology. Today, Isımak 
Heaters continues on its way with the manufacture of tube heaters, serpentine heaters, duct type heaters, clamp heaters, high 
efficiency cartridge heaters and manifold heaters.

Isımak heaters continues to serve you, our valued customers, with the principle of honesty and the company policy of sustain-
able growth, with its commitment to the understanding of unregistered customer satisfaction.

General Manager
Kemal GARGILI

To make its success permanent as a pioneer in the sector, exemplary in its service and the first choice of the customer.

To maximize customer satisfaction by providing high standard, quality service.

WORLD STANDARD,
HEATER TECHNOLOGIES.

  ABOUT US — HAKKIMIZDA

  VISION MISSION — VİZYON MİSYON



Sektörde öncü, hizmetinde örnek ve müşterinin ilk tercih ettiği REZİSTANS firması olarak edindiği başarıyı kalıcı kılmak.

Yüksek standartlı,kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak..

1994 yılında kurulan Isımak Rezistans, Türkiye’nin önde gelen endüstriyel rezistans imalat firmalarındandır.1994 yılında Karaköy 
de kurulmuş olan firmamız 2009 yılından itibaren İkitelli organize sanayi bölgesinde faaliyetine devam etmektedir.

Isımak ürünleri, 1994 yılından bugüne kadar devam eden tecrübe, modern teknoloji ve önce insan politikasını benimseyen 
yetenekli teknik personelimizin katkılarını yansıtmaktadır.

Firmamız sektördeki 30 yıla yaklaşan süreçte müşteri taleplerine ve modern teknolojinin gerektirdiği yenilikler doğrultusunda 
ürün yelpazesini genişleterek, bugün satış portföyünde ki ürünlerin büyük bölümünün üretimini kendi bünyesinde yapmaktadır. 
Kaliteden ödün vermeyen Isımak Rezistans, kalitenin yanında, verdiği terminleri yerine getirmenin güveni ile her geçen gün 
büyümeye devam ederek, modern teknolojinin gerektirdiği yatırımları yapmaya devam etmiştir. Isımak Rezistans günümüzde  
tüp rezistans, serpantinli rezistans, kanal tip ısıtıcılar, kelepçe rezistans yüksek verimli fişek rezistans ve manifold rezistansı imalatı 
ile yoluna devam etmektedir.

Isımak rezistans dürüstlük ilkesi ve sürdürülebilir büyüme olan şirket politikasıyla, kayıtsız müşteri memnuniyeti anlayışına olan 
bağlılığı ile siz değerli müşterilerimize hizmet sunmaya devam etmektedir. 

Genel Müdür
Kemal GARGILI
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   TUBE HEATER
TÜP REZİSTANS

   TUBE HEATERS
Tüp Rezistanslar

   TUBE HEATERS
Tüp Rezistanslar

Pipe Heaters can be used with a wide variety of options. Most loved ones; Beryl chemicals 
are used in the heating of water, oil and corrosive molds, in industrial furnaces and in the 
firing of various metals. This type of resistors can be produced in different diameters. 
Standard diameter dimensions; It is 6.5mm -8.5mm-11.5mm-14.mm. Diameters from 5 mm 
to 20 mm can be measured as hardware options as special production.

Boru Rezistanslar, çok çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. En çok kullanıldığı alanlar;
Su, Yağ, Kimyasal ve Korozif likitlerin ısıtılması, Endüstriyel Fırınlarda Kalıpların ve çeşitli metallerin ısıtılmasında yıllardan beri güvenle 
kullanılmaktadır. Bu tarz rezistanslar değişik çaplarda üretilebilmektedir. Standart Çap Ölçüleri; 6,5 mm -8,5 mm-11,5 mm-
14,mmdir. Bunların haricinde özel üretim olarak çap 5 mm’den 20 mm’e kadar her ara ölçü rahatlıkla üretilebilmektedir.
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   SERPENTINE HEATERS
Serpantin Rezistanslar

U TÜP REZİSTANS
0,08 / 0,13 / 0,25

Kuru tip rezistanslar havalandırma ve fırın sistemlerinde kullanılmaktadır. Serpantinli ve 
serpantinsiz olarak iki çeşit imal edilmektedir. 304-430 krom ve dkp olan üzere 3 ayrı 
serpantin sacı seçeneği bulunmaktadır. Standart ölçüler stoklarımızda mevcut olup, 
özel ölçüler sipariş doğrultusunda üretilmektedir.

Dry type heaters are used in ventilation and oven systems. It is manufactured in two types, with and 
without serpentine. There are 3 serpentine sheet options, 304-430 chromium and dkp. Standard sizes 
are available in our stocks, and special sizes are produced on order.

   SERPENTINE HEATERS
Serpantin Rezistanslar

   SERPENTINE HEATERS
Serpantin Rezistanslar
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   DUCT HEATERS
Kanal Isıtıcılar
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   BOILER HEATERS
Kazan Rezistansları

Su, yağ, fuel oil, mazot vb ham maddelerin ısıtılmasında kullanılırlar. 
Standart ölçüler stoklarımızda mevcut olup, özel ölçüler sipariş 
doğrultusunda üretilmektedir.

They are used for heating raw materials such as water, oil, fuel oil, diesel etc. 
Standard sizes are available in our stocks, and special sizes are produced on order.

   PIPE HEATERS
Boru Rezistanslar
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   WATER HEATERS
Su Isıtıcı Rezistanslar

Benmari, şofben çaydanlık, fritöz ve her türlü endüstriyel mutfak 
cihazlarında kullanılır. Standart ölçüler stoklarımızda mevcut olup, 
özel ölçüler sipariş doğrultusunda üretilmektedir.

It is used in bain-marie, water heater, teapot, deep fryer and 
all kinds of industrial kitchen appliances. Standard sizes are 
available in our stocks, and special sizes are produced on order.

   INDUSTRIAL KITCHEN HEATERS
Endüstriyel Mutfak Rezistansları
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Havalandırma kurutma sistemlerinde geniş mekanların ısıtılmasında fabrika, imalathane, kafe ve restoranlar, sera, sanayi 
tipi fırınlarda vb. sayısız alanda kullanılmaktadır. Firmamız kendi bünyesinde istenilen çap, boy, volt ve vatlarda imalatını 
gerçekleştirmektedir. D 6,50 mm -8,50 mm-11,50 mm 14,00 mm olmak üzere 4 ayrı çapta olmak üzere istenilen boy ve 
şekilde tasarlanıp üretilebilmektedir.

In ventilation drying systems, heating of large spaces, factories, workshops, cafes and restaurants, greenhouses, industrial 
furnaces, etc. It is used in numerous fields. Our company carries out its production in the desired diameter, length, volts and 
watts. D 6.50 mm -8.50 mm-11.50 mm 14.00 mm in 4 different diameters, the desired length and design can be produced.

   DRY TYPE  HEATERS
Kuru Tip Isıtıcılar

Kusursuz Çözümlerimiz İçin
Bizi Tanıyın

F O R  O U R  E F F E C T I V E  S O L U T I O N S . . .

I S I MAK
R E Z İ S T A N S
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High outpot tightened type new generation cartridge (roll) heaters could produce higher power than the smaller ones. Because 
of its characteristic to be wrepped on rock as tightened moulded, it is insulated whit a thin MgO between the heaters ball 
and the metal protection and then could send the temparature to outside faster because of this reason, it is possible to take 
higher temperature than the smaller volume heaters in comparison whit the older type cartridge (roll) heaters. They could be 
manufactured as Fe/Const or NiCr – Ni thermocouple and in this manner a perfect temperature control opportunity could be 
provided.

Yüksek verimli sıkıştırma tip yeni nesil fişek rezistanslarla, küçük alanlarda daha yüksek güç elde edebilmektedir. Taş üzerine sık 
hadveli olarak sarılabilme özelliğinden dolayı, rezistans teli ile metal muhafaza arasında ince bir MgO ile izole edilerek ısıyı daha 
hızlı bir şekilde istenilen alana gönderebilme yeteneğine sahiptirler. Bu sebepten dolayı eski tip fişek rezistanslara göre daha küçük 
güçteki rezistanslardan daha yüksek sıcaklık alabilmek mümkündür. İstenildiğinde Fe-Const veya NiCr-Ni termokupullu olarak da 
imal edilebilmektedirler ve bu sayede daha mükemmel bir ısı kontrol olanağı sağlamaktadırlar.

   CARTRIDGE HEATERS
Fişek Rezistanslar

   CARTRIDGE HEATERS
Fişek Rezistanslar
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e) Termokupl kullanılan rezistanslarda 400 C ‘den yüksek ısılarda da NiCr – Ni 
termokupl tercih edilmelidir. 

e) For heaters using thermocouples, NiCr – Ni thermocouple should be preferred 
at temperatures higher than 400 °C.

It could be produced whit the spiral shields or supporrts fort he cables 
and point outlets of the new generation heaters not tobe gamaged from 
external factors. By doing this, it is possible to work safer under the 
difficult conditions.

Yeni nesil fişek rezistanslar kablo ve uç çıkışlarının dış etkenlerden 
zarar görmemeleri için spiral zırhlı veya dirsekli olarak üretilebilmektedir. 
Böylelikle zor koşullarda daha sağlıklı çalışabilmesi mümkündür.

a) Rakor yada flanşlı olarak üretilip, sıvı 
maddelerin ısıtılmasında kullanılabilir. 
Sipariş üzerine farklı modellerde üretilebilir. 

a) It can be produced as union or 
flanged and can be used for heating 
liquid materials . It can be produced in 
different models upon order.

b) Yeni nesil fişek rezistansların eski tip rezistanslarla farkı: termokupullu olarak 
üretilebilmesi, daha mükemmel bir ısı kontrolü ve enerji tasarrufu sağlaması, ayrıca 
rezistansınızın uzun süre kullanılabilmesi için daha avantajlıdır.

b) The difference of the new generation cartridge heaters with the old type 
heaters: It is more advantageous to be produced with thermocouple, providing a 
better temperature control and energy saving, and also allowing your heaters to 
be used for a long time.

c) Termokupl uçları ortada d) Termokupl uçları dipte
Thermocouple leads are in the middle. Thermocouple leads are at the bottom.

   CARTRIDGE HEATERS
Fişek Rezistanslar
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Çap (D) 
mm

Boy (L) 
mm

230V / WATT 
WATT CM GRUP

1 2 3 4 5

6,5 mm 
1/4” (6,35 mm)

40 100 125 160
50 100 160 250 315
60 125 200 250 315
80 125 280 280 350

100 160 220 350

8 mm 
5/16” (7,87 
mm)

40 100 160 200
50 125 200 250 315
60 100 140 220 280 350
80 160 200 315 400

100 180 280 400
130 250 400 500

10 mm 
3/8” ( 7,87 
mm)

40 100 125 200 250
50 100 160 250 315 400
60 125 180 315 400 500
80 160 250 400 500

100 220 350 560
130 315 500 630
160 400 630

12,5 mm 
1/2” (12,70 
mm)

40 100 160 250 315
50 100 200 315 400
60 125 200 315 400
80 200 315 500 630 700

100 200 315 500 630 850
130 250 400 800 1000
160 300 500 800 1200
200 450 700 1000 1250

16 mm  
5/8” (15,88)

40 100 250 315
50 160 250 400
60 160 250 400 500
80 250 400 600 750

100 300 450 700 1100
130 450 600 1100
160 600 800 1000 1300
200 800 1100 2000
250 1000 1400 1600

20 mm  
3/4” (19,05 
mm)

60 200 315 500
80 315 500 630 800 1000

100 450 630 1000 1250
130 630 800 1200 1600 1800
160 800 1100 1400 1800
200 1000 1600 2000
250 1200 1800 2200

Üretim yapılabilen diğer gerilim 
değerleri.

Listede bulunmayan ölçüler sipariş 
üzerine üretilmektedir.

Dimensions not included in the list 
are produced on order.

Other voltage values   that can be 
produced.

   HIGH EFFICIENCY CARTRIDGE HEATER STANDARD SIZE LIST
Yüksek Verimli Fişek Rezistans Standart Ölçü Listesi 

Yükleme Grubu Yüzey Yükü 
WATT cm2

1 8…11

2 12…19

3 20…24

4 25…30

5 30…35

12V 110V

24V 380V

48V 440V

KROM METAL MUHAFAZA
• Mükemel ısı transferi sağlar.
• Oksidasyon ve korozyona karşı çok 

dayanıklıdır.
• Yüksek derece de soğuk ve sıcaklık 

içi mükemmel bir şekilde korur.
• Mıknatıs tutmaz.

SARGI TELİ
• 80/20CrNİ Tel
• Daha yüksek ısı iletimi
• Oksidasyona karşı 

yüksek dayanıklılık

BAĞLANTI KABLOSU
• Saf nikel
• Teflon + cam elyaf izolasyon
• Yüksek ısıya dayanıklıdır.SERAMİK

UÇ TAŞI

TİG 
KAYNAK

SIKIŞTIRILMIŞ MgO
• Yüksek derecede elektriksel 

yalıtım,
• Rezistans ısısını mükemmel bir 

şekilde dışarıya iletme özelliği.

SARGI TAŞI
• MgO içerikli seramik
• Yüksek ısıya dayanıklı,

ÇIKIŞ UCU
• Nikel Tel.

I S I MAK
R E Z İ S T A N S
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   MOLD AND MANIFOLD
KALIP VE MANİFOLD 

   MANIFOLD HEATERS
Manifold Rezistanslar

Manifold Heaters, when square section heaters are used in 
manifolds, the surface contact of the heaters increases, accordingly 
the manifold reaches the required temperature in a shorter time, 
providing advantages in terms of heaters life and electricity 
consumption. It can be produced as 6x6 and 8x8 mm.

Manifold Rezistanslar, kare kesitli rezistansların manifoldlarda 
kullanılması durumunda, rezistansın yüzey teması artar,buna bağlı 
olarak manifold daha kısa zamanda gerekli ısıya ulaşır hem rezistans 
ömrü  ve elektrik  sarfiyatı açısından avantajlar sağlar. 6x6 ve 8x8 mm 
olarak üretilebilmektedir.

   MOLD and MANIFOLD HEATERS
Kalıp ve Manifold Rezistanslar
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   JAW HEATERS
Çene Rezistanslar

I S I MAK
R E Z İ S T A N S



   NOZZLE (TIP) HEATERS
Meme (uç) Rezistanslar

INJECTION TIP HEATERS - Enjeksiyon Uç Rezistansları

Plastik enjeksiyon, bodinoz, extruder vb. makinelerde kullanılmaktadır. Kullanım alanı ve istenilen Watt 
cm2 ye göre mika veya seramik yalıtımlı olarak yapılabilmektedir. Seramik yalıtımlı rezistanslarda Watt 
cm2 de daha yüksek güç elde edebilmek mümkündür.

Pirinç borudan imal edilmekte olan bu rezistanslar, uç 
çıkışları çelik örgülü, ısıya dayanıklı kablo ile yapılmakta 
ve bağlantıları pirinç boru ile muhafaza edilmektedir. 
Bu şekilde rezistansın içine eriyik ham madde girmesi 
engellenmiştir. Standart ölçüler yandaki tabloda belirtilmiş 
olup, özel ölçüler sipariş doğrultusunda üretilmektedir.

Galass fibre woven püre nickel cable 450 °C heat 
Cam elyaf örgülü saf nikel kablo 450 °C ısıya dayanıklı

Silikon ve cam elyaf örgülü ısıya dayanıklı 
makaron çeşitleri. 250 °C - 300 °C - 350 °C 

- 400 °C dayanıklı

Silicon and glass fibre woven heat-resistant 
sleeve types 250 °C - 300 °C - 350 °C - 400 

°C heat resistant

Plastic injection, bodinoz, extruder etc. used in machines. It can be made with mica or 
ceramic insulation according to usage area and desired Watt cm2. It is possible to obtain 
higher power in Watt cm2 in ceramic insulated heaters.

Meme (Uç) Rezistansları 
Standart Ölçü Tablosu

Nozzle (Tip) Heaters
Standard Size Chart

CABLE and SLEEVES - Kablo ve Makaronlar

These heaters, which are made of brass pipe, are 
made with steel braided, heat-resistant cable at the 
end outputs and their connections are protected 
by brass pipes. In this way, molten raw material is 
prevented from entering the heaters. Standard sizes 
are given in the adjacent table, and special sizes are 
produced on order.

   HEAT – RESISTANT CABLE and SLEEVES
Isıya Dayanıklı Kablo ve Makaronlar 

Çap Boy Güç

25 mm

25 mm 80 W

30 mm 100 W

35 mm 120 W

30 mm

25 mm 100 W

30 mm 125 W

35 mm 150 W

40 mm 175 W

35 mm

25 mm 125 W

30 mm 150 W

35 mm 175 W

40 mm 200 W

50 mm 225 W

40 mm

30 mm 165 W

35 mm 200 W

40 mm 225 W

45 mm 250 W

50 mm 280 W

45 mm

30 mm 190 W

35 mm 225 W

40 mm 250 W

45 mm 280 W

50 mm 320 W

50 mm

30 mm 220 W

40 mm 340 W

50 mm 425 W

60 mm 500 W

60 mm

25 mm 210 W

30 mm 250 W

40 mm 340 W

50 mm 425 W

60 mm 500 W

70 mm

25 mm 250 W

30 mm 300 W

40 mm 400 W

50 mm 500 W

60 mm 600 W
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   CLAMP HEATER
Kelepçe Rezistanslar
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CERAMIC HEATERS - Seramik Isıtıcılar

   ENFRARUJ CERAMIC HEATERS
Enfraruj Seramik Isıtıcılar

Yağ, likit, asit vb.maddeleri ısıtılmasında kullanılır istenilen ölçü ve ebatlarda 
üretilmektedir. Bu tip rezistanslar kimyasal  etkileşimle çabuk aşınıp bozulmaması 
için gövdelerinde Krom, Teflon, Bakır, Pirinç, Demir, Quartz, Titanyum ve Cam olmak 
üzere, dayanıklıları arttırılmış olup, tüm kimyasal malzemelerde kullanılmaktadır. 
Paslanmaz boru üzerine teflon hortum geçirilmek sureti ile yada statik teflon 
kaplamayla istenilen boyutlarda imal edilmektedir.

FE-CONST 0 - 400 °C arası
NİCR-Nİ  0 - 1200 °C arası 
PTRHPT  0 - 1600 °C arası
PT-100  0 - 400 °C arası (rezistans termometre)
İsteğe bağlı özel tip termokupl yapılır.

 ▪ Özel seramik bünyesiyle zararlı ışın dalgalarını emerek dışarı güneş enerjisine en yakın ısınmayı 
vermektedir.

 ▪ Sıhhidir, temiz, toz tutmayan yüzeyiyle laboratuvarlarda ve ilaç sanayinde tercih edilmektedir.
 ▪ Kapalı rezistans özelliği ile rezistansın oksidasyonu önlenerek, açık rezistanlara göre daha 

uzun bir kullanım süresi sağlamaktadır.
 ▪ Yakıcı değil ısıtıcıdır.
 ▪ Açık rezistanslarda oluşan yüksek yüzey ısısı seramik ısıtıcılarda oluşmamaktadır. Böylece 

kullanım amacına yönelik alanlarda nesnenin yanması veya kavrulması engellenmektedir. 
 ▪ Geniş seramik yüzey sayesinde aynı güçte ki rezistanslara oranla daha fazla ısınma oluşmakta 

ve enerji tasarrufu sağlamaktadır.

It is used for heating oil, liquid, acid, etc. substances. It is produced in desired 
dimensions and dimensions. This type of heaters are used in all chemical 
materials with increased durability in their bodies such as Chrome, Teflon, Copper, 
Brass, Iron, Quartz, Titanium and Glass in order not to corrode and deteriorate 
quickly due to chemical interaction. It is produced in desired dimensions by 
passing a teflon hose on a stainless pipe or with a static teflon coating.

   INDUSTRIAL CHEMICAL BATH HEATERS
Endüstriyel Kimyasal Banyo Rezistanları

   THERMOSTATS
Termostatlar

 ▪ With its special ceramic body, it absorbs harmful rays and gives the closest heating to 
solar energy.

 ▪ It is preferred in laboratories and pharmaceutical industry with its sanitary, clean, dust-
free surface.

 ▪ With its closed heaters feature, oxidation of the heaters is prevented and it provides a 
longer usage time than open heaters.

 ▪ It is a heater, not a burner.
 ▪ The high surface heat that occurs in open heaters does not occur in ceramic heaters. 

Thus, burning or scorching of the object is prevented in areas intended for use.
 ▪ Thanks to the wide ceramic surface, more heating occurs compared to the heaters of the 

same power and provides energy savings.

   TERMOCUPL TYPES
Termokupl Çeşitleri 

I S I MAK
R E Z İ S T A N S

   HEAT CONTROL SYSTEMS
Isı Kontrol Sistemleri
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