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BYM Isı Rezistans,  standart ve özel tip endüstriyel rezistans üretimi ve satışı, 
elektrikli ısıtıcı, ısıtma-soğutma yedek parça ticareti ve endüstriyel tedarik 
hizmeti vermekte, ısıtıcı sektöründeki  üretim ve pazarlama bilgi birikimiyle 
Bursa’da faaliyet göstermektedir.

Plastik, ambalaj, kauçuk,makina,endüstriyel mutfak imalatçıları,otomotiv 
yan sanayi, otomotiv ana sanayi, kalıp imalatçıları, fırın makinası imalatçı-
ları, gıda makinası imalatçıları,medikal cihaz imalatçıları, oteller, sanayi fir-
maları hitap ettiğimiz başlıca sektörlerdir. Sektörel çözüm ortaklarımız ile 
proje bazlı ısıtma soğutma sistemleri, özel sanayi fırınları hizmetleri veril-
mektedir.

BYM Isı Rezistans olarak, firmamızda koşulsuz müşteri memnuniyeti temel 
ilkemizdir. Dünyada, tüm pazarlarda rekabetin arttığı, ürünlerin pazara gir-
me sürelerinin kısaldığı ve marjların düştüğü bir ortamda müşteriye daha 
etkin ulaşmak, müşterinin isteklerini anlayarak ürün ve hizmetleri bu yönde 
şekillendirmek firmamız için büyük önem arz etmektedir.

BYM Isı Rezistans  is active in  Bursa region with its production and market-
ing experience in electrical heating field and has been doing standard and 
customised type industrial heaters production and sales, electrical heater, 
heating and cooling spare parts trade and   industrial procurement. 

The main sectors that our products and services appeal to are; plastic, 
packaging, rubber, industrial kitchen manufacturers, automotive key and 
sub (spare) industry, mould manufacturers, oven, furnace manufacturers,  
food & beverage machinery manufacturers, medical instrument manufac-
turers, hotels, industrial companies.  With our sectoral solution partners, we 
also provide service for Project based heating - cooling systems and special 
industrial furnaces.

As BYM Isı Rezistans ,” unconditional customer satisfaction” is our core prin-
cipal.  In such hard conditions , as long as competition increases, delivery 
times reduce and profit margings decrease, reaching  to customers effec-
tively, understanding customer requests exactly and forming products and 
services in these directions  have very big importance for our company.

Hakkımızda

About Us
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Mika Yalıtımlı Kelepçe Rezistanslar

Seramik Yalıtımlı Kelepçe Rezistanslar

Özel Üretim Fişek Isıtıcılar

İthal Avrupa Fişek Rezistanslar

Enjeksiyon Meme (Uç) Rezistansları

Sıcak Yolluk Sipral Rezistanslar

Kalıp Isıtıcı Rezistansları

Paslanmaz Borulu Isıtıcı Rezistanslar

Manşonlu Su ve Yağ Isıtıcı Rezistanslar

Serpantinli Rezistanslar

Endüstriyel Mutfak Rezistansları

Özel İmalat Borulu Isıtıcı Rezistanslar

Termostat ve Termokupllar

Fırın Rezistansları

Sıcak Yolluk Kontrol Üniteleri

Benmari Rezistansları

Frenleme Dirençleri

Seramik Rezistanslar

Elektrikli Isı Elemanları

Endüstriyel  Isıtma Soğutma Ürünleri

Mica Insulated Resistances

Ceramic Insulated Resistances

Special Production Cartridge Heaters

Imported European Cartridge Heaters

Injection Nozzle (End) Heaters

Spiral Hot Runner Heaters

Mold Resistance Heater

Stainless Tubular Heaters

Coupling of Water and Oil Heater Resistance

Finned Tubular Heaters

Industrial Kitchen Heaters

Special Edition Tubular Heaters

Thermostats and thermocouples

Oven Heaters

Hot Runner Control Units

Bain Marie Heaters

Braking Resistors

Reflective Ceramic Heaters

Electric Heating Elements

Industrial Heating and Cooling Products 

 

Ürün Gruplarımız

Product Groups
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ISI
MİKA YALITIMLI REZİSTANSLAR
Mica Insulated Resistances 

MİKA YALITIMLI ENERJİ TASARRUFLU
PANJURLU KELEPÇE REZİSTANSLAR
Mica Insulated Energy Saving 
Shutter Bracket Resistance

MİKA YALITIMLI ENERJİ TASARRUFLU
DUBLE PANJURLU REZİSTANSLAR
Mica - Insulated, Energy Saving 
Heaters With Double Shutter

MİKA YALITIMLI 
KELEPÇE REZİSTANSLAR
Mica Insulated 
Bracket Resistance

www.bymrezistans.com.tr

Ağırlıklı olarak plastik sektöründe kullanılan 60/15 krom nikel telden 
prinç, bakır ve paslanmaz levhadan kullanılacak ortama bağlı olarak 
yüksek verim alabilecek, ısı ve enerji tasarrufu sağlanacak şekilde 
dizayn ve imal edilir. Standart harici özel olarak imal edilmektedir. 
Enerji bağlantı elemanları (klemens, bağlantı papuçları, fiş, prizler 
ve enerji kablosu] yüksek kaliteli Avrupa standartlarına uygun yük-
sek ısı ve ampere dayanıklı malzemelerdir. Isı kaybının olmamasının 
istendiği durumlarda ısı kayıplarını minimuma indirecek şekilde ta-
sarlanıp ısı izolasyon malzemeleri kullanılarak yüksek verim ve enerji 
tasarrufu sağlayacak şekilde imal edilmektedir. Isı izolasyonu rezis-
tansların çalıştığı ortama bağlı olarak taş yünü ve ısı yalıtım plakaları 
ile sağlanmaktadır. Enerji bağlantı elemanları (klemens, bağlantı pa-
puçları, fiş, prizler ve enerji kablosu) yüksek kaliteli Avrupa standart-
larına uygun olarak yüksek ısı ve ampere dayanıklı malzemelerdir.

İt is designed and manufactured from 60/15 chrome nickel wire, brass, 
copper and stainless sheet metal, which a re mainly used in plastic se-
ctor, so as to ensure high efficiency as well as heat and energy saving 
depending on the environment where it will be used. İt is specially ma-
nufactured. Energy coupling elements (connectors, connecting shoes, 
sockets, plugs and energy cable] are made of high quality materials 
resistant to high temperature and ampere complying with European 
standards. İn cases vvhere heat loss is not desired, they are designed 
so as to minimize heat loss and manufactured using heat insulation 
materials to ensure high efficiency and energy saving. Heat insulation 
is made by stone wool and heat insulating plates depending on the en-
vironment vvhere resistances operate. Energy coupling elements (con-
nectors, connecting shoes, sockets, plugs and energy cable) are made 
of high quality materials resistant to high temperature and ampere 
complying with European standards.
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ISI
SERAMİK YALITIMLI REZİSTANSLAR

Ceramic Insulated Resistances

SERAMİK YALITIMLI ENERJİ TASARRUFLU
KELEPÇE REZİSTANSLAR
Ceramic Insulated Energy Saving 
Shutter Resistance

SERAMİK YALITIMLI ENERJİ TASARRUFLU
DUBLE PANJURLU REZİSTANSLAR
Ceramic Insulated Energy Saving 
Double Shutter Resistances

SERAMİK YALITIMLI ENERJİ TASARRUFLU
PANJURLU REZİSTANSLAR
Ceramic Insulated Energy Saving 
Bracket Resistances

www.bymrezistans.com.tr

Plastik sektöründe ürün kalitesini artırmak, ısıdan ve enerjiden mak-
simum düzeyde yararlanmak amacıyla imal edilmiş rezistanslardır. 
İstenilen ölçülerde yüksek kaliteli olarak imal edilir. Enerji bağlantı 
elemanları (klemens, bağlantı papuçları, fiş, prizler ve enerji kablo-
su) yüksek kaliteli Avrupa standartlarına uygun yüksek ısı ve ampere 
dayanıklı malzemelerdir. Isı kaybının olmamasının istendiği şartlar-
da ısı izolasyonu sağlanarak Seramik yalıtımlı enerji tasarruflu çerçe-
ve rezistansların üzerine paslanmaz sacın panjurlu olarak kaplanma-
sıyla elde edilir. Yüksek verim almak amacıyla ısı ve enerji tasarrufu 
sağlayacak şekilde dizayn ve imal edilmiştir.

In the environments where no heat loss is desired, heat insulation is 
ensured by coating stainless steel sheets on Ceramic insulated energy 
saving frame resistances with shutter. It is designed and manufactu-
red to ensure heat and energy saving for the purpose of receiving high 
efficiency. These are the resistances that are manufactured in order to 
promote product quality at plastic sector and to utilize heat and ener-
gy at maximum level. They are produced at desired size in high qua-
lity. Energy coupling elements (connectors, connecting shoes, sockets, 
plugs and energy cable) are made of high quality materials resistant 
to high temperature and ampere complying with European standards.
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MEME UÇ REZİSTANSLAR
Nozzle End Ressitances

MİKA YALITIMLI UÇ REZİSTANSLAR
Mica Insulated End Resistance

MAÇA TİP UÇ REZİSTANSLAR
Maca Type End Resistance

Enjeksiyon uç meme rezistansları 80/20 KROM NİKEL telden bakır 
levha, pirinç levha ve paslanmaz profilden yüksek kalitede en ve-
rimli ısı elde edilecek şekilde dizayn ve imal edilir. Enjeksiyon meme 
rezistansları standart 35 cm Avrupa zırhlı camelyaf kabloludur. Birim 
alana (cm2) 3 watt ile 6 watt güç tatbiki edilmektedir.

Maça tip uç rezistanslar 80/20 KROM NİKEL telden bakır levha, pi-
rinç levha ve paslanmaz profilden yüksek kalitede en verimli ısı elde 
edilecek şekilde dizayn ve imal edilir. Enjeksiyon meme rezistansları 
standart 35 cm Avrupa zırhlı camelyaf kabloludur.

Injection end nozzle resistances are designed and manufactured from 
80/20 chrome nickel wire, brass, copper and stainless sheet metal, so as 
to ensure the most efficient heat in high quality. Injection nozzle resis-
tances have 35 cm shielded glass fiber cable of European Standard. A 
power of 3 watt to 6 watt is applied to unit area (cm2).

Maca type end resistance are designed and manufactured from 80/20 
chrome nickel wire, brass, copper and stainless sheet metal, so as to en-
sure the most efficient heat in high quality. Injection nozzle resistances 
have 35 cm shielded glass fiber cable of European Standard.
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HAVA SOĞUTMA ÜNİTELERİ
Air Cooling Units

HAVA SOĞUTMA ÜNİTELERİ
Air Cooling Units

Yüksek verimin gerektirdiği durumlarda, sıkıştırmadan ve sürtünme-
den dolayı kontrolsüz olarak oluşan aktif ısının ortadan kaldırılması-
nı sağlamak, kaliteli ürün alabilmek için kullanımı kaçınılmaz olan 
ünitelerdir. İsteğe bağlı olarak alüminyum ve paslanmaz bilezikli 
olarak imal edilmektedir.

VVhenever high efficiency is required, these are the units of which use 
is inevitable in orderto eliminate the active heat that is generated un-
controlled due to friction and pressing and to yield high quality produ-
ct. They are customs made with aluminum and stainless ring.
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Yüksek performanslı fişek ısıtıcılar özel tasarımları sayesinde küçük 
alanlarda yüksek güç yüklemensine olanak sağlarlar. Bu sayede ta-
sarım mühendisi elektrikli ısıtma için çok daha geniş olanaklara sa-
hip olur. Fişek ısıtıcılarımız DIN 44921 tarafından tanımlanmış olan 
uzunluk, çap ve kaplama materyeli gibi özelliklere uygun olarak 
üretilmektedir.

High performance cartridge heaters exhibit. Its special design ensures 
excessive surface loading. Thus a high power is attained in a small area. 
Thanks to this property, it provides large space for design engineer for 
electrical heating. DIN 44921 defines the Standard diameters, lengths 
and coating material. Our Standard high performance cartridge hea-
ters have the diameters covered under DIN standards when lengths are 
considered.

FİŞEK REZİSTANSLAR
Cartridge Heaters

FİŞEK REZİSTANSLAR
Cardridge Heaters
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FİŞEK REZİSTANSLAR
Cartridge Heaters

Ø6,5mm

Ø12,5 mm

Ø8 mm

Ø16 mm

Ø10 mm

Ø20 mm
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SICAK YOLLUK REZİSTANSLAR
Hot Runner Resistances

SICAK YOLLUK REZİSTANSLARI
Hot Runner Resisitances

Plastik sanayi için sıcak yolluk sistemlerinde kullanılan enjeksiyon 
memeleri ve manifoldlar için dizayn edilmiştir. Daha çeşitli kullanım 
alanları da kimya laboratuarları ve genel olarak makineciliktir. Bu ısı-
tıcılar, teflonla kapladığında ise duman ve gaz analizörlerinde veya 
diğer zararlı ortamlarda kullanılabilirler. Diğer uygulamalar, örneğin: 
tren ve tramvay kuplörlerinin donmasını önleme, hava ısıtılması ve 
de paketleme makinelerinde mühür silindirlerinin ısıtılmasıdır.

Injection nozzles and manifolds, which are particularly used at hot run-
ner systems of plastic industry. Other areas of use include chemistry la-
boratories and machine building in general. These heaters can be used 
at smoke and gas analyzers or other harmful environments when they 
are coated with Teflon. Other applications include, for example, preven-
tion of freezing of train and tram couplers, air heating and heating of 
sealing cylinders in packing machines.

USCITA
Exit

ORIENTAMENTO DELL USCITA
Exit Direction
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SICAK YOLLUK KONTROL ÜNİTELERİ
Hot Runner Control Units

Control sensitivity of 1 ° C
PID and ON / OFF control option
AUTOTUNE feature with automatic parameter settings
Soft start working module (adjustable from 0-999 ° C)
Soft start temperature rise speed setting

GAZLI TERMOSTATLAR
Gas Thermostats

30 - 900 C

30 - 1100 C

60 -2000 C 50 -3000 C
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BORULU REZİSTANSLAR
Tubular Resistances

MANŞONLU REZİSTANSLAR
Water/Oil  Resistances

SEMAVER REZİSTANSLAR
Tea Machine Resistances

M-01

S-01

M-02

S-02

M-03

S-03

M-04

S-04
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BORULU REZİSTANSLAR
Tubular Resistances

ENDÜSTRİYEL REZİSTANSLAR
Industrial Heating Elements

E - 01 E - 02 E - 03

E - 04 E - 05 E - 06

E - 07 E - 08 E - 09

E - 10 E - 11 E - 12
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SERPANTİNLİ REZİSTANSLAR
Finned Tubular Resistances

SE-01

SE-04
SE-05

SE-06

SE-07

SE-08

SE-09

SE-02

SE-03
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YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI İTHAL FİŞLER
Imported Silicon Resistance Resistant To High Heat

TERMOKULP BAĞLANTI SOKETLERİ
Thermocouple Connecting

BAĞLANTI SOKETLERİ
Connecting Sockets

Endüstride ısı ihtiyacı duyulan (otomotiv yan sanayinde, kauçuk ke-
sim kalıplarında, tekstil sektöründe, plastik extruder makinelerinde,
enjeksiyon makinelerinde) ortamlarda kullanılabilir.
Yüksek verimli,özel olarak üretilen ,yüksek ısıya(200-250C°) dayanıklı 
sert kauçuk ve silikon fişlerdir.

Industrial heat needing (in the automotive industry, rubber sector
the mold, the textile sector, the plastic extruder machine,
injection molding machine at) can be used in the environment.
High efficiency, specially formulated, high temperature (200-250C °) 
are resistant hard rubber and silicone plugs.
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SERAMİK YANSITICILAR
Ceramic Reflector

QUARTZ CAM KASET ISITICILAR
Quartz Infrared Cassettes
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KUARTZ HOLOJEN YANSITICI
Reflective Quartz Halogen

QHS
Kuartz Holojen Kısa Çubuk
Quartz Halogen Short 
Kuartz Holojen Normal Çubuk
Quartz Halogen Medium
Kuartz Holojen Uzun Çubuk
Quartz Halogen Long

QTS
Kuartz Tungsten Kısa Çubuk
Quartz Tungsten Short 
Kuartz Tungsten Normal Çubuk
Quartz Tungsten Medium
Kuartz Tungsten Uzun Çubuk
Quartz Tungsten Long

QHM
Dia. 10x224 mm (Dia. 0.39” x 8.74”) 

Dia. 10x277 mm (Dia. 0.39” x 10.91”) 

Dia. 10x473 mm (Dia. 0.39” x 18.62”) 

QTM
Dia. 10x224 mm (Dia. 0.39” x 8.74”) 

Dia. 10x277 mm (Dia. 0.39” x 10.91”) 

Dia. 10x473 mm (Dia. 0.39” x 18.62”) 

QHL
750W / 240V 

1000W / 240V

2000W / 240V

QTL
750W / 240V 

1000W / 240V

2000W / 240V

QUARTZ TUNGSTEN HALOJEN ÇUBUKLARI
Quartz Tungsten / Halogen Bulubs

17



ISI

www.bymrezistans.com.tr 18



ISI

www.bymrezistans.com.tr19



ISI

ISI
Endüstriyel ısıtmada profesyonel çözümler
Professional solutions for industrial heating

Endüstriyel ısıtmada profesyonel çözümler
Professional solutions for industrial heating

BymRezistansBymRezistansBursa

www.e-bym.com 


