
 سخان غاز منزلي
 يعطيضافة إلي أنه آمن تمامًا و باإل، واقتصادي موفر للطاقة نوفاالغاز من  سخان

 حتياج!االحسب  هالمياحرارة  ةدرجكمية و  إمكانية كاملة للتحكم في
 

 : سمات المنتج

 التصميم

 مفاتيح للتحكم فى كميةلدرجة الحرارة ورقمى السخان مصنع من أجود الخامات؛ ويشمل مبين  •

 ., مع امكانية تشغيلة باستخدام غاز البوتجاز أو الغاز الطبيعىهو درجة حرارة الميا

 

 الكفاءة
 درجة الحرارة ومعدل تدفق المياه.علي التحكم في كاملة ال القدرةيعطي السخان  •

إمكانية ضبط السخان علي النظام الصيفي أو الشتوي تتيح فرصة ضبط درجة الحرارة حسب  •

 ر الطاقة في نفس الوقت.االحتياج مع توفي

الماء الساخن، كما  تشغيله أوتوماتيكياً مع فتح صنبوريعمل السخان بنظام اإلشعال الذاتي؛ فيتم  •

 ينطفئ اللهب أوتوماتيكياً أيضاً مع غلقه.

 لمياه.يعمل حتى مع أقل ضغط لالسخان  •

 

 األمان

، كما أن السخان ت الهواءال ينطفئ مع تيارا ألن اللهبالمنزل  شرفةيمكن تركيب السخان في  •

 الحمام.في آمن تماماً ضد تسريب الغاز؛ لذا يمكنك االطمئنان في حالة تركيبه في المطبخ أو 

 ثاني أوكسيد الكاربون خارج المنزل. مزود بمدخنة لتصريف لتر  10سعة السخان  •

اد تصريف إذا ز بإطفائهجهاز أمان يقوم ب مزودولكنه بدون مدخنة متوفر لتر  6السخان سعة  •

 مقبول.حد الالكربون عن ال

 إذا انطفأ اللهب ألي سبب، يتم وقف تدفق الغاز أوتوماتيكياً وينطفئ السخان تماماً. •

ً الطفل  إذا تركهأو  الماء الساخن صنبور نسيان غلقفى حالة  • دقيقة  20تزيد عن  لفترة مفتوحا

وإعادة فتحه،  صنبور، فإن السخان ينطفئ أوتوماتيكياً. فقط قم بغلق التغييرإحداث أي بدون 

 إلعادة تشغيل السخان مرة أخري.

إمكانية ضبط كمية المياة و درجة الحرارة المتاحة بالسخان بكل سهولة تتيح لك الحصول على  •

 الستخدامك.المناسبة  هدرجة حرارة الميا

 

 توفير الطاقة

لتحكم في استهالكك ، يمكنك اياه وآخر لضبط درجة الحرارةلضبط تدفق الم بوجود صمام •

أثناء  ماء ساخنلكي تستمتع ب همياالحرارة و تدفق الدرجة رفع تحيث للغاز والمياه ب

 .توفر في الطاقة وبذلك ؛االستخدام المعتاد حالة في ام، ثم تقللهاإلستحمام



الذى يسمح بتشغيل  م الشتويالنظا ، يمكن التبديل مابينبوجود صمام التحكم في الشعالت •

توفيراً للغاز نظراً حيث تعمل نصف الشعالت فقط؛ وذلك  النظام الصيفي أوالشعالت كاملة، 

 . لعدم االحتياج للسخونة الزائدة

 

 الصيانة

إرشادات متكامل للتركيب يرفق مع السخان كتيب  اً،شهر 36إضافة إلي مدة ضمان  •

 دائماً لدي الشركة.رة فكما أن قطع الغيار متووالصيانة، 

 

 مواصفات المنتج:
 كيوستاترمطلى اليكت صلب عالي الجودة الغالف الخارجي: •

 رقمي مبين درجة الحرارة: •

 شتوي\تدفق الغاز، تدفق المياه، صيفي التحكم: مفاتيح •

 فولت D 1.5بطارية مقاس  2عدد  بطاريات اإلشعال الذاتي: •

 بار 0.3 للمياه: األدنىالضغط  •

 شهر 36 : الضمان مدة •

ً : الغيار قطع •  متوفرة دائما

 

 

ً  سهل الضبط موفر للطاقة قيمة اقتصادية  آمن تماما

 
  

 

 

 في تغيير مواصفات المنتج أينما وجد احتياج لذلك حيث أننا نقوم دائماً بتطوير منتجاتنا، فللشركة الحق* 

 

 
 


