
 مسطحة( مجمعات - الطبيعيمضغوط )بالسريان  شمسيسخان مياه 
مزود بنظام بديل في حالة ، يعمل بكفاءة وسخان شمسي صديقاً للبيئة وموفراً للطاقة

 عدم سطوع الشمس...

 

 : سمات المنتج
 التصميم

امتصاص أشعة الشمس،  علىيتكون السخان من مجمع أو مجمعات شمسية ذات قدرة عالية  •

ً  عن طريق مجموعة مواسير معزولةخزان المياه المعزول ب تصلحيث ت ، كما أن أيضا

 مالئمة لتحمل العوامل الجوية. ات المصنع منها السخانالخام

 

 الكفاءة

ية بمواد خاصة ذات قدرة مطل شرائحنحاس أحمر مزودة بيتكون المجمع الشمسي من مواسير  •

 ومصنع من زجاج شفاف ذهو فسطح الخارجي الأما  ،عالية على امتصاص أشعة الشمس

 الشمسية.سماح بمرور أكبر قدر من األشعة نسبة حديد منخفضة لل

مما  UVمصنع من الصاج المجلفن ومطلي بطبقة مقاومة ألشعة ال خزانللالغالف الخارجي  •

 يجعله مالئماً لالستخدام في األماكن المفتوحة.

لداخل بمادة الهايدرا ستون، كما الخزان الداخلي مصنع من الصلب عالي الجودة ومطلي من ا •

ويتم تزويده في هذه الحالة بعامود ماغنسيوم للحماية من  ؛ستانلس ستيلأنه متاح من خامة اإل

 زيادة عمر الخزان.لالتآكل والصدأ 

 

 دورة التشغيل

في الدائرة المفتوحة يتم تسخين المياه فالمغلقة،  وأالسخان متوفر بنظام الدائرة المفتوحة  •

 ،في الدائرة المغلقة. أما لتدور في سريان طبيعي مابين المجمع الشمسي والخزان مباشرة

دل امبعن طريق  خزانبداخل الالتي الحرارة للمياه لينقل سائل في المجمع الشمسي تحرك يف

. وتساعد الدائرة المغلقة في الحفاظ علي المجمع الشمسي األحمر نحاسمن ال ى مصنعحرار

 تغذية غير نقية أو ذات ملوحة عالية.الفي حالة كون مياه 

ً أو كان هناك احتياج ساطعة بالقدر الكافىغير إذا كانت الشمس  • ، الساخنة هلمزيد من الميا ا

لمصدر كبديل  - المصنع من النحاس عالي النقاء والموجود بالخزان -يعمل عنصر التسخين 

 الغير مشمسة. يامالطاقة؛ مما يتيح فرصة الحصول علي الماء الساخن حتي في األ

 

 توفير الطاقة

يعتمد السخان علي الطاقة الشمسية وهي طاقة نظيفة ومتجددة مما يحافظ علي البيئة ومصادر  •

 الطاقة الغير متجددة.

 يوفر السخان الشمسي في استهالك الكهرباء، مما يقلل من القيمة المالية لفواتير الكهرباء. •



معزول الخزان الداخلي ة والخزان معزولة حرارياً، والمواسير الواصلة بين المجمعات الشمسي •

للحفاظ علي درجة حرارة وذلك عن الغالف الخارجي بطبقة من البولي يوريثان صديق البيئة؛ 

 استهالك الطاقة.وتوفير  المياه لمدة أطول

 

 الصيانة

السخان سهل التشغيل وال يحتاج لصيانة مستمرة حتي فيما يخص خزان المياه بسبب  •

 ستون. لذلك، نادراً ما سوف يحتاج السخان الخاص بك للصيانة!الهايدرا دامنا لطالء استخ

، و يرفق معه كتيب إرشادات متكامل للتركيب والصيانة، كما ة ضمان طويلةمديتمتع السخان ب •

 أن قطع الغيار متوفرة دائماً لدي الشركة.

 
 مواصفات المنتج:

 لقةدائرة مغ  –دائرة مفتوحة  : السخانموديل  •

 لتر 300، 200، 150 السعات المتاحة: •

 ة بوص¾  وصالت الدخول والخروج: •

 بار 6 ضغط عمل النظام: •

 سطح زجاجي منخفض الحديد –سطح ماص مسطح أزرق  المجمع الشمسى: •

 لبيئةا صديق يوريثان بولي: الخزان عزل •

 ستانلس ستيل إأو  ستون هيدراصاج مطلي : الداخلي الخزان •

 والتوصيل الحراري النقاء عالي نحاس: لديبال التسخين عنصر •

ً : الغيار قطع •  متوفرة دائما

 

 سعات مختلفة سهل التشغيل موفر للطاقة صديق للبيئة

 
   

 

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

 


