
 معزولة فندقية هميا ةغالي
مياه ساخنة  حيث توفر لكغالية مياه نوفا الفندقية آمنة تماماً وتتميز بكفاءة عالية؛ 

عم، المكاتب، االمط ،هياالمق اتماستخدناسب اتفهي ، المناسبة إلستخدامكبالدرجة 

 ...المناسبات المختلفةو

 

 : سمات المنتج
 التصميم

باستثناء  ستانلس ستيلب، فالغالية مصنعة بأكملها من اإلعالوة علي التصميم العصري الجذا •

 .توفير األمانللحرارة من مادة عازلة ل ونمصنع، فهم ومقابض الوعاء والغطاءالمياه  صنبور

 .حسب اإلحتياج هالميارموستات لضبط درجة حرارة ثالغالية مزودة ب •

 التسخينعند بداية تضيء ولمبة تشغيل منسوب المياه، يوضح  زجاجي مبين بالغالية مزودة  •

 .عندما تصل المياه لدرجة الحرارة المطلوبة وتنطفئ

 . فهي مناسبة لألغراض المختلفةلذا ؛ اً لتر 30و 10تتراوح سعة الغالية مابين  •

 

 الكفاءة
 درجة الغليان. وحتى °م 30التحكم في درجة الحرارة من علي قدرة الرموستات يعطي الث •

 اء، فال تفقد المياه بسبب التبخر.نتيجة لشدة إحكام غطاء الوع •

 

 األمان

، يقوم قاطع حراري ياه عن معدل األمان كنتيجة لإلستخدامإذا فرض وانخفض منسوب الم •

بفصل الغالية أوتوماتيكيا؛ً وذلك للحفاظ علي أمان المستخدم ولحماية عنصر التسخين من 

 , باالضافة الى جهاز انذار يقوم بتنبيه المستخدم فى حالة جفاف المياه.التلف

، فيمكنك فتح الغالية وإعادة ةحرارعازلة للمصنعة من مادة  بما أن مقابض الوعاء والغطاء •

 مألها ونقلها من مكان آلخر بدون قلق وفي أمان تام.

 العزل الحرارى يوفر أماناً اكثر للمستخدم. •

 

 توفير الطاقة

ضمان لمعاً  العنصرين يعمل. أحدهما ضعف قوة اآلخر ؛عنصر تسخين 2عدد بلغالية مزودة ا •

ثم يفصل العنصر األعلي في  –أو درجة الحرارة المطلوبة  –سرعة الوصول لدرجة الغليان 

  القوة ويستمر اآلخر فقط لالحتفاظ بدرجة الحرارة، وهذا تخفيضاَ الستهالك الكهرباء.

 رى من توفير الطاقة.يُزيد العزل الحرا •

 
 الصيانة



شهراً، غالية مياه نوفا سهلة االستخدام ويرفق معها كتيب إرشادات  12إضافة إلي مدة ضمان  •

 للتركيب والصيانة، كما أن قطع الغيار متوفرة دائماً لدي الشركة.

 

 مواصفات المنتج:
 304ستيل  ستانلسإالوعاء: 

 فولت 220\وات( 1000 وات + 2000وات ) 3000 ة الكهربائية:القدر

 لتر 30، 20، 10، 5السعات المتاحة: 

 شهر 12مدة الضمان: 

ً : الغيار قطع  متوفرة دائما

 

 
للطاقة ةموفر التشغيل ةسهل  ً  ةمنآ  تماما بالسخونةحتفظ ت   

   
 

 

 اج لذلكفي تغيير مواصفات المنتج أينما وجد احتي حيث أننا نقوم دائماً بتطوير منتجاتنا، فللشركة الحق* 

 


