
 لسعةا طسخان مياه كهربائي متوس
 المتنوعة تئم اإلستخداماليوا صممم   سخان مياه نوفا متوسط السعة

 حيث يحقق الغرض منه بكفاءة ؛مختلفةالمياه ال جودة ومستويات

 : سمات المنتج
 التصميم

استخدامه  و يمكن ات،من حيث الخامات والسع متطلبات العمالءيتم تصميم السخان بناء علي  •
متوفر  سخانالت ذات االستهالك العالي للمياه. و ادق والمستشفيات وأيضًا الشركات والفيالبالفن

كان سواء  ين لدرجة حرارة المياهبمزود بم كالهماو  ،خر رأسياآلأفقي و بتصميمين أحدهما 
 .بمؤشر أو رقمى

 

 الكفاءة

ة والعوامل الرطوب المستخدم في تصنيع الغالف الخارجي للسخان يحميه منالصاج المطلي  •
 .فى األماكن المفتوحةلالستخدام  مالئماً ، مما يزيد من عمر السخان ويجعله األخرى الخارجية 

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

ايته من لحمستانلس ستيل ويتم تزويده في هذه الحالة بعامود ماغنسيوم أنه متاح من خامة اإل

 التآكل والصدأ.

  جيدة التوصيل الحرارى.  عنصر التسخين مصنع من أنقى الخامات •

 علي حسب االحتياج. تحكم في درجة حرارة المياهفرصة ال الترموستاتيعطي  •

 

 األمان

يمنع زيادة درجة الحرارة عن  رموستاتالثالحرارة؛ فدرجة  رتفاعللسخان حماية مزدوجة ضد ا •
 .يعمل إذا تعدت درجة الحرارة معدل األمان الحراري قاطع والالدرجة المطلوبة، 

 المياهبمعادلة ضغط المياه بالسخان بما يتناسب مع ضغط  و عدم الرجوع يقوم صمام األمان •

، يقوم بتصريف الضغط عن الحد المسموح به و فى حالة زيادة الضغط الداخلي .الشبكةب

 الزائد.

 

 توفير الطاقة

تم عزل الخزان الداخلي عن الغالف الخارجي بطبقة من البولي يوريثان صديق البيئة؛ للحفاظ  •

 علي درجة حرارة المياه لمدة أطول، مما يوفر في استهالك الطاقة.

 الصيانة

شهراً هي مدة ضمان السخان، و يرفق معه كتيب إرشادات متكامل للتركيب والصيانة كما  50 •

 ائماً لدي الشركة.أن قطع الغيار متوفرة د



 
 مواصفات المنتج:

 لتر 300حتى السعات :  •

 أو بوليستر يصاج مطلي ايبوكسالغالف الخارجي:  •

  3م/ كج 40 بكثافة لبيئةل صديق يوريثان بولي: العزل مادة •

 ستانلس ستيل إأو  ستون هيدراصاج مطلي : الداخلي الخزان •

 ستانلس ستيلإأو  النقاء عالي نحاس: التسخين عنصر •

 ةبوص¾ الت الدخول والخروج: وص •

 م   5± 75قابل للضبط حتى  -تيار أحادى  )حماية مزدوجة(: رموستاتث •

 شهر 50: الضمان مدة •

ً : الغيار قطع •  متوفرة دائما

 

متعدد 

 االستخدامات

 يصمم بالطلب مقاوم للعوامل الجوية موفر للطاقة

 
 

 

 

 

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

 

 


