الطخبى الشوطً
هىاصفبد الوجوع الشوطٍ
*هي الٌىع الوططح
FLAT PLATE COLLECTOR
*َحزىٌ الوجوع الشوطٍ علً هىاضُر رفع RISERSهزىازَخ هي الٌحبش األحور 8 PIPES
ثقطر  10mmالوقبوم للزآكل وعبلٍ الزىصُل الحرارٌ ورزصل ثعضهب ثجعض ثوىاضُر هي
الٌحبش األحور أَضب 18 mm HEADER
ورغطً الطرثٌزٌُخ ثشُذ هي االلىهٌُىم ثىاضطخ لحبم اللُسر عبلً الكفبئخ
*َزن طالء ضطح اإلهزصبص ثبلزُزبًُىم والكروم SELECTIVE CHROME COATING
رو هعبهل إهزصبص هررفع  % 39 – 39وهعبهل إشعبع هٌخفض % 9 – 9
الططح الخلفٍ للوجوع الشوطٍ :-
َصٌع هي األلىهٌُىم ALUMINUM PLATE 0.6mm
الغطبء السجبجٍ :-
*الغطبء السجبجٍ للوجوع الشوطٍ ثطوك  3هن عبلٍ الٌفبرَخ لالشعبع الحرارٌ لضوبى اإلضزفبدح القصىي هي أشعخ
الشوص وهعبلج حرارَب  TEMPEREDلوقبوهخ الصذهبد و درجبد الحرارح ورحول اإلخزالف فٍ درجبد الحرارح
وهحكن ثىاضطخ SEALINGهصٌعوي هبدح .P.D.M tapeوَزحول درجخ الحرارح حزً  052درجخ هئىَخ وهركت
ثُي السجبج واإلطبر األلىهٌُىم لضوبى عذم رطرة أٌ أررثخ أو هُبٍ داخل الططح الوبص.
الطجقخ العبزلخ:-
*الوجوع الشوطٍ َزن عسلَ ثطجقخ عبزلخ هي الصىف السجبجٍ  GLASSWOOLثطوك  4ضن هي أضفل وهي الجىاًت لضوبى عذم
الفقذ الحرارٌ للوبء الطبخي .
إطبر الوجوع :-
*إطبر الوجوع هصٌع هي األلىهٌُىم الوؤًىد Anodized Aluminumوهجهس لطهىلخ رركُجَ علً
الشبضُهبد.
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مواصفات الخزان الحراري :
*إسطوانً ذو جدار مزدوج الداخلً من االٌناملد ستٌل بسمك  3مم.
* والخارجً مصنع من الصاج المطلً الكتروستاتٌك بسمك  6.2مم.
* باإلضافة إلى المبادل الحراري المحٌط بالخزان الداخلً  Outer Jacketبسمك  5.1مم.
القاع ( جوانب الخزان الداخلً)
* مقعر الشكل ٌتم تصنٌعه بالسحب العمٌق لٌتحمل ضغوط عالٌة و لضمان سرٌان الماء بصورة سهلة.
الطبقة العازلة :-
* الخزان معزول بطبقة عازلة من مادة البولً ٌورٌثان Polyurethaneبسمك  26مم المحقون آلٌا من جمٌع
الجوانب بكثافة  06كجم/م.³
النظام اإلحتٌاطً:-
* للحفاظ على إستمرارٌة إستخدام الماء الساخن فً الظروف الجوٌة الصعبة تم تزوٌد الخزان الحراري بمسخن كهربً إحتٌاطً بقدرة  0666وات
موضوع فً الثلث العلوي للخزان ٌعمل أتوماتٌكٌا بواسطة ثرموستات مما ٌجعل إستخدامه أدنى إستخدام لضمان ترشٌد إستهالك الكهرباء.
ضغط اإلختبار :-
*ٌتم اختبار الخزان عند ضغط  06بار.
*ٌتم اختبار المجمعات عند ضغط  51بار.
صمامات االمان:-
* لحماٌة السخان من زٌادة الضغط تم تزوٌد النظام بصمام أمان ٌRelief Valveعمل أتوماتٌكٌا عند ارتفاع الضغط كما ٌوجد صمام امان علً فتحة
خروج الماء الساخن *الخزان مزود بعامود ماغنسٌوم للحماٌة الكاثودٌة.
ٌتوفر سعات مختلفة  066 :لتر  366 ,لتر .
حاصل على اعلى الشهادات االوربٌة
الصناعة ( :المانى )
الضمان  56 :سنوات على المجمع الشمسى
و  1سنوات على الخزان وسنة على الهٌتر وعمود الماغنسٌوم
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