
عن طاقات
الشرق االوسط

ان�س����أت طاق���ات ال�س���رق الأو�س���ط به���دف تلبية 
الحتي�ج����ت املتزاي���دة حلل���ول الط�قة ف����ي م�سر. 
يف طاقات ن�ستخدم الط�ق����ت اجلديدة و املتجددة 
لت�سميم حلول م�ستدامة و عملية  لتلبي متطلب�تك من الط�قة.

ما الذي تقدمه لك  طاقات  الشرق االوسط 

طاق���ات تق���دم  ل���ك ت�سمي���م و تنفي���ذ جمي���ع احلل���ول 
املتك�مل���ة ملتطلب�ت���ك من الط�ق���ة ب��ستخ���دام اأحدث م� 
تو�سل���ت اإلي���ه التكنولوجي���� و التقني����ت  الهند�سي���ة يف 
التطبيق����ت املتختلف���ة للط�ق���ة ال�سم�سي���ة )املحط�ت 
ال�سم�سي���ة املت�سلة واملنف�سل���ة عن ال�سبكة – اعم�ل 
كف����ءة و تر�سيد ا�ستهالك الط�ق���ة - ت�سخني امل�ء 
و  املي�ه  – رف���ع  ال�سب�حة  – ت�سخ���ني حم�م����ت 
الري – اإن����رة ال�س���وارع واحلدائق(. طاقات 
تق���دم الدرا�س�ت الفنية و امل�لية و ال�ست�س�رية 
مل�سروع����ت الط�ق����ت اجلدي���دة و املتجددة.  
طاق���ات عل���ى اأمت ا�ستعداد لت���ويل ت�سميم 
و تنفي���ذ وت�سلي���م امل�سروع����ت املختلفة علي 
ك�ف���ة امل�ستوي����ت.  نعتم���د يف طاق���ات 
عل���ي �سرك�ئن���� م���ن اأف�س���ل املُ�سنعني و 
ل�سم����ن  الإ�سب����ن  و  الأمل����ن  املوردي���ن 
اأف�س���ل ج���ودة و اأطول عم���ر لين��سب 
تق���دم جميع   طاقات  تطلع�ت���ك. 
خدم����ت م� بع���د البي���ع لل�سي�نة و 
خدمة العم�الء من خالل ط�قمه� 

الفني املتميز.

Simple, efficient,

Made in Germany

• تم ت�سميمه و ت�سنيعه ب�أحدث تكنولوجي� وخ�م�ت الم�نية ب�لك�م�ل.
جذاب. و  ب�سيط  • ت�سميم 

.) solar Key mark(  و الأوروبية ) DIN & TUV ( الألم�نية  الجودة  لختب�رات  • خ��سع 
• �سم�ن  10 �سنوات على المجمع ال�سم�سي و 5 �سنوات على خزان الم�ء.

سخانات سيترين

10ضمان
سنوات

صنع
في

ألمانيا



TS 600 المجمع الشمسي
الأبع�د x 2186 x 1156 80  مم

2.51  م2 الم�س�حة الإجم�لية
2.34  م2 م�س�حة لوح المت�س��ص

33.5  كجم الوزن ف�رغ�
ل�تر   2.7 �سعة ال�س�ئل
األومنيوم الإط�ر الخ�رجي
نح���ص الأن�بيب

األومنيوم لوح المت�س��ص
قو�ص كهربي اللح�����م

طالء ف�ئق المت�س��ص %95 طالء لوح المت�س��ص
1  بو�سة قطر اأنبوب التجميع

زج�ج �سم�سي مع�لج  3.2 مم الغط�ء الزج�جي
�سوف �سخري العزل الحراري

1  بو�سة التو�سيالت
20  ب�ر �سغط الختب�ر

TWS 300 TWS 170 خـزان المــــاء
ل�تر   300 ل�تر   170 ال�سعة

6  ب�ر اأق�سى �سغط للخزان
2  م2 1  م2 م�س�حة المب�دل الحراري

ل�تر   22 ل�تر   11 �سعة الدورة الأولية
1873 مم 1200 مم الطول الخ�رجي

600 مم القطر الخ�رجي
ل�تر   145 ل�تر   80 الوزن ف�رغ�
DIN 4753  طبقة الحم�ية الداخلية ان�مل طبق� لموا�سف�ت

50  مم بولي يوريث�ن محقون العزل الحراري
�ستيل مجلفن ال�سطح الخ�رجي

عمود مغن�سيوم الحم�ية الك�تودية
قدرة  2 كيلو وات عن�سر الت�سخين الم�س�عد

20  ب�ر �سغط الختب����ر

186 طريق طلعت حرب - التجمع 
اخلام�س - القاهرة اجلديدة
186 Talat Harb Road, 5th 
District New Cairo - Egypt
Office: +202  26173512 - 
0122638829 - 01229686488
info@taqatme.com
www.taqatme.com
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