سخانات سيترين
• تم ت�صميمه و ت�صنيعه ب�أحدث تكنولوجيا وخامات المانية بالكامـل.
• ت�صميم ب�سيط و جذاب.
• خا�ضع الختبارات الجودة الألمانية (  ) DIN & TUVو الأوروبية (.) solar Key mark
• �ضمان � 10سنوات على المجمع ال�شم�سي و � 5سنوات على خزان الماء.

ضمان

10

نوات

س

Simple, efficient,
Made in Germany

صنع
في
ألمانيا

عن طاقات
الشرق االوسط

ان�ش� ��أت طاق���ات ال�ش ��رق الأو�س ��ط به ��دف تلبية
االحتياج ��ات املتزاي ��دة حلل ��ول الطاقة فـ ��ي م�صر.
يف طاقات ن�ستخدم الطاق ��ات اجلديدة و املتجددة
لت�صميم حلول م�ستدامة و عملية لتلبي متطلباتك من الطاقة.
ما الذي تقدمه لك طاقات الشرق االوسط

طاق���ات تق ��دم ل ��ك ت�صمي ��م و تنفي ��ذ جمي ��ع احلل ��ول
املتكامل ��ة ملتطلبات ��ك من الطاق ��ة با�ستخ ��دام �أحدث ما
تو�صل ��ت �إلي ��ه التكنولوجي ��ا و التقني ��ات الهند�سي ��ة يف
التطبيق ��ات املتختلف ��ة للطاق ��ة ال�شم�سي ��ة (املحطات
ال�شم�سي ��ة املت�صلة واملنف�صل ��ة عن ال�شبكة – اعمال
كف ��اءة و تر�شيد ا�ستهالك الطاق ��ة  -ت�سخني املاء
– ت�سخ�ي�ن حمام ��ات ال�سباحة – رف ��ع املياه و
الري – �إن ��ارة ال�ش ��وارع واحلدائق) .طاقات
تق ��دم الدرا�سات الفنية و املالية و اال�ست�شارية
مل�شروع ��ات الطاق ��ات اجلدي ��دة و املتجددة.

طاق���ات عل ��ى �أمت ا�ستعداد لت ��ويل ت�صميم
و تنفي ��ذ وت�سلي ��م امل�شروع ��ات املختلفة علي
كاف ��ة امل�ستوي ��ات .نعتم ��د يف طاق���ات
عل ��ي �شركائن ��ا م ��ن �أف�ض ��ل املُ�صنعني و
املوردي ��ن الأمل ��ان و الإ�سب ��ان ل�ضم ��ان
�أف�ض ��ل ج ��ودة و �أطول عم ��ر لينا�سب
تطلعات ��ك .طاقات تق ��دم جميع
خدم ��ات ما بع ��د البي ��ع لل�صيانة و
خدمة العمـالء من خالل طاقمها
الفني املتميز.

المجمع الشمسي

TS 600

 80 x 2186 x 1156مم
 2.51م 2
 2.34م 2
 33.5كجم
 2.7لـتر
�ألومنيوم
نحـا�س
�ألومنيوم
قو�س كهربي
طالء فائق االمت�صا�ص %95
 1بو�صة
زجاج �شم�سي معالج  3.2مم
�صوف �صخري
 1بو�صة
 20بار

الأبعاد
الم�ساحة الإجمالية
م�ساحة لوح االمت�صا�ص
الوزن فارغا
�سعة ال�سائل
الإطار الخارجي
الأنابيب
لوح االمت�صا�ص
اللحــــام
طالء لوح االمت�صا�ص
قطر �أنبوب التجميع
الغطاء الزجاجي
العزل الحراري
التو�صيالت
�ضغط االختبار
خـزان المــــاء

170

لـتر

1م
 11لـتر
 1200مم

186 Talat Harb Road, 5th
District New Cairo - Egypt
 Office: +202 261735120122638829 - 01229686488
info@taqatme.com
www.taqatme.com

TWS 300
300

 6بار

2

لـتر

2م
 22لـتر
 1873مم
2

 600مم

 80لـتر
انامل طبقا لموا�صفات DIN 4753
 50مم بولي يوريثان محقون
�ستيل مجلفن
عمود مغن�سيوم
قدرة  2كيلو وات
 20بار
145

لـتر

Designd by Khaled Fouad

ال�سعة
�أق�صى �ضغط للخزان
م�ساحة المبادل الحراري
�سعة الدورة الأولية
الطول الخارجي
القطر الخارجي
الوزن فارغا
طبقة الحماية الداخلية
العزل الحراري
ال�سطح الخارجي
الحماية الكاتودية
عن�صر الت�سخين الم�ساعد
�ضغط االختبـــار

TWS 170

 186طريق طلعت حرب  -التجمع
اخلام�س  -القاهرة اجلديدة

