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 عرض سخانات شمسية
نظام مدمج ؼير مضؽوط )أنابيب مفرؼة(   

 

ضؽط المياه الساخنة يعتمد على فرق المنسوب بين السخان )

(ونمطة االستخدام  
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 االنابيب المفرؼة

أحدث تمنيات تجميع حرارة الشمس فى التطبيمات الحرارية للطالة الشمسية ، من األنابيب المفرؼة 

تكون كل انبوب من طبمتين من البيركس ، يتصنع األنابيب المفرؼة من البيركس المعالج حراريا و

الطبمة الخارجية شفافة للسماح بنفاذ أشعة الشمس والطبمة الداخلية مدهونة بثالث طبمات من الدهان 

من  مم 5 مسافة يوجداالنتمائى لضمان أعلى نسبة امتصاص للحرارة وتحميك ألل نسبة انعكاس ، 

بين الزجاج الخارجى الشفاؾ  (حرارة يمتصها األنبوب مفرؼة للعزل الحرارى والحفاظ على اى) الفراغ

لحرارة بالحمل واالشعاع . لوالزجاج الداخلى المدهون لمنع حدوث فمد   

 

 صورة توضح الدهان الخارجى    الصورة توضح طبمات الدهان لألنابيب المفرؼة

 

 أعلى درجة حرارة

 ألل مفاليد حرارية
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 مواصفات االنبوب الزجاجى :-

 

 

 

 طول االنبوب ) مم ( 1800

 لطر االنبوب ) مم ( 58

Borosilicate glass 

 بيركس معالج حراريا ) تحمل عالى لدرجات الحرارة (

 الخامة المصنع منها االنبوب

 سمن البيركس 1.6

ALN/ALN-SS/CU 

 دهان نحاسى عالى الجودة

 نوع الدهان

5*10-3 Pa 

 ) ال يوجد اى فمد للحرارة داخل االنابيب(

 درجة التفريػ

25mm 

مم 55تتحمل صدمات من كرات الثلج حتى لطر   

 )صعبة الكسر(

مماومة األنبوب لحبات البرد ) 

 الثلج (

0.92 

 )كفاءة عالية جدا(

 نسبة االمتصاص

0.08 

 ) مفاليد لليلة جدا(

 نسبة االنعكاس

200 o c 

 اعلى درجة حرارة يمكن ان تصل اليها االنابيب المفرؼة

حرارة السكوندرجة   

عام     العمر االفتراضى  20 : 15



                    إيفر جرين سوالر 
                                ألنظمة الطاقة الشمسية

                                                              
Obour city – 4th region – block 19051 villa 26 – 1st floor                                                                         االول رالدو – 22لطعة  15091بلون   – الرابعالحى  –مدينة العبور     
                 evergreensolar@hotmail.com                                                                                                                       Tel.  0244926501      Mob. 01008508504    

كة
ر
ش
 ال

خة
س
 ن

 

 دائرة التشؽيل الخاصة بالسخان
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 االماكن التى يتناسب معها هذا النوع من السخانات :-

حيث يكون ضغط ( بنى ) االعتماد عليها بشكل أساسىتوجد بها خزانات مياه باردة أعلى سطح الم يتناسب مع االماكن التى

فال توجد أى مشكلة عند عمل خلط للمياه الباردة والساخنة فى األحواض والدش .المياه الباردة والمياه الساخنة متساوى   

 

 يتكون كل سخان من سخانات ايفر جرين سوالر ؼير المضؽوط من المكونات التالية :

. أنابيب مفرؼة من النوع المدهون بثالث طبمات دهان  -1  

.خزان حرارى معزول  -5  

لوحة تحكم . -3  

حسب سعة الخزان . وات 5511،  1511،   1511مسخن كهربى بمدرة  -4  

 المواصفات العامة للسخان :-

 الخزان الداخلى :

. ؼذائى  314الخامة : استنلس ستييل   

مم . ..1السمن :   

مم . 371لطر الخزان :   

 الخزان الخارجى :

.ستيل مطلى إلكتروستاتين ا الخامة :   

مم . 1.4السمن :   

مم . 475لطر الخزان :   

 العزل الحرارى :

مم من البولى يوريثان . 51السمن :   

كج / م 41كثافة العزل :   
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 جهاز التحكم االلكترونى :-

 

  لوحة التحكم

 

 

 

 

 

 

       محبس كهربى                                                        حساس درجة الحرارة ومستوى المياه                            

 مميزات جهاز التحكم :-

توضيح درجة الحرارة ومستوى المياه بالخزان . -أوال :  

التحكم فى تشؽيل وفصل السخان الكهربى . -ثانيا :  

إعادة ملئ السخان فى حالة انحفاض مستوى المياه بالخزان . -ثالثا :  

. ساعة فى حالة انمطاع التيار الكهربى 75يحتفظ الجهاز بالبرمجة لمدة  -رابعا :  
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 عرض االسعار )موزعين(

 سعر الوحدة
  ) جنيه مصرى(

 السعة ) لتر(

5111 181 

5711 511 

7751 311 

 

-االشتراطات العامة :  

بجميع مكوناته )خزان ، أنابيب زجاجية ، حامل معدنى (. أوال: السعر يشمل السخان  

السعر يشمل اكسسورارت التركيب ) لوحة التحكم ، الهيتر الكهربى ( ثانيا :  

استالم مخازن الشركة بالعبور وؼير شامل النمل او التركيب .السعر ثالثا :   

. شامل ضريبة الميمة المضافةؼير رابعا : السعر   

. ريد ) بضاعة حاضرة ( خامسا : التو  

% عند االستالم .111 -سادسا : طريمة السداد :  

 العرض سارى لمدة شهر من تاريخه      

                                  

  

5119/  6/  55تحريرا فى       

 

 


