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نظام تسخين المياه الشمسي
Solar Water Heater

صناعة
اوروبية
Europe
Made

Advantages of the Heater :
: مميزات سخانات المياة الشمسية
•
Heating more Water, even in winter.
.تسخين أكثر للمياة حتى في الشتاء
•
•
Five years warranty.
.ضمان خمس سنوات
•
•
Non-calcifiable
.غير قابل للتكلس مثل السخانات التقليدية القديمة
•
•
The Solar Water Heater is equipped with eclectic السخان الشمسي ھو اثنين بواحد النه مجھز بمقاومة
•
resistance that serves as backup for heating .
.كھربائية تعمل على تسخين المياة كبديل إحتياطي
•
Alternative of traditional electrical heater.
. بديل كلي عن السخان الكھربائي التقليدي
•
•
Elegant design, suitable with architectural design.
.تصميم انيق يتناسب مع الشكل المعماري للبناء
•

تصميم متكامل من مھندسين مختصين
Full design by professional engineers

ُمصمم للفنادق و النوادي الرياضية
Designed for Hotels and GYM

Forced Type- نظام مركزي

ُمصمم للقصور و المجمعات السكنية
Designed for Palaces and compounds

Sizing - اختيار السعة
150 litter شخص1-2

HOTELS-فنادق
GYM-نوادي
CMMERCIAL-مباني تجارية

200 litter شخص4-5
300 litter شخص5-6
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نظام تسخين برك السباحة الشمسي
Swimming Pool Solar Heater
Heating your Swimming Pool All Year round
بركة السباحة ساخنة على مدار السنة

Advantages of TERMICOL Heater
• Heating Water, even in winter.
• Five years warranty.
• Investment with solar energy.
• Installed on flat or incline surfaces.

صناعة
اوروبية
Europe
Made

مميزات سخانات المياة الشمسية
.• تسخين للمياة حتى في فصل الشتاء
• ضمان خمس سنوات
.استثمار في طاقة الشمس
•
• يمكن تركيبه على اسطح مستوية او مائلة

Designed For palaces swimming pools
مصمم لبرك السباحة في القصور

Designed GYM swimming pools
مصمم لبرك السباحة في النوادي الرياضيه

لواقط شمسية نوع بالستيكي عالي الكثافة
Solar collector HDPE type

لواقط شمسية نوع زجاجي
Solar collector Glazed type

