


. برفعة واحدة“½خالط مغسلة 

.مع منظم تدفق . مع خرطوشة السيراميك الكيروكس

, مع خراطيم مرنة, مجمع األوساخ   ¼ 1“

كروم,  A فئة معدل التدفق

ECOCLASSIC/150110 L

خالطات الحمام
ECOCLASSIC/150110

. برفعة واحدة“½خالط مغسلة 

.مع منظم تدفق . مع خرطوشة السيراميك الكيروكس

, مع خراطيم مرنة, مجمع األوساخ   ¼ 1“

كروم,  A فئة معدل التدفق



واحدةبرفعة “½دش خالط 

.مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

. مع وصالت للمانع التراجاعي

.كروم,  A فئة معدل التدفق

خالطات الحمام

ECOCLASSIC/ 150505

برفعة واحدة“½دش / خالط حوض استحمام

مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

. مع منظم تدفق

مع وصالت . دش/ حمام : مع المحول  التلقائي

للمانع التراجاعي 

كروم,  S/B فئة معدل التدفق

ECOCLASSIC/150501



خالطات الحمام
ECOCUT/ 160110

ECOCUT/160505

واحدةبرفعة “½دش خالط

.مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

.مع منظم تدفق

.مع خراطيم مرنة. 1“ ¼مجمع األوساخ مع 

.كروم,  A فئة معدل التدفق

واحدةبرفعة “½خالط مغسلة 

.مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

مع منظم تدفق

.1“ ¼مجمع األوساخ مع 

.مع خراطيم مرنة

.كروم,  A فئة معدل التدفق



خالطات الحمام
ECOCUT/ 160501

برفعة واحدة“½دش / خالط حوض استحمام 

.مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

.مع منظم تدفق

. دش/ حوض استحمام : مع المحول  التلقائي

مع وصالت للمانع التراجاعي 

كروم ,  S/B فئة معدل التدفق



خالطات الحمام
ECOCURVE/170110

واحدةبرفعة “½خالط مغسلة 

.مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

. مع منظم تدفق

.مع خراطيم مرنة. 1“ ¼مجمع األوساخ مع 

.كروم,  A فئة معدل التدفق

واحدةبرفعة “½دش خالط 

. مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

. مع منظم تدفق

.مع خراطيم مرنة. 1“ ¼مجمع األوساخ مع 

.كروم,  A فئة معدل التدفق

ECOCURVE/170505



خالطات الحمام
ECOCURVE/170501

برفعة واحدة “½دش / خالط حوض استحمام 

.مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

.مع منظم تدفق

.  دش/ حوض استحمام : مع المحول  التلقائي

مع وصالت للمانع التراجاعي 

كروم,  S/B فئة معدل التدفق



واحدةبرفعة “½خالط مغسلة 

. مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

. مع منظم تدفق

.مع خراطيم مرنة. 1“ ¼مجمع األوساخ مع 

.كروم,  A فئة معدل التدفق

واحدةبرفعة “½دش خالط 

. مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

. مع منظم تدفق

.مع خراطيم مرنة. 1“ ¼مجمع األوساخ مع 

.كروم,  A فئة معدل التدفق

خالطات الحمام
ECOCIRCLE/180110

ECOCIRCLE/180505



واحدةبرفعة “½دش / حوض استحمام خالط 

.مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

.مع منظم تدفق

.  دش/ حوض استحمام : مع المحول  التلقائي

مع وصالت للمانع التراجاعي 

كروم,  S/B فئة معدل التدفق

خالطات الحمام
ECOCIRCLE/180501



برفعة واحدة“ ½خالط مغسلة  

. مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

. مع منظم تدفق

.مع خراطيم مرنة. 1“ ¼مع مجمع األوساخ  

.كروم,  A فئة معدل التدفق

واحدةبرفعة “½مغسلةخالط 

. مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

. مع منظم تدفق

.مع خراطيم مرنة. 1“ ¼مجمع األوساخ مع 

.كروم,  A فئة معدل التدفق

خالطات الحمام
STARK/190110

STARK/190110 L



خالطات الحمام
STARK/190210

واحدةبرفعة “½بيديه خالط 

.  مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

Aفئة معدل التدفق 

. مع منظم كروي تدفق

. 1“ ¼مجمع األوساخ مع 

.مع خراطيم مرنة

.كروم

برفعة واحدة “½دش / خالط حوض استحمام 

. للحائط

.مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

.  دش/ حوض استحمام : مع المحول  التلقائي

مع وصالت للمانع التراجاعي 

كروم S فئة معدل التدفق

STARK/190505



. برفعة واحدة للحائط“½دش / خالط حوض استحمام 

.مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

مع وصالت . دش/ حوض استحمام : مع المحول  التلقائي

للمانع التراجاعي 

كروم,  S/B فئة معدل التدفق

STARK/190501
خالطات الحمام



واحدةبرفعة “½XLخالط مغسلة 

. مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

.مع خراطيم مرنة. 1“ ¼مجمع األوساخ مع 

.كروم,  Z فئة معدل التدفق

خالطات الحمام
SCHÖN/200110

SCHÖN/200110 L

برفعة واحدة“ ½خالط مغسلة  

. مع خرطوشة السيراميك قابل للتعديل

. مع منظم تدفق

.مع خراطيم مرنة. 1“ ¼مجمع األوساخ مع 

.كروم,  Z فئة معدل التدفق



خالطات االستشعار
MODENA / MAWBS1 

ار تعمل بواسطة جهاز استشع. الحنفية اإللكترونية من الحائط للمغسلة

.تعمل على البطارية. األشعة تحت الحمراء

MODENA / MAWB1 

تعمل بواسطة جهاز, الحنفية اإللكترونية للمغسلة

تعمل على . استشعار األشعة تحت الحمراء

.البطارية



تعمل . الحنفية اإللكترونية من الحائط للمغسلة

تعمل . بواسطة جهاز استشعار األشعة تحت الحمراء

.فولت230على الكهرباء 

MODENA / MAWB2 

MODENA/MAWB3

.اريةتعمل على البط, الحنفية اإللكترونية للمغسلة

االستشعارخالطات



الخالط اإللكتروني للمغسلة يعمل على الكهرباء

.فولت230

MODENA / MAWB4 

الخالط  مع زر ضغط ذاتي 

على الطراز الحديث , لالغالق

MODENA/MAWB5

خالطات الحمام

االستشعارخالطات



خالطات الحمام
MODENA / MAWB6 

حنفيةالحائط مع زر ضغط ذاتي لالغالق

حنفية ستانلس ستيل للحائط مع زر 

بار3-ثانية 15ضغط ذاتي لالغالق 

MODENA/MAWB7



خالطات الحمام
MODENA/MAEXT1

. لحنفية الحائط مع االغالق الذاتي.مم50وصلة طول 



خالطات المطبخ 
SNSMLL14.37X

SNSMCY14.52XB

:خالط مغسلة ثقب واحد مع

صنبور دوار

M16,5x1 جهاز لإلشباع بالهواء

مجموعتين من خراطيم ستانلس ستيل 

:صنبور دوارخالط مغسلة ثقب واحد مع 
2أنماط الرذاذ 

دش الدعم مع تركيب سهل مع 
المغناطيس 

3/8 ”G مرنة مجموعتين من خراطيم
ستانلس ستيل 

األسود + كروم 



خالطات المطبخ 

SNSMCF14.36X
:خالط مغسلة ثقب واحد مع صنبور دوار

3/8”G  مجموعتين من خراطيم ستانلس

ستيل
1/2”-M10x1 / L.1500 mm  خرطوم النايلون

مع رصاص 
2أنماط الرذاذ 

Ø30mm مع أنبوب صنبور
مطلي كروم 

:خالط مغسلة طويل ثقب واحد مع صنبور دوار
3/8”G مجموعتين من خراطيم ستانلس ستيل

1/2”-M10x1 / L.1500 mm  خرطوم النايلون مع

رصاص 
أنماط الرذاذ   2 

ABS دش اليد
Ø30mm مع أنبوب صنبور

مطلي كروم  

SNSMCF14.48X



خالطات المطبخ 
SNSMGN14.37X

SNSMRD14.50X

:خالط مغسلة ثقب واحد مع صنبور دوار 
M22x1F جهاز لإلشباع بالهواء

3/8”G مجموعتين من خراطيم ستانلس ستيل
كروم 

خالط مغسلة ثقب واحد مع مع صنبور 
دوار 

2أنماط الرذاذ 
3/8”G  مجموعتين من خراطيم

ستانلس ستيل
كروم



خالطات المطبخ 
SNSMGN14.37X

SNSMRO14.36X

:خالط مغسلة ثقب واحد مع صنبور دوار
3/8”G  مجموعتين من خراطيم

ستانلس ستيل
M15x1  خرطوم مرن ستانلس ستيل

مع الرصاص  1/2" G x M15x1 cm 
خرطوم نايلون

ABS  2أنماط الرذاذ دش لالستخراج مع

كروم

:خالط مغسلة ثقب واحد مع صنبور دوار 
M22x1 جهاز لإلشباع بالهواء

3/8”G  مجموعتين من خراطيم ستانلس

ستيل
كروم



خالطات المطبخ 
SNSMRD14.37X

SNSMBO14.18X

:خالط مغسلة ثقب واحد 
M22x1 جهاز لإلشباع بالهواء

3/8”G  مجموعتين من خراطيم

ستانلس ستيل
Ø22mm مع صنبور دوار

كروم

خالط مغسلة ثقب واحد مع 
صنبور دوار

3/8”G  مجموعتين من خراطيم

ستانلس ستيل
M15x1  خرطوم مرن ستانلس

ستيل 
1/2”-M15x1 / L.1500 mm 

مع مع خرطوم النايلون مع 
رصاص 

ABS  مع دش اليد لالستخراج

2مخرج الرذاذ مع 
مطلي كروم



خالطات المطبخ 
SNSMFA14.30X

خالط مغسلة ثقب واحد مع 
:صنبور دوار

M22x1 جهاز لإلشباع بالهواء
3/8” G  مجموعتين من خراطيم

ستانلس ستيل
كروم



:دش ستانلس ستيل العامودي الكامل مع
.معقف دش اليد الثابت* 
.دش معدني *

.PVC * مم 1500خرطوم فضي
(.طرق3مع محول )مع دش خالط الحراري 

.مطلي كروم

أعمدة دش الحمام 

SM-PROC-TSHS-CY-1465CR



دش ستانلس ستيل العامودي 
:الكامل مع

.معقف دش اليد الثابت
.دش معدني 

.PVC  مم 1500خرطوم فضي
2مع محول )مع دش خالط الحراري 

(.طرق
.مطلي كروم

أعمدة دش الحمام 

SM-PROSI-RHS-BA-1462CR



أعمدة دش الحمام 

.محول و سطح زجاج أبيضخالط ثرموستاتي مع

أنبوب نحاس مستطيل ثابت
.PVC  مم 1500خرطوم فضي

ملم280*280ابيض  ABS

رذاذ دش اليد مع اختيار الرش عن طريق دوران 3
قبضة مطلي بالكروم

140 mmØ
كروم/ ابيض ABS

SNSC16.667CR



أعمدة دش الحمام 

:دش قابل للتعديل مع
جولة انزالق قوس

ABS دش اليد

ملم رأس دش مدور 225
ملم1500خرطوم معدني مرن 

SNSC16.638CR



أعمدة دش الحمام 

:دش قابل للتعديل مع
جولة انزالق قوس

ABS دش اليد
ملم رأس دش مدور 225

ملم1500خرطوم معدني مرن 

SNSC16.599CR



طقم الدش SR-C-4SPBO-14.14CR

:السكة المتحركة الكاملة
.ملم قضيب معدني  Ø20.5 x L.730

ABS داعم قابل للتعديل

.داعم الدش المعدني
.ملم105, أنماط الرذاذ4, 

ABS دش

مزدوج التماس المعادن المرن مع 
692غطاء مخروطي يدورالى اقساه 

كروم. ملم
ملم 20.5صحن صابون 



طقم الدش

:مجموعة الدش القابل لالنزالق
Ø20,5 x L.730 مع قضيب معدني

خرطوم مرن مع التعشيق المزدوج 
.ملم120, أنماط الرذاذ4, 

ABS دش

SNSR16.118CR



طقم الدش

:مجموعة الدش القابل لالنزالق
ABS دعامات ثابتة

ABS داعم الدش المعدني
واحدأنماط الرذاذ

مزدوج التماس المعادن المرن مع 
.غطاء مخروطي 

وعاء للصابون
.ملم650مسافة المركز

SNSR14.112CR



.رأس دش معدن
نظام مكافحة الرواسب

ملم 500x220
مطلي كروم

.رأس دش
نظام مكافحة الرواسب

ملم سماكة8
G”1/2يدور على محور 

ملم 300x300

مطلي كروم

.رأس دش مدور
نظام مكافحة الرواسب

ملم سماكة8
G”1/2يدور على محور 

ملم 300

مطلي كروم

الدوشات الرأسية

SH-R-14.50.22CR

SH-S-14.30.30CR

SH-C-14.30CR



الدوشات الرأسية

.رأس دش مربع
نظام مكافحة الرواسب

رقيقة جدا
G”1/2يدور على محور 

ملم2 00x200

.رأس دش مدور
نظام مكافحة الرواسب

رقيقة جدا
G”1/2يدور على محور 

ملم230

SNSH14.093CR

SNSH14.095CR



شطافات

مقوىبخرطومكاملشطاف
PVC1,20متر و العالقة

PVCمقوىبخرطومكاملشطاف
متر و العالقة1,20

SASOمتوفر مع 

SNSIA.55100

SNSOI.55001

SASOمتوفر مع 



شطافات
SNSOIB.550011

SNSSA.55007

مقوىشطاف كامل بخرطوم
PVC 1,20متر و العالقة

مقوى كامل بخرطومبراس شطاف 
.و العالقة PVCمتر 1,20



شطافات SNSNR.55009

 PVCشطاف كامل مقوى بخرطوم 
ULTRAFLEX  1,20 متر و العالقة.



70 CM: SWB-CFSMM-3370W

60 CM:  SWB-CFSMM-3360W

50 CM: SWB-CFSMM-3350W

المغاسل
SAN WB1

مغسلة مثبتة على الحائط أو 
.ثقب واحد, مع قاعدة



65 CM:  SWC-CFSHH-3365W

60 CM: SWC-CFSMM-3360W

المراحيض
SAN WC1

كرسي دورة مياه

/ خزانة المياه للجدار ، الجدار 

.الصرف  من االرض

انبوب / قابل للتعديل بواسطة الكوع 

.الحائط

.تدفق مزدوج آلية

.مع طقم للتركيب

أبيض



المراحيض

55 cm : SWC-CWHMM-3355W
50 cm: SWC-CWHMM-3350W
46 cm: SWC-CWHMM-3346W

SAN WC2

خزانة المياه للجدار
مقعد تلقائي االغالق

غطاء أبيض



SAN WB2

60 x 42 cm  SWB2.3360W

المغاسل

75 x 45 cm SWB2.3375W

مغسلة مثبتة على الحائط أو مع 
ثقوب3مهيأة . ثقب واحد, قاعدة

.مع طقم للتركيب



المغاسل

ومات(السفع الرملي)هيكل خشب البلوط الصلب 
متوفر باللون األبيض أو األسود

SAN WB2ACC



المراحيض
SAN WC3

53 x 36 cm

خزانة المياه للجدار
مقعد تلقائي االغالق

مع أو بدون حافة
غطاء أبيض

SWC3NR.3353W/SWC3.3353W



المراحيض

55 X 35 cm

خزانة المياه للجدار
مع مقعد وغطاء إغالق رفيع أو مع 

مقعد وغطاء إغالق رفيع إضافي

مقعد تلقائي االغالق
أبيض

SAN WC4

SWC4.3355W



احواض االستحمام

الحجم
1800 x 800 x H415 mm/

1700 x 750 x H390 mm
خيارات

"Fresh model"مقبض مطلي بالكروم 
المينا مضاد لالنزالق

HID  نظام التدليك المائي

أبيض ، أسود وألوان صحية أخرى: األلوان الداخلية
أبيض ، أسود: ألوان غير المعة

أبيض ، أسود: ألوان اللوحة

تصميم عصري ، شكل خارجي مستطيل ، حوض إستحمام  ثنائي مع مساند 
متطابقة و مصرف التسرب في المركز

مساعدات التثبيت
قدم معدنية

صمام النفايات
الصنابير

أثاث حوض االستحمام
نظام تلبيسة المينا الزجاجي

يشمل
تجميع مجموعة عزل الصوت

حزام التأريض للربط المتساوي
٪ قابلة إلعادة التدوير ،100عاًما ، 30ضمان 

مقاوم للتأثيرات : أداء شديد التحمل
.السطحية والخدش والتآكل

SNBDC40.18080
SNBDC40.17075



احواض االستحمام

170طول 
75العرض 
سم39العمق 
الفوالذ المقاوم للصدأ: المواد

مم3.5سمك المادة 
بلد البرتغال

تدليك مائي أو بدون تدليك مائي
سنة30ضمان لمدة 

لون أبيض

SNBUDAHG40.17075



احواض االستحمام

 .يناسب هذا الحمام أي نمط .تصميم كالسيكي عملي 

األحجام
1700 ×750 ×H390 مم
1700 ×700 ×H390 مم
1600 ×700 ×H390 مم

خيارات
مقابض مطلية بالكروم

المينا مضاد لالنزالق
HID -نظام التدليك المائي

ان أبيض ، أسود وألو: األلوان الداخلية
صحية أخرى

أبيض ، أسود: ألوان غير المعة
أبيض ، أسود: ألوان اللوحة

ثقوب الصنبور

SNBUHG17075 
SNBUHG17070 
SNBUHG16070

يشمل
مجموعة عازلة للصوت

حزام التأريض للربط المتساوي
مالحظات

٪ قابل إلعادة 100عاًما ، 30ضمان 
مقاومة : التدوير ، أداء شديد التحمل

لللتأثيرات السطحية ، الخدش ، التآك
البقعمقاومة مثبتة للمواد الكيميائية و



1 :حوض 
800x500 mm:حجم 

“3,5 :مصفاة بحجم 
mm 191 :عمق 

سماكة 7 mm

2أحواض 

منصة تجفيف
830x830x500حجم mm

3.5مصفاة بحجم  ”
221عمق  mm

mm 8سماكة

احواض المطبخ SNSCA18.8050X

SNSAO18.8383X



 2أحواض
1160 x 500 mm [W x H]حجم

منصة تجفيف
3.5مصفاة بحجم  ”

mm 170عمق
mm 4سماكة

احواض المطبخ SNAA18.86BDX

SNSAA18.86BBX

 2أحواض
860x500 mm [W x H]حجم

3.5مصفاة بحجم  ”
 mm 15عمق

 mm 6سماكة



احواض المطبخ SNAA18.86BDX

1حوض 

منصة تجفيف
860x500 mm [W x H]حجم

3.5مصفاة بحجم  ”
mm 155عمق

mm  6سماكة 

cm 43.5قطر الدائرة حجم
3.5مصفاة بحجم  ”

mm 200عمق 

SNSFA18.45X



1حوض 
539x436 mmحجم 

3.5مصفاة بحجم  ”
mm 200عمق 

احواض المطبخ
SNSFA18.5443X

1:حوض 
3.5مصفاة بحجم  ”

708x412 mm:حجم 
mm 199:عمق 

SNSFA18.7141X



احواض المطبخ

2:أحواض 
890x510 mm:حجم 

3.5مصفاة بحجم  ”
mm 180:عمق 

SNSFA18.8951X

1:حوض 
x 510 mm 390:حجم 

3.5مصفاة بحجم  ”
mm 200:عمق 

SNSRS18.3951X



احواض المطبخ
SNSRS18.7551X

:حوض  1
:حجم  750 X 510 mm

3.5مصفاة بحجم  ”
:عمق  200 mm

1:حوض 
X 440 mm 540:حجم 

3.5مصفاة بحجم  ”
mm 200:عمق 

SNSRS18.5444X



احواض المطبخ

1:حوض 
740x440 mm:حجم 

3.5مصفاة بحجم  ”
mm 200:عمق 

SNSRS18.7444X

1:حوض 
860x500 mm:حجم 

3.5مصفاة بحجم  ”
mm 225:عمق 

SNSLR18.86BDX



احواض المطبخ

2أحواض 
x 500 mm 860:حجم 

3.5مصفاة بحجم  ”
mm 225:عمق 

SNSLR18.86BBX

2:أحواض 
منصة تجفيف

x 500 mm 1160:حجم 
3.5مصفاة بحجم  ”

mm 225:عمق 

SNSLR18.11650X



سخانات المياه الكهربائية
المثبتة على الحائطاألفقيةالعمودية وسخانات المياه الكهربائية 

هرتز 50ليتر 200الى 50من 

.خزان داخلي مطلي بالمينا•
.عزل تام من البولي اثيلين•
-عمود كبير من المغنسيوم•
.تدفئة نحاسي مصفحعنصر•

ترومستات كاملة االمان•
.صمام أمان•

ميزان حرارة خارجي•
سنوات5ضمان •

MODELS A MM B MM C MM F MM G MM I MM

50 L 510 460 100 130 350 130

80 L 700 460 100 130 350 130

100 L 805 460 100 130 350 130

120 L 1000 460 100 130 350 130

200 L 1105 550 140 180 350 130

SWH-SFVWM1.2-3150/W5 Flange Vertical 1200 watt 50L

SWH-SFVWM1.2-3180/W5 Flange Vertical 1200 watt 80L

SWH-SFVWM1.5-31100/W5 Flange Vertical 1500 watt 100L

SWH-SFHWM1.2-3150/W5 Flange Horizontal 1200 watt 50L

SWH-SFHWM1.2-3180/W5 Flange Horizontal 1200 watt 80L

SWH-SFHWM1.5-31100/W5 Flange Horizontal 1500 watt 100L

SWH-SFVWM1.5-3150/W5 Flange Vertical 1500 watt 50L

SWH-SFVWM1.5-3180/W5 Flange Vertical 1500 watt 80L

SWH-SFHWM1.5-3150/W5 Flange Horizontal 1500 watt 50L

SWH-SFHWM1.5-3180/W5 Flange Horizontal 1500 watt 80L

SWH-SFHWM2.0-31100/W5 Flange Horizontal 2000 WATT 120 L

SWH-SFHWM2.5-31120/W5 Flange Horizontal 2500 WATT 120 L

SWH-SFHWM2.5-31200/W5 Flange Horizontal 2500 WATT 200 l

SWH-SSVWM1.2-3150/W5 Screw Vertical 1200 watt 50L

SWH-SSVWM1.2-3180/W5 Screw Vertical 1200 watt 80L

SWH-SSVWM1.5-3150/W5 Screw Vertical 1500 watt 50L

SWH-SSVWM1.5-3180/W5 Screw Vertical 1500 watt 80L

SWH-SSVWM1.5-31100/W5 Screw Vertical 1500 watt 100L

50 L 80 L 100 L 120 L 200 L

Thermal Dispersion 65° (KWh/24h) 0,98 1,32 1,51 1,84 2,41

Heating Time (Δt 50°) 170' 260' 245' 279' 348'

Max Temperature (C°) 75 75 75 75 75

Max Pressure (bar) 8 8 8 8 8

Humidity Protection IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Class Insul I I I I I

Profile M M M L XL

Energy Class C C C C C



سخانات المياه الكهربائية

المثبتة على الحائطاألفقيةالعمودية وسخانات المياه الكهربائية 
هرتز 60ليتر  100الى50من 

MODELS A MM B MM C MM F MM G MM I MM

50 L 510 460 100 130 350 130

80 L 700 460 100 130 350 130

100 L 805 460 100 130 350 130

120 L 1000 460 100 130 350 130

200 L 1105 550 140 180 350 130

SWH-SFVWM1.2-3150/W6 Flange Vertical 1200 watt 50L

SWH-SFVWM1.2-3180/W6 Flange Vertical 1200 watt 80L

SWH-SFVWM1.5-31100/W6 Flange Vertical 1500 watt 100L

SWH-SFHWM1.2-3150/W6 Flange Horizontal 1200 watt 50L

SWH-SFHWM1.2-3180/W6 Flange Horizontal 1200 watt 80L

SWH-SFHWM1.5-31100/W6 Flange Horizontal 1500 watt 100L

SWH-SFVWM1.5-3150/W6 Flange Vertical 1500 watt 50L

SWH-SFVWM1.5-3180/W6 Flange Vertical 1500 watt 80L

SWH-SFHWM1.5-3150/W6 Flange Horizontal 1500 watt 50L

SWH-SFHWM1.5-3180/W6 Flange Horizontal 1500 watt 80L

SWH-SSVWM1.2-3150/W6 Screw Vertical 1200 watt 50L

SWH-SSVWM1.2-3180/W6 Screw Vertical 1200 watt 80L

SWH-SSVWM1.5-31100/W6 Screw Vertical 1500 watt 100L

SWH-SSVWM1.5-3150/W6 Screw Vertical 1500 watt 50L

SWH-SSVWM1.5-3180/W6 Screw Vertical 1500 watt 80L

SWH-SSHWM1.5-3150/W6 Flange Horizontal 1500 watt 50L

SWH-SSHWM1.5-3180/W6 Flange Horizontal 1500 watt 80L

50 L 80 L 100 L

Thermal Dispersion 65° (KWh/24h) 0,98 1,32 1,51

Heating Time (Δt 50°) 170' 260' 245'

Max Temperature (C°) 75 75 75

Max Pressure (bar) 8 8 8

Humidity Protection IPX4 IPX4 IPX4

Class Insul I I I

Profile M M M

Energy Class C C C

.خزان داخلي مطلي بالمينا•
.عزل تام من البولي اثيلين•
-عمود كبير من المغنسيوم•
.تدفئة نحاسي مصفحعنصر•

ترومستات كاملة االمان•
.صمام أمان•

ميزان حرارة خارجي•
سنوات5ضمان •



WH-PFWM1.2-3130/W 

سخان المياه لتر30يعلق على الحائط 
الكهربائي

.خزان المينا الزجاج الداخلي
األنود المغنيسيوم

عنصر التدفئة النحاس 

التنظيم الخارجي لدرجة الحرارة
.صمام األمان

مجموعة أدوات التثبيت

بار8:  ضغط العمل
بار16: اختبار الضغط

 ,ضوء التشغيل
التنظيم الخارجي

سنوات  5ضمان 
غير متوفر للكويت

سخانات المياه الكهربائية

SPECIFICATION



THERMOSIPHONسخانات المياه الحرارية 

األلواح الشمسية انتقائية مع امتصاص النحاس
متر مربع2.03= إجمالي مساحة األلواح الشمسية 

سترة مزدوجة مبادل حراري التكنولوجيا
خزان الماء الساخن 

عنصر التدفئة الكهربائية االحتياطية
استكمال أنابيب الدوائر الشمسية األساسية والتجهيزات

جليكول للدائرة االبتدائية
سنوات  5ضمان 

األلواح الشمسية2لتر مع 200سخان المياه بالطاقة الشمسية 
األلواح الشمسية3لتر مع 300سخان المياه بالطاقة الشمسية 

األلواح الشمسية  SN42.2 
SN42.3
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