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 انفهشط

 ٌّبغا أززبج ٌٍزفى١ؽ فٟ اٌزعفئخ فٟ ِظؽ؟

 ِشبوً اٌزعفئخ اٌزم١ٍع٠خ 

  HEATMASTER - زٍٛي ٌٍزعفئخ اٌػو١خ 

 ؟HEATMASTERٌّبغا أضزبؼ 

 رٛو١الرٕب اٌؼب١ٌّخ

 ِؿا٠ب اقزطعاَ زٌٍٕٛب اٌػو١خ

 ِب ٘ٝ اٌزىٍفخ اٌّمعؼح؟

 ِب ٘ٝ األقئٍخ اٌّزىؽؼح زٛي اٌزعفئخ اٌّؽوؿ٠خ



 نًبرا أحخبج نهخفكٍش فً انخذفئت فً يصش؟
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 نًبرا أحخبج نهخفكٍش فً انخذفئت فً يصش؟

 ا١ًٌٕ ضفزٝ ػٍٝ ِج١ٕز١ٓ اٌد١ؿح ٚ اٌمب٘ؽح ِع٠ٕزٝ

 ِغ ٌىٓ ٚ ٔكج١ًب ِؼزعٌخ ٚاٌسؽاؼح اٌؽطٛثخ ز١ث

 فىؽح ظٙؽد اٌكبثمخ قٕٛاد 10 اٌـ ضالي اٌزطٛؼ

 اٌمب٘ؽح ِثً  اٌدع٠عح اٌّعْ ٚ اٌضٛازٝ اٌٝ اٌزٛقغ

   .اٌؼجٛؼ ٚ اٌشؽٚق ، اوزٛثؽ 6 ، اٌدع٠عح

 أوثؽ طسؽا٠ٚخ ٘ضبة ػٍٝ رمغ إٌّبطك ٚ٘ػٖ

 ً  ِٕطفضخ ثؽطٛثخ رّزبؾ ٚاٌزٝ اٌمب٘ؽح ِٓ إؼرفبػب

 ٚإٌٙبؼ ا١ًٌٍ زؽاؼح ظؼخزٝ ث١ٓ وج١ؽ ٚإضزالف

 شزبءاً  ظؼخبد 4 ِٓ أللً ا١ًٌٍ فٝ رظً لع ٚاٌزٝ

 .اٌزعفئخ ثؤٔظّخ اإلقزؼبٔخ ٠كزٍؿَ ِّب



 يشبكم انخذفئت انخقهٍذٌت



 :ببأليبٌ انًخعهقت انًخبطش

 ػٕع زؽ٠مًب اٌىٙؽثبئٟ اٌّبـ ٠كجت لع

 اٌؿ٠ذ ظفب٠بد أٚ اٌىٙؽثبئ١خ اٌعفب٠بد اقزطعاَ

 اٌزٟ ا١ٌّبٖ قطبٔبد رشّىً لع وّب .ا١ًٌٍ أثٕبء

 رىٓ ٌُ إغا ثبالضزٕبق رٙع٠عًا ثبٌغبؾ رؼًّ

 ا١ٌّبٖ قطبٔبد أِب .اٌز٠ٛٙخ خ١عح اٌسّبِبد

 لع ِب اٌزكط١ٓ، فٟ رجبٌغ فمع اٌىٙؽثبئ١خ،

 اٌجطبؼ رٕف١ف إٌٝ األِبْ ثظّبَ ٠ؤظٞ

 .وٙؽثبئ١ًب ِبًقب أٚ زؽٚق ِكججًب اٌكبضٓ
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 يشبكم انخذفئت انخقهٍذٌت

 :انعبنٍت انخذفئت حكهفت

 اٌّزٛلغ ِٚٓ اٌىٙؽثبء، رىٍفخ اؾظ٠بظ ٠زٛاطً 

 .2017 فٟ %40 ثٕكجخ اؼرفبػٙب

   :بصحخك ضبسة انخكٍٍف جهبص حذفئت 

 ألٔٙب ٌٍزعفئخ طس١ًب زالً  اٌزى١١ف أخٙؿح رُؼع ال

 األقفً، اٌٝ األػٍٝ ِٓ اٌكبضٓ ثبٌٙٛاء رعفغ

 اٌؼٍٛٞ ثبٌدؿء اٌّس١ظ اٌٙٛاء ثبٌزبٌٟ فزعفئ

 ثبٌكبل١ٓ اٌّس١ظ اٌٙٛاء ربؼوخ اٌدكُ، ِٓ

  .طس١خ ِشبوً ٠كجت لع ِب ثبؼظًا، ٚاٌمع١ِٓ

 (اٌؽأـ وآالَ)

Hot 

Cold 



HEATMASTER - حهىل نهخذفئت انزكٍت 
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HEATMASTER - حهىل نهخذفئت انزكٍت 

حهىل حذفئت يبخكشة حىفش أقصى ساحت وأيبٌ، يع أكبش حىفٍش فً فبحىسة                           حقذو 

 .انكهشببء انخبصت بك



 يٍبِ سبخُت يشكضٌت

 حذفئت يشكضٌت

 حذفئت حًبيبث انسببحت

 حذفئت انًٍبِ ببنطبقت انشًسٍت
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 يب هً انخذيبث انخً َقذيهب؟



 ثٕمً رمَٛ ١ِبٖ ِٛاق١ؽ شجىخ طؽ٠ك ػٓ إٌظبَ ٘ػا ٠ؼًّ

 اٌزعفئخ ِٛاق١ؽ أٚ اٌؽاظ٠بر١ؽاد اٌٝ اٌغال٠خ ِٓ اٌسؽاؼح

 ثعْٚ اٌّطٍٛة اٌّىبْ ثزعفئخ رمَٛ ثعٚؼ٘ب ٚاٌزٝ األؼض١خ

 .اٌٙٛاء ردف١ف

 حذفئت يشكضٌت
 (ؼاظ٠بر١ؽاد ٚرعفئخ أؼض١خ)
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 يب هً انخذيبث انخً َقذيهب؟



 زّبَ، وً فٟ اٌكبضٕخ ١ٌٍّبٖ ِكزمً ِظعؼ اقزطعاَ ِٓ ثعالً 

 وً اٌسً ٘ػا ٠ّع اٌىٙؽثبء، أٚ ثبٌغبؾ ٠ؼًّ ١ِبٖ قطبْ ِثً

 ِٓ قبضٕخ ث١ّبٖ (إٌص اٌّطجص، اٌسّبِبد،) ٌع٠ه ا١ٌّبٖ ِطبؼج

 وج١ؽ ضؿاْ ثزكط١ٓ ِؽوؿ٠خ غال٠خ رمَٛ ز١ث ِؽوؿ٠خ ٔمطخ

 .اٌّطٍٛثخ ثبٌكؼخ ٌإلِعاظ ٠ىفٟ ثّب
 

 :يالحظت

 سبخُت يٍبِ يىاسٍش شبكت حُفٍز ٌجب انُظبو، هزا ٌعًم نكً 

    .حذوٌش شبكت يع انًشكضٌت انسبخٍ انًبء ببسطىاَت حخصم

 هزا ألٌ يسبقًب انًعًبسي انًهُذط إخطبس عهى فبحشص

 .انًٍبِ شبكت حصًٍى عُذ انحسببٌ فً ٌؤخز أٌ ٌجب األيش

 يٍبِ سبخُت يشكضٌت
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 يب هً انخذيبث انخً َقذيهب؟



 غال٠خ طؽ٠ك ػٓ اٌكجبزخ زّبَ ١ِبٖ زؽاؼح ظؼخخ رؼع٠ً ٠زُ

 .زؽاؼٜ ِجبظي ٚ ثبٌغبؾ رؼًّ
 

   :يالحظت

 : طشق بعذة بك انخبص انسببحت حًبو بخذفئت انقٍبو ًٌكٍ

   انسببحت حًبو نخذفئت خبصت غالٌت

 و انسبخٍ نهًبء يشكضي يُضنً َظبو يع يجخًعت غالٌت

 .انخذفئت

 انًعذاث وبعض انشًسٍت انطبقت أنىاح ببسخخذاو

   .اإلضبفٍت

 حذفئت حًبيبث انسببحت
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 يب هً انخذيبث انخً َقذيهب؟



 ١ٌٍّبٖ ِؽوؿ٠ًب ِظعًؼا اٌشّك١خ ثبٌطبلخ ا١ٌّبٖ ركط١ٓ رٛفؽ

 إال طبلخ أٞ ركزطعَ ٚال ٌٍغب٠خ فؼّبي أِؽ ٚ٘ٛ اٌكبضٕخ،

 .ِٕؼعِخ رشغ١ٍٙب رىٍفخ رىْٛ ٚرىبظ اٌشّف،

 حسخٍٍ انًٍبِ ببنطبقت انشًسٍت
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 يب هً انخذيبث انخً َقذيهب؟



 ؟HEATMASTERنًبرا أخخبس 



 ٚالزظبظ٠خ ٚطس١خ إِٓخ ثىٛٔٙب رز١ّؿ غو١خ رعفئخ زٍٛي

 .اٌّكبزخ فٟ ٚرٛفؽ خّبٌٟ شىً ٚغاد

 أٚ اٌّؼّبؼٞ إٌّٙعـ ِغ ٚاٌزٕك١ك إٌظبَ ثزظ١ُّ ٔمَٛ

 .ثه اٌطبص اٌع٠ىٛؼ ِظُّ

 ٚاضزجبؼٖ إٌظبَ ثزثج١ذ خ١عًا اٌّعؼثْٛ ِٕٙعقٛٔب ٠ٚمَٛ

 .اٌزشغ١ً قالِخ ِٓ ٌٍزؤوع

 إٌٝ ثبإلضبفخ وىً، ٌٍٕظبَ ٚط١بٔخ ٌكٕز١ٓ ضّبًٔب ٔمعَ وّب

  اٌّظٕؼخ اٌشؽوبد ِٓ شؽوخ ٌىً اٌطبطخ اٌضّبٔبد

ب 15 إٌٝ رظً) ًِ   .(ػب
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 ؟HEATMASTERنًبرا أخخبس 

َىفش نك يشكًضا شبيالً نكم حهىل انخذفئت 

 وانًٍبِ انسبخُت 



 حىكٍالحُب انعبنًٍت



 صنع في إيطاليا

 (ألومنٌوم)رادٌاتٌرات 

 صنع في فرنسا

  ،جدارٌةغالٌات  ،غالٌات تعمل بالغاز

 . ساخنةخزانات مٌاه 

 صنع في ألمانيا

، غاز للمٌاه اتسخان، غالٌات جدارٌة

 سخانات شمسٌة

 صنع في اليونان

سخانات شمسٌة للمٌاه ، خزانات 

 مٌاة ساخنة

 صنع في النمسا

 (ألواح فوالذٌة)رادٌاتٌرات 

 صنع في بلجيكا
متعددة ” Pe-x“ متعددة الطبمات  مواسٌر

 الطبمات صممت خصًٌصا لشبكات التدفئة

 صنع في إيطاليا

مبادل حراري داخلً ) مٌاة ساخنة خزانات

بغالٌة  مٌاة ساخنة خزانات، (مزدوج/ فردي 

 مدمجة

17 

 حىكٍالحُب انعبنًٍت
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 حىكٍالحُب انعبنًٍت

De Dietrich ٟػٍٝ ؼائعح شؽوخ ٟ٘ 1778 ػبَ رؤقكذ اٌز 

 وً ٌعٜ اٌزعفئخ ازز١بج ثسكت اٌسً رٛف١ؽ فٟ اٌؼبٌُ ِكزٜٛ

 ٌعٜ ثبٌزؤو١ع اٌدٛاة قزدع اٌزؼم١ع، ظؼخخ وبٔذ فّّٙب .ػ١ًّ
De Dietrich. 

 غالية

 غالية جدارية

هيدروليكيةوحدة    

خزان مياة 
 ساخنة
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 حىكٍالحُب انعبنًٍت

 أٚؼٚثب فٟ اٌكبضٕخ ا١ٌّبٖ ٌسٍٛي األٚي اٌّمعَ Junkers رُؼع

ب، 30 ػٓ رؿ٠ع ثطجؽح ًِ  األٔظّخ ِٓ وبِالً  ٔطبلًب رغطٟ ز١ث ػب

 ٚاٌظٕبػٟ، إٌّؿٌٟ ٌالقزطعاَ اٌشّك١خ ثبٌطبلخ اٌسؽاؼ٠خ

 ِّزبؾح خٛظح Junkers ٚرٛفؽ.ٌٍّٕزح ِزفٛلًب أظاءً  ٚرضّٓ

 ٚ اٌدعاؼ٠خ اٌغال٠بد ٚ ثبٌغبؾ ا١ٌّبٖ قطبٔبد ِٓ ثّدّٛػزٙب

 .اٌشّك١خ اٌكطبٔبد

 سخبٌ شًسً

جذاسٌت غالٌت  

نهًٍبِ غبص سخبٌ  
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 حىكٍالحُب انعبنًٍت

 ثكّبوخ رّزبؾ فٟٙ اٌدٛظح ػب١ٌخ (فٛالغ٠خ أٌٛاذ) ؼاظ٠بر١ؽاد

 ظؼخبد فؽٚلبد رزسًّ ضبطخ ٌسبِبد ٔٛػ١خ ٚ ػب١ٌخ ِؼعْ

 ٠سّٟ اٌػٞ األٌىزؽٚقزبر١ه ٌٍطالء ثبإلضبفخ اٌسؽاؼح

 ثزظب١ُِ ٠زىبًِ غٌه وً .اٌطبؼخ١خ اٌؼٛاًِ ِٓ اٌؽاظ٠بر١ؽاد

   .ٌٍّٕبؾي اٌؼظؽ٠خ اٌزظب١ُِ ِغ رزٕبقت ؼائؼخ

 سخبَبث يُبشف

 سادٌبحٍشاث
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 حىكٍالحُب انعبنًٍت

خضاَبث يٍبِ 

 سبخُت

 اٌكبضٕخ ا١ٌّبح ضؿأبد ِٓ شبٍِخ ِدّٛػخ Styleboiler رمعَ

 ِزٛفؽح ٟٚ٘ .ثبٌغبؾ رؼًّ ِعِدخ ١ِبٖ ضؿأبد/ٚقطبٔبد

 ِٓ ث١ٙىً ٚوػٌه ثبٌؿخبج، اٌّجطٓ اٌفٛالغ ِٓ والق١ىٟ ث١ٙىً

 .ٌٍظعأ اٌّمبَٚ اٌفٛالغ

 .اٌدٛظح ِؼب١٠ؽ ألػٍٝ ٚفمًب Styleboiler ِٕزدبد رظ١ٕغ ٠ٚزُ
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 حىكٍالحُب انعبنًٍت

 شؼبؼ٘ب، ٠ٛزٟ وّب "اٌىّبي ظؼخخ اٌٝ ثزٛط١الره اٌٛطٛي"

 اٌطجمبد ِزؼعظح ”PExc“ ٚرّع٠عاد ِٛاق١ؽ Henco رمعَ

 ٚاألٔظّخ اٌزعفئخ أٔظّخ ٌىً ِثب١ٌخ شجىخ إلربزخ خٛظح، ثؤفضً

 .اٌظس١خ

  إٌٝ ثبٌزظع٠ؽ ٚرمَٛ اٌؼبَ، فٟ ِزؽ Henco  130ْٛ١ٍِ ٚرٕزح

   .ظٌٚخ 88

 يىاسٍش

PVDF body 

Viewing window to check if the pipe is fully inserted 

Stainless steel shoulder to locate into the jaws of the press tool 

Pressure sleeve of stainless steel 

EPDM O-ring 

DZR brass: dezincification resistant brass 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A B C D 

F 

E 
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 حىكٍالحُب انعبنًٍت

 ٚردبؼح إٔزبج فٟ اٌظعاؼح ثّؽوؿ MALTEZOS SA رسزفع

 رطٛؼد ٚلع  .ا١ٌٛٔبْ فٟ اٌشّك١خ ثبٌطبلخ ا١ٌّبٖ قطبٔبد

 ثفضً اٌّزدعظح اٌطبلخ لطبع فٟ ؼائعح ٌزظجر اٌشؽوخ
 اٌفٕٟ اٌعػُ ٚ ، اٌؼب١ٌخ اٌدٛظح غاد إٌّزدبد ِٓ ِدّٛػزٙب

 ١ٌٍّبٖ شّك١خ قطبٔبد.اٌج١غ ثؼع ِب ٚضعِخ

 سخبٌ شًسً
 نهًٍبِ



 األ١ٌَِٕٛٛ اٌؽاظ٠بر١ؽاد اضزؽاع ثؽاءح قدٍذ شؽوخ أٚي ٟ٘

ب 40 ِٕػ لبٌت فٟ اٌّظجٛثخ ًِ  ردبؼ٠خ ػالِخ ٟٚ٘ ِضذ، ػب

 ٚاٌزؿاِٙب اٌدٛظح، فبئمخ ثّٕزدبرٙب اٌؼبٌُ ِكزٜٛ ػٍٝ رشزٙؽ

   .ٌٍج١ئخ ِٚؽاػبرٙب ثبالثزىبؼ،

 UNI EN األٚؼٚثٟ ثبٌّؼ١بؼ اٌسؽاؼ٠خ اٌّطؽخبد ٚرٍزؿَ

442-2. 
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 حىكٍالحُب انعبنًٍت

 سادٌبحٍشاث



 يضاٌب اسخخذاو حهىنُب انزكٍت



حقذو انًضٌذ يٍ األيبٌ نك 

 وألسشحك

 أٚ اٌغبؾ ثزكؽ٠جبد اٌّزؼٍمخ اٌّطبٚف قزٕزٟٙ

 اٌزعفئخ ثؤقب١ٌت ػبظح رؽرجظ اٌزٟ اٌىٙؽثبئٟ اٌّبـ

 اٌػو١خ زٌٍٕٛب ِٓ أٞ اقزطعاَ ػٕع ٚغٌه اٌزم١ٍع٠خ،

   .ٌٍزعفئخ

 اقزطعاَ ػٕع اٌّطبطؽ ٘ػٖ وً ردٕت ٠زُ ز١ث

 ٔظبَ أٚ/ٚ اٌكبضٕخ ١ٌٍّبٖ ِؽوؿ٠خ ِٕؿ١ٌخ شجىخ

 اٌّؼعاد وً ٚرٛضغ  .ٌّٕؿٌه ِؽوؿٞ رعفئخ

 ٚرٕؼُ اٌّطبطؽ وً رؿٚي ٚثٙػا ث١زه، ضبؼج اٌزم١ٕخ

 .اٌجبي ثؽازخ

 حىفش نك انًبل

ٌٟ اقزثّبؼن أْ ِٓ ثبٌؽغُ َّٚ  أػٍٟ ٠ىْٛ لع األ

 اٌّجٍغ أْ إال اٌزم١ٍع٠خ، اٌىٙؽثبئ١خ اٌزعفئخ ِٓ ل١ٍالً 

 قززّزغ ٚثؼع٘ب ل١ٍٍخ، قٕٛاد ِعٜ ػٍٝ ق١زٕبلض

   .اٌجع٠ً ثبٌسً ِمبؼٔخً  ِٕطفضخ وٙؽثبء ثفٛار١ؽ

 اٌىٙؽثبء رىٍفخ ضٛء فٟ األ١ّ٘خ ثبٌغ أِؽ ٚ٘ػا

 .اٌّزؿا٠عح
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 يضاٌب اسخخذاو حهىنُب انزكٍت



 أفضم نصحخك

 اٌّؽوؿ٠خ اٌزعفئخ رطٍك

 أٚ اٌؽاظ٠بر١ؽاد ثبقزطعاَ

 ظفئًب أؼض١خ اٌزسذ اٌّٛاق١ؽ

 ثعؼخخ ثٗ رشؼؽ ِس١ًطب

 اٌّكبزخ أٔسبء وً فٟ ِزكب٠ٚخ

    .اٌٙٛاء ردف١ف ظْٚ

 اٌشؼٛؼ ػعَ ٠ؼٕٟ ٚ٘ػا

 .ثبٌظعاع اإلطبثخ أٚ ثبٌدفبف

 حىفش انًسبحت راث شكم جًبنً نطٍف

  ِؽوؿٞ ٔظبَ اقزطعاَ ِؼٕٟ

 ِؽوََّؿح رىْٛ اٌّؼعاد وً أْ

 وً ٠دؼً ثّب ٚازع، ِىبْ فٟ

 قطبٔبد أٞ ِٓ ضب١ًٌب زّبَ

 ضب١ٌخ ٚغؽفىُ إضبف١خ، ١ِبٖ

 غاد ضطؽح ظفب٠بد أٞ ِٓ

 ؾ٠ذ ظفب٠بد أٚ ِؽاٚذ

 .وٙؽثبئ١خ
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 يضاٌب اسخخذاو حهىنُب انزكٍت

 ِٓ ِزٕٛػخ ِدّٛػخ ٔمعَ

 ركط١ٓ ٚأخٙؿح اٌؽاظ٠بر١ؽاد

 ثبألٔبلخ رزكُ اٌزٟ إٌّبشف

 رىزفٟ فال اٌؿا١٘خ، ٚاألٌٛاْ

 رض١ف ٚإّٔب اٌعفء، ثزٛف١ؽ

 .ث١زه ػٍٝ خّب١ٌخ ٌّكخ وػٌه



 انًقذسة؟يب هى انخكهفت 
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 ؟انًقذسةيب هى انخكهفت 

 نوع المنزل المساحة تدفئة مركزية ساخنة مياه مياه ساخنة+  تدفئة

 شمة 160م2 €3900 2650 € 5100 €

€10750 
 

€ 2650 
 

 هاوس تاون 330 م2 8400 €

 فيال 420 م2 €10500 4800 € €12700

هذه األسعار اسعار تمريبية و ليست فعلية و سوف يتم تمديم عرض السعر الفعلى عمب زيارة المولع : ملحوظة  



يب هى األسئهت انًخكشسة حىل انخذفئت 

 انًشكضٌت 
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 انٍسج يشكضٌت؟ حذفئت َظبو انى احخبج اٌ انًًكٍ يٍ نًبرا :ط

 دافئت؟ يذٌُت انقبهشة

 

 رمغ ألٔٙب غٌه ٚ  ٔكج١ب ِؼزعٌخ اٌمب٘ؽح فٟ اٌسؽاؼح ظؼخبد .

 . اٌجسؽ قطر ِٓ لؽ٠ت ِٕطفض اؼرفبع ػٍٝ ا١ًٌٕ ٚاظٜ ظاضً

 اٌمب٘ؽح) ِثً اٌدع٠عح اٌّعْ فٝ  اٌسؽاؼح ظؼخبد رٕطفض ث١ّٕب

 ألٔٙب غٌه ٚ (اٌؼجٛؼ ِع٠ٕخ ٚ اٌشؽٚق ِع٠ٕخ اوزٛثؽ، 6 اٌدع٠عح،

 اٌجسؽ قطر ِكزٜٛ ِٓ اػٍٝ طسؽا٠ٚخ ٘ضبة ػٍٝ ِج١ٕخ

 .ثبؼظ ٚ خبف طسؽاٜٚ ِٕبش فٝ

 إٌّبطك  ٘ػٖ اٌٝ االٔزمبي فٝ إٌبـ ثعأ ، األض١ؽح األٚٔخ فٝ 

 ِئ٠ٛخ 4 اٌٝ  اٌسؽاؼح ظؼخخ رظً اْ اٌّّىٓ ِٓ ز١ث اٌدع٠عح

 .اٌشزبء فٝ

31 

 يب هى األسئهت انًخكشسة حىل انخذفئت انًشكضٌت؟



 

 مركزية؟ ساخنة مياه لنظام احتاج ان الممكن من لماذا :س
 

 الساخنة المٌاة بتزوٌد المركزٌة الساخنة المٌاة نظام ٌموم

 مستخدما المنزل فى المخارج كل أو/و ألى كبٌرة بكمٌات

 .الممكنة الوسائل بأكفأ الطالة

 و المال فى األوفر اٌضا بل اآلمن الخٌار فمط لٌس هو لذلن و

 .المساحة
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 يب هى األسئهت انًخكشسة حىل انخذفئت انًشكضٌت؟
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 بي؟ الخاص السباحة حمام لتسخين أحتاج لماذا :س
  

 حتى أبرٌل شهر من بداٌة بن الخاص السباحة بحمام التمتع ٌمكنن 

 .متعة و استغالل  امثل لن ٌحمك اكتوبرمما شهر اواخر

الطالة  استخدام طريكهل يمكن تسخين حمام السباحة عن : س

   الشمسية؟
  

 المعدات بعض  مع شمسٌه الواح 7 ل 5 بٌن ما ٌتطلب وذلن ،نعم

 ما ڷكف ، غالٌة وجود حالة فى و فٌال فً متوسط سباحة لحمام البسٌطه

 .فمط الحراري المبادل هو تحتاجه سوف

 يب هى األسئهت انًخكشسة حىل انخذفئت انًشكضٌت؟
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 المعدات؟ هذهل العمرالمتولع متوسط هو ما :س
 

 حٌن فً سنة، 40-30 بٌن ما األرضٌة لغالٌاتل المتولع عمرال ٌمتد

 بالطالة المٌاه سخانات ، سنوات10 لمدة رعم  ت الجدارٌة الغالٌات أن

 الخزانات اخٌرا و سنة 20 -15 بٌن ما تتراوح لمدة تعٌش الشمسٌة

 .سنوات10 لمدة عادة

 يب هى األسئهت انًخكشسة حىل انخذفئت انًشكضٌت؟
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 نظام و ((Radiators اتالرادياتير استخدام بين الفرق هو ما :س

 منزلى؟ لتدفئة(Under Floor) األرضية التدفئة
 

   .ذاتها النتٌجة فٌربتو ٌموم كالهما كبٌر، فرق ٌوجد ال
 ٌصعب عندما الواسعة للمساحات ٌستخدم األرضٌة التدفئة نظام

 .المكان فى الرادٌاتٌرات استخدام
 .اسرع بشكل بالتدفئة تموم الرادٌاتٌرات اخرى ناحٌة من 

 يب هى األسئهت انًخكشسة حىل انخذفئت انًشكضٌت؟
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  ؟بالتسريب يموم يةرضاأل التدفئة نظام هل :س
 بمنزلى؟ يضر ان ممكن هل و

  
 من نوع اى ٌوجد ال انه حٌث ال، بالطبع

 األرضٌة التدفئة مواسٌر بٌن التوصٌالت

 من تنتهى و تبدأ الشبكات إن .األرض تحت

 تحت وصالت اى بدون النمطة ذات

 .األرض

  تسرب ان ماسورة الى المستحٌل من لذلن و
 .صحٌح بشكل وتركٌبها ضغتها تم طالما

 
 هى التركٌب فى المستخدمة المواسٌٌر إن

 من مصنعة ، الطبمات متعددة مواسٌٌر

 من بطبمة المغطى اللٌزر و لٌنٌإث البولى

 .الصدأ ضد و األمد طوٌلة . األلومنٌوم

 يب هى األسئهت انًخكشسة حىل انخذفئت انًشكضٌت؟
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   هل لطع الغيار متوفرة بسهولة؟: س

 

  اى حدوث حالة فى الالزمة الغٌار لطع كل ماستر هٌت توفر ،نعم

 .عطل
 
  

 ؟متى سوف احتاج لعمل صيانه لنظام التدفئة: س
 

 تعمل األجهزة هذه ألن ذلن و متكررة صٌانة لعمل تحتاج ال سوف

  .متعددة لسنوات بسالسه

  الموسم بداٌة لبل للنظام سنوي فحص عمل األفضل من ذلن معو

 .جهوزٌته من للتأكد الشتوى

 يب هى األسئهت انًخكشسة حىل انخذفئت انًشكضٌت؟
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 مكلف؟ ذلن هل و :س

 

   .بالكهرباء تعمل التً التملٌدٌة األنظمة من أعلى هو أولً، كاستثمار

 فً اوفر انها نجد سوف الطوٌل المدى على تكلفتها حساب تم اذا ذلن، ومع

   سوف النن ذاته حد فى مجدي استثمار ٌعتبر ذلن و التشغٌل، تكالٌف

 .البعٌد المدى على الكهرباء فواتٌر فً ألل مبالغ بدفع تموم
 

  تكلفته بتعوٌض ٌموم الشمسٌة بالطالة المٌاه تدفئه نظام ،المثال سبٌل وعلى

 ٌستمر ما عادة نفسه النظام أن حٌن فً سنوات 5 -4 بٌن ما تتراوح فترة فى

 لٌمة اضعاف 4 إلى 3 من بإسترداد لمت تكون بذلن و سنة 20 إلى 15 من
 .المنتج

 يب هى األسئهت انًخكشسة حىل انخذفئت انًشكضٌت؟
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ما الفرق بين التكاليف التشغيلية و تكاليف الكهرباء؟: س  

 

 التشغٌلٌة التكالٌف بٌنما  مستمر، بشكل الكهرباء تكلفة ترتفع

  الطبٌعى بالغاز تعمل النها ذلن و جدا منخفضة تكون للغالٌات

 تشغٌل تكالٌف تكون ربما الوالع، فً ......الكهرباء مع بالممارنة
 .ضعافا ةبعشر ألل الغاز على المٌاه تسخٌن و التدفئة أنظمة

 يب هى األسئهت انًخكشسة حىل انخذفئت انًشكضٌت؟



  
 ؟الضمان مدة هي ما :س

 
 باإلضافة ذلن و .التركٌب أعمال جمٌع الى باالضافة ككل النظام على عامٌن هو ماستر هٌت من الممدم االساسى الضمان

 الغالٌات سنوات، 10 الى ٌصل المواسٌر على الضمان .منتجاتها على المصنعة الشركة ضمان من العمٌل إستفادة الى

 من الرادٌاتٌرات ضمان ٌتراوح للخزان، سنوات 5 و لاللواح سنوات 10 الى تصل الشمسٌة الطالة أنظمة ،سنوات3

 سنوات 5 الى تصل الخزانات واخٌرا سنة 15 إلى10
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 ؟صحيح بشكل تركيبه تم التدفئة نظام أن اعرف ان لى كيف :س
 

 إلى تسلٌمها و الشبكة ضغط ٌتم (لمواسٌرا تركٌب) األولى المرحلة فً

 الولت هذا فً .المعدات جهوزٌة و تركٌب ولت ٌحٌن حتى المولع مدٌر

 التولٌع لبل وذلن الكامل، التشغٌل حٌز دخل و تجربته تم لد النظام ٌكون

 للعمٌل الضمان وتمدٌم التسلٌم وثائك على

 يب هى األسئهت انًخكشسة حىل انخذفئت انًشكضٌت؟



www.heatmaster-eg.com 

ماستر أو اتصل بنا للحصول على عرض األسعارهيت معرض لم بزيارة   

                 ...شكرا

 التلٌفون:  26182742(02)
 الفاكس: 26190395(02) 

 sales@heatmaster-eg.com: البرٌد اإللٌكترونى

   العنوان:

 مبنى مالتى ترٌد،شارع 17
 مركز خدمات التجمع الخامس

مصر -الماهرة الجدٌدة  -الحى األول   
11477 :الرمز البرٌدى  


