
 דוודים

 

 

תו תקן , בעלי תו תקן ישראלי, המיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת חשמל ומחליפי חום, חברת אמקורטק משווקת דודי שמש

 .הולנדי ודרום אפריקה, ספרדי, בניהם תו תקן גרמני, בינלאומיתקנים ו בטיחות מי שתייה

 .ליטר 033ליטר ועד  51-אמקורטק משווקת דודים בנפחים של החל מ: נפח הדוודים

%(  3.5 -מ פחות פחמן תכולת) לאמאיי לציפוי מותאמת EN 10025-93 תקן לפי S235RJ מסוג פלדהמ מיוצר :פנימי מיכל

 .ריתוך הדודים נעשה אוטומטי .מ"מ 0 נומינלי בעובי

מתקדמת  תלוגיה טכנובשיט מיושם .ºc013 בטמפרטורה בתנור קלוי מיקרון 033 נומינלי בעובי שכבתי חד אמאייל: פנימי ציפוי

 .מיקרון 033-563 הציפוי עובי. מים נקיים ובריאים ההמבטיחשיטה זאת  בציפוי אוויר בועות המונעת
 

 .אום 633 של נגד י"ע מבוקרת, מ"מ 051 ובאורך מ"מ 00 בקוטר מגנזיום אנודת: קורוזיה נגד נוספת הגנה

   5", 4/3"ליטר עם יציאות  033בנפח ודים ויתן לקבל את הדנ) .4/3" קוטרבדוודים מותקנים צינורות כניסה ויציאה ב :צינורות

 בכל אמאייל מצופים 3/ סקדיול פלדההצינורות מיוצרים מ (.//0"ח בקוטר "בדגמים עם מחליף חום היציאות של מ //55"-ו

 .3/ סקדיול לדהמפ ספיראלי לצנרת תוספת( מאולצת למערכת) חום מחליף דגם בדוד (. ובחוץ בפנים)  המים עם המגע שטחי

י מכונת יציקה משוכללת המשלים את חוזקו של הדוד ואת שמירת החום "ע המוזרק .מ"מ 03 בעובי מוקצף פוליאוריטן :בידוד

 .                      המכסימלית

 ..U.V בקרינת עמיד בתנור קלוי לבן פוליאסטר צבע גימורב .מ"מ 03 בעובי ןוומגול פח מיוצר :חיצונית מעטפת

 ,נוספת להגנה חום מגביל כולל מ"מ 063 אורךתקני ב תרמוסטטי "מפוקד ע, W0133 בהספק תקני חימום גוף :חשמל מערכת

 .W0333ליטר מותקנים גופי חימום בהספק  033בדוודים 

 . 5 חלק 66 י"ת הישראלי התקן לדרישות מיםמתאיליטר  033ליטר ועד  51הדוודים מנפח  :תקן

" מהיר חמם" מדגםירוק המונע הצטברות אבנית  חימום במאיץ יםמצויד דוודיםה ( :חום ומחליף שמש לדודי) מהיר חימום

 (. דרישה לפי)  לחילופין או(  בלבד אנכיים בדודים)  תקני

 0 -לחץ אשר מהווה מקדם ביטחון גבוה לעומת הלחץ העבודה של הדוד ב, רותפאטמוס 50נבדקים בלחץ  הדוודים :לחצים

 .אטמוספרות

 ליטר מותאם 033-ו 033דוודים בנפח  .אופקי או אנכי במצב להתקנה מותאם לקבל ניתן דודים דגם חשמלה את :התקנה

ליטר ניתן לקבל בהתאמה  033דוודים בנפח  .או בחלקו תחתון/העליון בחלקו מותקן החימום גוף כאשר אנכי במצב להתקנה

 .ם משולב בחימום אנרגיה סולריתלהתקנה במערכות המיועדות לחימום בעזרת משאבות חו

  המוצר אינו מכיל פריאון 

 הפוגע בשכבת האוזון

 

 

 

 



 

 ליטר 033/  033מחליף חום       חשמל       /דוד שמש דוד מחליף חום כפול                   יליטר בעיצוב דקורטיב 51דוד  

 

                                                                                                                         

 
 

                                                                                                                                 

 

                                                              

 


