كتالوج

pro fessional
خراطيم غاز EURO FPGS
لتوصيل مواقد الغاز

 10أعوام
من الضامنة

• تركيب سهل وبال مشاكل بفضل نهاية توصيل دوارة
• إمكانية تعديل وضع املوقد بحرية حتى بعد توصيله بنظام الغاز وذلك بفضل خرطوم غاز مرن ونهاية
دوارة
• توصيل آمن مبوقد الغاز مؤكد عليه بالشهادة يف النظام 1
• الحفاظ عىل نظافة مواقد الغاز بفضل إمكانية تحريكها بالحرية دون القلق عىل الترسبات
• تم اختبار املنتج من ناحية إحكام إغالقه
• الخراطيم تلبي املعايري األوروبية PN-EN 14800

 - FPGS - 00Bمع صامم ZKS15
مقرنة غاز رسيعة بخرطوم معدين مرن FPGS 2 - 00B
عزقة وصلة دوارة  + Rp 1/2صامم R1/2
أقىص ضغط العمل 0,5 :بار

FPGS -08B
خرطوم غاز مرن FPGS - 08B
عزقة دوارة G 1/2
عزقة وصلة دوارة Rp 1/2
نصف قطر ثني :بال حدود
أقىص ضغط العمل 0,5 :بار
 + FPGS - 04KBوصلة أنابيب ملولبة مستقيمة مدرجة يف املجموعة
خرطوم غاز مرن
وصلة أنابيب ملولبة زاوية + Rp 1/2 90
وصلة أنابيب ملولبة مستقيمة Rp 1/2
عزقة وصلة دوارة Rp 1/2
نصف قطر ثني :بال حدود
أقىص ضغط العمل 0,5 :بار

FPGS -11AB
خرطوم غاز مرن FPGS - 08B
عزقة دوارة G 1/2
عزقة وصلة دوارة Rp 1/2
نصف قطر ثني :بال حدود
أقىص ضغط العمل 0,5 :بار

00B 08B 04KB 11AB

2

خراطيم غاز EURO FPGS

خراطيم غاز 3 2B EURO FPGS

خراطيم غاز EURO FPGS
إسم املنتج

FPGS -00B

FPGS 00B-050

خرطوم الغاز  FPGS-00Bمع صامم L = 0,50

0,50

نعم

 10أعوام

FPGS -00B

FPGS 00B-075

خرطوم الغاز  FPGS-00Bمع صامم L = 0.75

0,75

نعم

 10أعوام

FPGS -00B

FPGS 00B-100

خرطوم الغاز  FPGS-00Bمع صامم L = 1.00

1,00

نعم

 10أعوام

FPGS -00B

FPGS 00B-125

خرطوم الغاز  FPGS-00Bمع صامم L = 1,25

1,25

نعم

 10أعوام

FPGS -00B

FPGS 00B-150

خرطوم الغاز  FPGS-00Bمع صامم L = 1.50

1,50

نعم

 10أعوام

FPGS -00B

FPGS 00B-200

خرطوم الغاز  FPGS-00Bمع صامم L = 2,00

2,00

نعم

 10أعوام

FPGS -08B

FPGS 08B-050

خرطوم غاز مرن L = 0,50 FPGS-08B

0,50

نعم

 10أعوام

FPGS -08B

FPGS 08B-075

خرطوم غاز مرن L = 0,75 FPGS-08B

0,75

نعم

 10أعوام

FPGS -08B

FPGS 08B-100

خرطوم غاز مرن L = 1,00 FPGS-08B

1,00

نعم

 10أعوام

FPGS -08B

FPGS 08B-125

خرطوم غاز مرن L = 1,25 FPGS-08B

1,25

نعم

 10أعوام

FPGS -08B

FPGS 08B-150

خرطوم غاز مرن L =1,50 FPGS-08B

1,50

نعم

 10أعوام

FPGS -08B

FPGS 08B-200

خرطوم غاز مرن L = 2,00 FPGS-08B

2,00

نعم

 10أعوام

FPGS -04KB

FPGS 04KB-050

خرطوم غاز مرن L = 0,50 FPGS-08B

0,50

نعم

 10أعوام

FPGS -04KB

FPGS 04KB-075

خرطوم غاز مرن L = 0,75 FPGS-08B

0,75

نعم

 10أعوام

FPGS -04KB

FPGS 04KB-100

خرطوم غاز مرن L = 1,00 FPGS-08B

1,00

نعم

 10أعوام

FPGS -04KB

FPGS 04KB-125

خرطوم غاز مرن L = 1,25 FPGS-08B

1,25

نعم

 10أعوام

FPGS -04KB

FPGS 04KB-150

خرطوم غاز مرن L = 1,50 FPGS-08B

1,50

نعم

 10أعوام

FPGS -04KB

FPGS 04KB-200

خرطوم غاز مرن L = 2,00 FPGS-08B

2,00

نعم

 10أعوام

FPGS -11AB

FPGS 11AB-050

خرطوم غاز مرن  FPGS-11ABمع وصلة ملولبة الطرفني L = 0,50

0,50

نعم

 10أعوام

FPGS -11AB

FPGS 11AB-075

خرطوم غاز مرن  FPGS-11ABمع وصلة ملولبة الطرفني L = 0,75

0,75

نعم

 10أعوام

FPGS -11AB

FPGS 11AB-100

خرطوم غاز مرن  FPGS-11ABمع وصلة ملولبة الطرفني L = 1,00

1,00

نعم

 10أعوام

FPGS -11AB

FPGS 11AB-125

خرطوم غاز مرن  FPGS-11ABمع وصلة ملولبة الطرفني L = 1,25

1,25

نعم

 10أعوام

FPGS -11AB

FPGS 11AB-150

خرطوم غاز مرن  FPGS-11ABمع وصلة ملولبة الطرفني L = 1,50

1,50

نعم

 10أعوام

FPGS -11AB

FPGS 11AB-200

خرطوم غاز مرن  FPGS-11ABمع وصلة ملولبة الطرفني L = 2,00

2,00

نعم

 10أعوام

00B 08B 04KB 11AB

 FPGSغازية
 EN 1480وفقا لـ

شهادة يف نظام 1

الطول
(م)

املعرف

ضامنة

لكل خرطوم مرن من نوع  04KBهناك وصلة ملولبة مستقيمة مدرجة ميكن استخدامها بالتبادل مع وصلة من نوع ركبة

basic
 5أعوام
من الضامنة

خراطيم غاز EURO FPGS
لتوصيل مواقد الغاز
• تركيب سهل وبال مشاكل بفضل نهاية توصيل دوارة
• توصيل آمن مبوقد الغاز مؤكد عليه بالشهادة يف النظام 1
• تغليف بالستييك
• تم اختبار املنتج من ناحية إحكام إغالقه

FPGS B-08AL
خرطوم غاز مرن FPGS - 08AL
عزقة دوارة  G 1/2من الطرفني
نصف قطر ثني :بال حدود
أقىص ضغط العمل 0,5 :بار

خراطيم غاز EURO FPGS B
إسم املنتج

الطول
)م(

املعرف

غازية
FPGS B

شهادة يف
نظام 1

1,00

نعم

 5أعوام

FPGS B 08AL

FPGS 08AL-100

خرطوم غاز مرن L=1,00 FPGS-08AL

نعم

 5أعوام

FPGS B 08AL

FPGS 08AL-150

خرطوم غاز مرن L=1,50 FPGS-08AL

1,50

نعم

 5أعوام

FPGS B 08AL

FPGS 08AL-200

خرطوم غاز مرن L=2,00 FPGS-08AL

2,00

4

مخفض أستوانة MINIVISCOMATIC

 3أعوام

مخفض أستوانة MINIVISCOMATIC

من الضامنة

• يشري إىل مستوى الغاز الفعيل يف األسطوانة
• بعد التوصيل باألسطوانة يتحقق من إحكام التثبيت
• اللون األخرض يعني عدم وجود ترسب الغاز
• يشري اللون األحمر إىل حدوث ترسب يف النظام أو تثبيت غري صحيح للمخفض
• إذا ظهر ترسب الخرطوم ،فإن املخفض يقوم تلقائيًا بإيقاف تدفق الغاز

مخفض minivistomatic
صامم زيادة تدفق يدوي مع قاطع حراري
لولب 21,8x1/14L W
ضغط  37ميل بار ( 1,5كجم  /ساعة)
الوزن  0،306كغم

مخفض أستوانة MINIVISCOMATIC
إسم املنتج
مخفض minivistomatic

املعرف
6-60008

نوع الصامم
صامم زيادة تدفق يدوي مع قاطع حراري

نوع اللولب
لولب
21,8x1/14L W

ضامنة
 3أعوام
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خراطيم الغاز PBR

 3أعوام
من الضامنة

خراطيم أسطوانات
غاز مبخفض MINIVISTOMATIC

• للخرطوم عالمة السالمة B
• مخفض  minivistomaticيسمح بالتحقق من عدم الترسبات يف النظام
• مخفض بالحامية من التدفق
• تغطية مشبكة مقوية
• ختم آيل للنهايات
• عزقات عند نهايات مستقيمة مطولة إىل  14مم -لتسهيل التثبيت والحصول عىل وصلة آمنة

ميكنك االستخدام لـ:

6NPBR1-0200-F1-M0

6NPBR2-0200-F1-M0

خرطوم غاز الربوبان  -البوتان مع مخفض
 minivistomaticبنهاية زاوية قصرية
لولب  G 1/2ومخفض ألسطوانة غاز -لولب W 21,8L
درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم 70 :درجة مئوية
أقىص ضغط العمل 37 :ميل بار

خرطوم غاز الربوبان  -البوتان مع مخف ض �minivistoma
 ticبنهاية زاوية طويلة
لولب  G 1/2ومخفض ألسطوانة غاز -لولب W 21,8L
درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم 70 :درجة مئوية
أقىص ضغط العمل 37 :ميل بار

6NPBR1-0200-F1-M1
خرطوم غاز الربوبان  -البوتان مع مخف ض �minivi

6NPBR2-0200-F1-M1

خرطوم غاز الربوبان  -البوتان مع مخف ض �minivistoma
 ticبنهاية مستقيمة طويلة
لولب  G 1/2ومخفض ألسطوانة غاز -لولب W 21,8L
درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم 70 :درجة مئوية
أقىص ضغط العمل 37 :ميل بار
خراطيم معدنية لألسطوانات

 stomaticبنهاية مستقيمة قصرية
لولب  G 1/2ومخفض ألسطوانة غاز -لولب W 21,8L
درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم 70 :درجة مئوية
أقىص ضغط العمل 37 :ميل بار

خراطيم معدنية لألسطوانات

خراطيم الغاز PBR
خراطيم معدنية
لألسطوانات

املعرف

إسم املنتج

الطول (م)

ضامنة

PBR1

6NPBR1-0200-F1-M0

خرطوم لألسطوانة بنهاية قصرية  +مخفض  L=2,00 minivistomaticزاوية F1

2,00

 3أعوام

PBR1

6NPBR1-0200-F1-M1

خرطوم لألسطوانة بنهاية قصرية  +مخفض  L=2,00 minivistomaticمستقيمة F1

2,00

 3أعوام

PBR2

6NPBR2-0200-F1-M0

خرطوم لألسطوانة بنهاية طويلة  +مخفض  L=2,00 minivistomaticزاوية F1

2,00

 3أعوام

PBR2

6NPBR2-0200-F1-M1

خرطوم لألسطوانة بنهاية طويلة  +مخفض  L=2,00 minivistomaticمستقيمة F1

2,00

 3أعوام

6

خراطيم الغاز PSR

عامان

من الضامنة

فنية
بولندية

خراطيم قابلة للتمديد لتوصيل مراجل الغاز
• سهولة الرتكيب حتى يف األماكن التي يصعب الوصول إليها
• ميكن متديد الخرطوم
• تشكيل حر من الخرطوم يلغي استخدام وصالت مستقيمة وزاوية
غري مريحة تتطلب عمل كثري
• اآلن متديده أسهل

PSR - ANT
خرطوم غاز مصنوع من أنابيب صلب مموجة قابلة
للتمديد DN 15 ،DN 20 ،DN 25
عزقة دوارة G1/2 ،G3/4 ،G1 -
وصلة سداسية ملولبة الطرفني R1/2 ،R3/4 ،R1 -
أقىص ضغط العمل 0,5 :بار

• املعلومة حول الطول مطبوعة عىل األنبوب الخارجي
• تشري الطباعة املرئية إىل أن الخرطوم مل يتم متديده سابقا عن
طريق الخطأ
•  3أقطار ونوعان من النهايات
• تم اختبار املنتج من ناحية إحكام إغالقه

PSR - AT
خرطوم غاز مصنوع من أنابيب صلب مموجة قابلة
للتمديد DN 15 ،DN 20 ،DN 25
عزقات دوارة G1/2 ،G3/4 ،G1 -
أقىص ضغط العمل 0,5 :بار

خراطيم الغاز PSR
الطول (م)

ضامنة

إسم املنتج

غازيةPSR

املعرف

0,28 - 0,15

عامان

0,45 - 0,25

عامان

PSR

PSR 08 ANT-015

خرطوم غاز قابل للتمديد  DN 12 L=150/280 ANTمع وصلة ملولبة الطرفني

PSR

PSR 08 ANT-025

خرطوم غاز قابل للتمديد  DN 12 L=250/450 ANTمع وصلة ملولبة الطرفني

0,50 - 0,35

عامان

PSR

PSR 08 ANT-035

خرطوم غاز قابل للتمديد  DN 12 L=350/500 ANTمع وصلة ملولبة الطرفني

PSR

PSR 08 AT-015

خرطوم غاز قابل للتمديد DN 12 L=150/280 AT 2مع عزقتني دوارتني

0,28 - 0,15

عامان

PSR

PSR 08 AT-025

خرطوم غاز قابل للتمديد DN 12 L=250/450 AT 2مع عزقتني دوارتني

0,45 - 0,25

عامان

PSR

PSR 08 AT-035

خرطوم غاز قابل للتمديد DN 12 L=350/500 AT 2مع عزقتني دوارتني

0,50 - 0,35

عامان

PSR

PSR 06 ANT-015

خرطوم غاز قابل للتمديد  DN 20 L=150/280 ANTمع وصلة ملولبة الطرفني

0,28 - 0,15

عامان

PSR

PSR 06 ANT-025

خرطوم غاز قابل للتمديد  DN 20 L=250/450 ANTمع وصلة ملولبة الطرفني

0,45 - 0,25

عامان

PSR

PSR 06 ANT-035

خرطوم غاز قابل للتمديد  DN 20 L=350/600 ANTمع وصلة ملولبة الطرفني

0,60 - 0,35

عامان

PSR

PSR 06 ANT-050

خرطوم غاز قابل للتمديد  DN 20 L=500/700 ANTمع وصلة ملولبة الطرفني

0,70 - 0,50

عامان

PSR

PSR 06 AT-015

خرطوم غاز قابل للتمديد DN 20 L=150/280 AT 2مع عزقتني دوارتني

0,28 - 0,15

عامان

PSR

PSR 06 AT-025

خرطوم غاز قابل للتمديد DN 20 L=250/400 AT 2مع عزقتني دوارتني

0,45 - 0,25

عامان

PSR

PSR 06 AT-035

خرطوم غاز قابل للتمديد DN 20 L=350/600 AT 2مع عزقتني دوارتني

0,60 - 0,35

عامان

PSR

PSR 06 AT-050

خرطوم غاز قابل للتمديد DN 20 L=500/700 AT 2مع عزقتني دوارتني

0,70 - 0,50

عامان

PSR

PSR 07 ANT-015

خرطوم غاز قابل للتمديد  DN 25 L=150/280 ANTمع وصلة ملولبة الطرفني

0,28 - 0,15

عامان

PSR

PSR 07 ANT-025

خرطوم غاز قابل للتمديد  DN 25 L=250/450 ANTمع وصلة ملولبة الطرفني

0,45 - 0,25

عامان

PSR

PSR 07 ANT-035

خرطوم غاز قابل للتمديد  DN 25 L=350/600 ANTمع وصلة ملولبة الطرفني

0,60 - 0,35

عامان

PSR

PSR 07 ANT-050

خرطوم غاز قابل للتمديد  DN 25 L=500/800 ANTمع وصلة ملولبة الطرفني

0,80 - 0,50

عامان

PSR

PSR 07 AT-015

خرطوم غاز قابل للتمديد DN 25 L=150/280 AT 2مع عزقتني دوارتني

0,28 - 0,15

عامان

PSR

PSR 07 AT-025

خرطوم غاز قابل للتمديد DN 25 L=250/450 AT 2مع عزقتني دوارتني

0,45 - 0,25

عامان

PSR

PSR 07 AT-035

خرطوم غاز قابل للتمديد DN 25 L=350/600 AT 2مع عزقتني دوارتني

0,60 - 0,35

عامان

PSR

PSR 07 AT-050

خرطوم غاز قابل للتمديد DN 25 L=500/800 AT 2مع عزقتني دوارتني

0,80 - 0,50

عامان

التنبيه :ال تتجاوز الحد األقىص لطول التمتد

خراطيم مياه 7 FPWR

عامان

من الضامنة

FPWR - A
خرطوم مياه قابل للتمديد عزقات دوارة G1/2 -
،G3/4 ،G1
أقىص ضغط العمل 10 :بار
درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم 95 :درجة
مئوية

خراطيم مياه قابلة
للتمديد
• ميكن متديد الخرطوم
• تركيب سهل وبسيط
• راحة تشكيل حر للخرطوم بدون الحاجة
إىل استخدام وصالت مستقيمة وزاوية غري
مريحة تتطلب عمل كثري
• يف عرضنا  5أطوال

FPWR - AN
خرطوم مياه قابل للتمديد عزقة دوارة G1/2 -
 ،G3/4 ،G1وصلة سداسية ملولبة الطرفني -
R1/2 ،R3/4 ،R1
أقىص ضغط العمل 10 :بار
درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم 95 :درجة
مئوية

خراطيم مياه FPWR
مياه FPVR
قابلة للتمديد

املعرف

املعرف

الطول (م)

موافقة

شهادة صحية

ضامنة

FPWR

FPWR-08AN-0010

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,20 - 0,10

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-08AN-0015

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=150/300 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,30 - 0,15

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-08AN-0025

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=250/500 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,50 - 0,25

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-08AN-0035

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=350/700 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,70 - 0,35

نعم

نعم

عامان

• تم اختبار املنتج من ناحية إحكام إغالقه

FPWR

FPWR-08AN-0050

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=500/1000 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

1,00 - 0,50

نعم

نعم

عامان

• موافقة فنية

FPWR

FPWR-08A-0010

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 A 2مع عزقتني دوارتني

0,20 - 0,10

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-08A-0015

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=150/300 A 2مع عزقتني دوارتني

0,30 - 0,15

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-08A-0025

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=250/200 A 2مع عزقتني دوارتني

0,50 - 0,25

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-08A-0035

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 A 2مع عزقتني دوارتني

0,70 - 0,35

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-08A-0050

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 A 2مع عزقتني دوارتني

1,00 - 0,50

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-06AN-0010

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,20 - 0,10

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-06AN-0015

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,30 - 0,15

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-06AN-0025

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,50 - 0,25

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-06AN-0035

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,70 - 0,35

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-06AN-0050

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

1,00 - 0,50

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-06A-0010

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 A 2مع عزقتني دوارتني

0,20 - 0,10

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-06A-0015

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 A 2مع عزقتني دوارتني

0,30 - 0,15

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-06A-0025

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 A 2مع عزقتني دوارتني

0,50 - 0,25

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-06A-0035

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 A 2مع عزقتني دوارتني

0,70 - 0,35

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-06A-0050

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 A 2مع عزقتني دوارتني

1,00 - 0,50

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-07AN-0010

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,20 - 0,10

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-07AN-0015

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,30 - 0,15

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-07AN-0025

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,50 - 0,25

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-07AN-0035

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,70 - 0,35

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-07AN-0050

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

1,00 - 0,50

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-07A-0010

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 A 2مع عزقتني دوارتني

0,20 - 0,10

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-07A-0015

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=150/300 A 2مع عزقتني دوارتني

0,30 - 0,15

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-07A-0025

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=250/500 A 2مع عزقتني دوارتني

0,50 - 0,25

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-07A-0035

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN25 L=350/700 A 2مع عزقتني دوارتني

0,70 - 0,35

نعم

نعم

عامان

FPWR

FPWR-08A-0050

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN25 L=500/100 A 2مع عزقتني دوارتني

1,00 - 0,50

نعم

نعم

عامان

•  3أقطار لالختيار من بينها
• فرتة ضامنة طويلة
• شهادة صحية  -املنتج يصلح ملياه الرشب

التنبيه :ال تتجاوز الحد األقىص لطول التمتد
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عامان

من الضامنة

خراطيم مياه
لرتكيب أجهزة تدفئة

تعديل

REGULACJA
الوضع
USTAWIENIA
العموديW
PIONIE
I W POZIOMIE
واألفقي

• خرطوم مياه قابل للتمديد حتى إىل ضعف الطول األويل
• انس تركيبا متعبا
• وضع حر لجهاز التدفئة إىل األسفل والألعىل والجانب
• شهادة صحية  -املنتج يصلح ملياه الرشب
• تم اختبار املنتج من ناحية إحكام إغالقه

FPWR - AN

FPWR - A
خرطوم مياه قابل للتمديد عزقات دوارة -
G1/2 ،G3/4 ،G1

خرطوم مياه قابل للتمديد عزقة دوارة G1/2 -
 ،G3/4 ،G1وصلة ملولبة الطرفني سداسية R1/2
،R3/4 ،R1
أقىص ضغط العمل 10 :بار
درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم 95 :درجة
مئوية

أقىص ضغط العمل 10 :بار

درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم95 :
درجة مئوية

خراطيم مياه FPWR
Wodne FPWR
do rozciągnięcia

املعرف

إسم املنتج

الطول (م)

موافقة

شهادة
صحية

ضامنة

FPWR

FPWR-08AN-0010

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,20 - 0,10

نعم

نعم

 2أعوام

FPWR

FPWR-08AN-0015

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=150/300 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,30 - 0,15

نعم

نعم

 2أعوام

FPWR

FPWR-08A-0010

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=100/200 A 2مع عزقتني دوارتني

0,20 - 0,10

نعم

نعم

 2أعوام

FPWR

FPWR-08A-0015

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN12 L=150/300 A 2مع عزقتني دوارتني

0,30 - 0,15

نعم

نعم

 2أعوام

FPWR

FPWR-06AN-0010

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN20 L=100/200 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,20 - 0,10

نعم

نعم

 2أعوام

FPWR

FPWR-06AN-0015

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN20 L=150/300 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,30 - 0,15

نعم

نعم

 2أعوام

FPWR

FPWR-06A-0010

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN20 L=100/200 A 2مع عزقتني دوارتني

0,20 - 0,10

نعم

نعم

 2أعوام

FPWR

FPWR-06A-0015

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN20 L=150/300 A 2مع عزقتني دوارتني

0,30 - 0,15

نعم

نعم

 2أعوام

FPWR

FPWR-07AN-0010

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN25 L=100/200 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,20 - 0,10

نعم

نعم

 2أعوام

FPWR

FPWR-07AN-0015

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN25 L=150/300 ANمع وصلة ملولبة الطرفني

0,30 - 0,15

نعم

نعم

 2أعوام

FPWR

FPWR-07A-0010

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN25 L=100/200 A 2مع عزقتني دوارتني

0,20 - 0,10

نعم

نعم

 2أعوام

FPWR

FPWR-07A-0015

خرطوم مياه قابل للتمديد  DN25 L=150/300 A 2مع عزقتني دوارتني

0,30 - 0,15

نعم

نعم

 2أعوام

التنبيه :ال تتجاوز الحد األقىص لطول التمتد
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خراطيم مياه FPWBR
حشية سيليكونية
جوانب مسطحة لتتناسب مع
مفتاح صواميل

 15أعوام
من الضامنة

خرطوم فوالذي L 316

خرطوم مياه قابل للتمديد لرتكيب صنابري املياه

• الغرض :صنابري مغسلة وحوض االستحامم واملجىل متديدات مياه الرشب

جوانب مسطحة لتتناسب مع
مفتاح صواميل

• خرطوم مياه قابل للتمديد حتى إىل ضعف الطول األويل
• النهايات املتاحة ألنواع صنابري مختلفة مع نهايات :وصلة ملولبة الطرفني
 30أو  70ملم

30

70

• نوعان من العزقات 3/8 :أو  1/2بوصة
• خرطوم مصنوع من فوالذ عايل الجودة مقاوم للتآكل

حلقتان مستديرتان

نهاية قصرية  30مم

• تم اختبار املنتج من ناحية إحكام إغالقه

بنهاية طويلة  70مم

نحاس مطيل بالنيكل

نحاس مطيل بالنيكل

WĘŻE WODNE FPWBR
مائية FPWBR

املعرف

FPWBR

FPWBR-1/2-M10/30-300

إسم املنتج
خرطوم قابل للتمديد لصنابري املياه DN8 1/2 M10/30 L=300/600

الطول (م)

موافقة

شهادة صحية

ضامنة

0,60 - 0,30

نعم

HK/W/0394/01/2012

 15أعوام

FPWBR

FPWBR-1/2-M10/70-300

خرطوم قابل للتمديد لصنابري املياه DN8 1/2 M10/70 L=300/600

0,60 - 0,30

نعم

HK/W/0394/01/2012

 15أعوام

FPWBR

FPWBR-3/8-M10/30-300

خرطوم قابل للتمديد لصنابري املياه DN8 3/8 M10/30 L=300/600

0,60 - 0,30

نعم

HK/W/0394/01/2012

 15أعوام

FPWBR

FPWBR-3/8-M10/70-300

خرطوم قابل للتمديد لصنابري املياه DN8 3/8 M10/70 L=300/600

0,60 - 0,30

نعم

HK/W/0394/01/2012

 15أعوام

 FPWBRخرطوم مايئ للتمديد يف نهايته وصلة
ملولبة الطرفني  30 -مم عزقة دوارة G1/2 ،G3⁄8 -
اللولب الخارجي M10 x1
أقىص ضغط العمل 10 :بار
درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم 95 :درجة
مئوية

FPWBR
خرطوم مايئ للتمديد يف نهايته وصلة ملولبة
الطرفني  70 -مم عزقة دوارة G1/2 ،G3⁄8 -
اللولب الخارجي M10 x1
أقىص ضغط العمل 10 :بار
درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم 95 :درجة
مئوية
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خراطيم للغازات التقنية

خراطيم للغازات التقنية FAMAS FGT
• خراطيم معدنية تتحمل ضغط عايل  Famas FGTبأقطار من  DN6تشكيل
جانبي متوازي مصنوعة من فوالذ عايل السبيكة من طراز  1.4404مع تغطية
مشبكة للحامية مفردة أو مزدوجة من فوالذ عايل السبيكة من طراز 1.4301
• ميكن تجهيز الخراطيم أيضً ا حبل يحمي من املزق
• نهايات مصنوعة وفقا ملعيار DIN 477-1
• تخضع الختبارات هيدروليكية وعملية إزالة الشحوم الخاصة
• يقوم فريق خرباء  Famasبتطوير وتصميم وتصنيع خراطيم الضغط العايل
وفقًا لرغبات فردية لتلبية احتياجات مرشوع معني أو منشآت معينة
			
• يزيد من سالمة استخدام أجهزة التدفئة

تستخدم خراطيم الضغط العايل املعدنية  Famas FGTلنقل الغازات
مثل:
• األكسجني (مبا يف ذلك األكسجني الطبي)،
• النيرتوجني
• الهيدروجني
• الهيليوم
• األرغون
• ثاين أكسيد الكربون والعديد من الغازات ومخاليط أخرى
Famas FGT

إنها تستخدم مللء وإفراغ خزانات وأسطوانات الغاز ،وكذلك يف
املنشآت الصناعية والطبية واملخربية والتجميدية.
تستخدم خراطيم الضغط العايل حيث تصل درجة حرارة العمل من
 -270درجة مئوية إىل  600درجة مئوية ،ويصل ضغط العمل إىل قيم
تصل إىل  300بار.

خراطيم املياه والغاز FPW
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عامان

من الضامنة

FPW-DN
خرطوم مرن مموج ملفوف عىل شكل دوائر

خراطيم معدنية مرنة للمياه والغاز
• تسهيل الرتكيب يف األماكن التي يصعب الوصول إليها
• تعويض اهتزازات وتحريك غري مقصود
• تشكيل حر للخرطوم يدويا
• خرطوم ملفوف عىل شكل دوائر
• إمكانية صنع خرطوم بالطول املرغوب فيه للنهايات  -حسب

FPW-DN
خرطوم مرن مموج

الطلب
• شهادة صحية  -املنتج يصلح ملياه الرشب
• تم اختبار املنتج من ناحية إحكام إغالقه

خراطيم املياه والغاز FPW
خراطيم معدنية دون
التغطية الخارجية

املعرف

إسم املنتج

الطول (م)

شهادة
صحية

موافقة

ضامنة

FPW

FPW-DN12-0010

خرطوم مموج DN12 L=10mb

10

نعم

نعم

 2أعوام

FPW

FPW-DN12-0030

خرطوم مموج DN12 L=30mb

30

نعم

نعم

 2أعوام

FPW

FPW-DN12-0100

خرطوم مموج DN12 L=100mb

100

نعم

نعم

 2أعوام

FPW

FPW-DN16-0010

خرطوم مموج DN16 L=10mb

10

نعم

نعم

 2أعوام

FPW

FPW-DN16-0030

خرطوم مموج DN16 L=30mb

30

نعم

نعم

 2أعوام

FPW

FPW-DN16-0100

خرطوم مموج DN16 L=100mb

100

نعم

نعم

 2أعوام

FPW

FPW-DN20-0010

خرطوم مموج DN20 L=10mb

10

نعم

نعم

 2أعوام

FPW

FPW-DN20-0030

خرطوم مموج DN20 L=30mb

30

نعم

نعم

 2أعوام

FPW

FPW-DN20-0100

خرطوم مموج DN20 L=100mb

100

نعم

نعم

 2أعوام

إمكانية صنع خرطوم بالطول املرغوب فيه للنهايات  -حسب الطلب

سالمة مرنة ودامئة يف كل مجاالت الحياة

+48 42 664 84 00 | هاتف
+48 42 664 84 06 | هاتف

السكرتارية
		 famas@famas.pl
قسم املبيعات
handlowy@famas.pl

FAMAS S.A.
Lipowa 89, PL 90-546 Łódź
www.famas.pl
www.facebook.com/Famaslodz
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