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               قدرة التبريد )متوافقة مع معايير المواصفات القياسية األلمانية 3168(           الفولطية المقّدرة                     التركيب                 األبعاد              
صفحة

النوع                  L35L35                                                                                                       ) االرتفاع x العرض x العمق ( ملم
       

KG 4304200••••••320 وات x 280 x 5005

KG 4305260••••••550 وات x 315 x 6507 / 5
KG 4308260••••••750 وات x 315 x 6507 / 5

KG 4309260••••••850 وات x 315 x 6507 / 5
KG 4310260••••••1,000 وات x 315 x 6507 / 5
KG 4315260••••••1,500 وات x 395 x 9808 / 6
KG 4320260••••••2,000 وات x 395 x 9808 / 6
KG 43252,500 وات•••••• x 500 x 1,230

340
8 / 6

KG 43303,000 وات•••••• x 500 x 1,230
340

8 / 6

KG 43404,000 وات••••• x 500 x 1,230
340

8 / 6

KG 4266110••••320 وات x 270 x 52011
KG 4267110••••400 وات x 520 x 34011
KG 4268110••••400 وات x 320 x 52011

KG 4269110••••500 وات x 320 x 60011
KG 4270145••••••600 وات x 395 x 81012
KG 4271145••••••820 وات x 395 x 98012
KG 4272145••••••1,100 وات x 395 x 125012
KG 4274145••••••1,500 وات x 395 x 155012
KG 20193 وحدات × 19 بوصة •••520 وات

564.5 ×
13

KG 20203 وحدات × 19 بوصة •••520 وات
× 19 بوصة

13

KG 202598••••520 وات x 475 x 31013
KG 2002520 وات••• x 203.2 x 260

220
13

KG 4482330•••450 وات x 430 x 2309
KG 4555400•••••1,100 عرض x 600 x 4009
KG 4533549••550 وات x 483 x 2229
KG 4534549••850 وات x 483 x 2669
KG 4535565•••900 وات x 444 x 2659
OC 5705270•••••550 وات x 315 x 83017
OC 5708270•••••750 وات x 315 x 83017
OC 5709270•••••850 وات x 315 x 83017
OC 5710270•••••1,000 وات x 315 x 90017
OC 5715270•••••1,500 وات x 395 x 115018
OC 5720270•••••2,000 وات x 395 x 115018
OC 5725355•••••2,500 وات x 495 x 155018
OC 5730355•••••3,000 وات x 495 x 155018
OC 5740355••••4,000 وات x 495 x 155018

وحدات تبريد بلتييه
TG 3050135•••50 وات x 154 x 20615
TG 3102138•••100 وات x 200 x 30415
TG 3152171•••150 وات x 180 x 40015
TG 3152171•••175 وات x 180 x 40015
TG 3200171•••200 وات x 180 x 40015

TG 3200171•••250 وات x 180 x 40015
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SoliTherm ComPact | الحل االقتصادي الشامل
تمّثل الموثوقية وسهولة االستخدام الطرق المثلى لوصف وحدة التحكم اإللكتروني التي ُتستخدم في أجهزة تكييف الهواء ComPact. وتبين شاشة العرض 

درجة الحرارة وحالة التشغيل ويمكن للمستخدم ضبطها وتهيأتها بكل سهولة بواسطة لوحة اللمس. 

خّط الموديل الكامل الذي تتراوح قدرته من 320 وات وحتى 4 كيلووات والذي يتسم بخاصية التشغيل البسيط األفكار الرئيسية أثناء صناعة جهاز التكييف 
المتميز وتطويره. كما أكدنا بشدة على أهمية توحيد المكونات واإلصدارات واألحجام مما يقلل الحاجة إلى وجود مخزون كبير من قطع الغيار أو تقديم دورات 

تدريبية معقدة أو عمليات طويلة الختيار الوحدات.

تتكون كافة وحدات ComPact من هيكل مصنوع من الفوالذ الطري المطلي بمسحوق )RAL 7035(. كما أننا نوّفر غطاًء من الصلب المقاوم للصدأ في 
 كافة موديالت ComPact وذلك للتطبيقات التي تحتاج إلى نظافة وحماية من التآكل. كما يمكن تزويد الوحدات

 التي تبلغ قدرة تبريدها 2 كيلووات فما فوق بمبخر تكاثف كهربائي بصورة اختيارية.

نقدم موديالت للتركيب المجّوف لتحقيق االستخدام الشامل لوحدات ComPact. ويتباين عمق التجويف المتاح )أ( من 30 ملم وحتى 120 ملم. وتملك أرقام 
األجزاء XXXXXX81 عمًقا قياسًيا يبلغ 90 ملم. يرجى االتصال بنا لمعرفة الموديالت وأرقام األجزاء األخرى. 
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ملحوظة: يمكن زيادة تصنيف الحماية العالمية على الجانب المحيط بواسطة استخدام فرشة المرشح
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SoliTherm ComPact
نوع 12 مدرج ضمن قائمة المختبرات العالمية

رقم القطعة

قدرة التبريد
L35L35 / L35L50

)موافقة لمعايير المواصفات 
القياسية األلمانية 3168(

نطاق درجة حرارة الفولطية / التردد
التشغيل

الحماية ضد دخول 
األجسام الغريبة 

وفًقا لمعيار اللجنة 
الكهروتقنية الدولية 60 

529 خارجي/ داخلي

رمز االستجابة الوزن )كجم(
السريع

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 500 × 280 × 200 ملم

+20 درجة مئوية – 230 فولت - 60/50 هرتز320 وات/ 200 وات43040001
2418 / 54.+55 درجة مئوية

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 500 × 280 × 270 ملم

+20 درجة مئوية – 120 فولت – 60 هرتز320 وات/ 240 وات43041001
2426 / 54.+55 درجة مئوية

KG 4304 +20 درجة مئوية – 460/400 فولت - 60/50 هرتز 2~320 وات / 240 وات43042001
2426 / 54.+55 درجة مئوية

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 650 × 315 × 260 ملم

+20 درجة مئوية – 230 فولت - 60/50 هرتز550 وات/ 410 وات43050001
2427.7 / 54+55 درجة مئوية

KG 4305

+20 درجة مئوية – 120 فولت – 60 هرتز550 وات/ 410 وات43051001
2433.7 / 54.+55 درجة مئوية

+20 درجة مئوية – 460/400 فولت - 60/50 هرتز 2~550 وات/ 410 وات43052001
2433.7 / 54+55 درجة مئوية

+20 درجة مئوية – 230 فولت - 60/50 هرتز750 وات / 470 وات43080001
2427.7 / 54.+55 درجة مئوية

KG 4308

+20 درجة مئوية – 120 فولت – 60 هرتز750 وات / 480 وات43081001
2433.7 / 54+55 درجة مئوية

+20 درجة مئوية – 460/400 فولت - 60/50 هرتز 2~750 وات / 480 وات43082001
2433.7 / 54+55 درجة مئوية

+20 درجة مئوية – 230 فولت - 60/50 هرتز850 وات/ 610 وات43090001
2430 / 54+55 درجة مئوية

KG 4309

+20 درجة مئوية – 120 فولت – 60 هرتز850 وات/ 600 وات43091001
2436 / 54+55 درجة مئوية

+20 درجة مئوية – 460/400 فولت - 60/50 هرتز 2~850 وات/ 600 وات43092001
2436 / 54+55 درجة مئوية

+20 درجة مئوية – 230 فولت - 60/50 هرتز1 كيلووات / 660 وات43100001
2430 / 54+55 درجة مئوية

KG 4310

+20 درجة مئوية – 120 فولت – 60 هرتز1 كيلووات / 660 وات43101001
2436 / 54+55 درجة مئوية

+20 درجة مئوية – 460/400 فولت - 60/50 هرتز 2~1 كيلووات / 720 وات43102001
2436 / 54.+55 درجة مئوية

http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4304/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4305/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4308/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4309/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4310/
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ملحوظة: يمكن زيادة تصنيف الحماية العالمية على الجانب المحيط بواسطة استخدام فرشة المرشح

SoliTherm ComPact
نوع 12 مدرج ضمن قائمة المختبرات العالمية

رقم القطعة

قدرة التبريد
 L35L35 / L35L50

)موافقة لمعايير المواصفات 
القياسية األلمانية 3168(

نطاق درجة حرارة الفولطية / التردد
التشغيل

الحماية ضد دخول 
األجسام الغريبة 

وفًقا لمعيار اللجنة 
الكهروتقنية الدولية 60 

529 خارجي/ داخلي

رمز االستجابة الوزن )كجم(
السريع

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 980 × 395 × 260 ملم

1.50 كيلووات / 1.22 43150001
كيلووات

230 فولت - 60/50 هرتز
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
54 / 2439.7

KG 4315

1.50 كيلووات / 1.22 43151001
كيلووات

120 فولت – 60 هرتز
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2447.7

1.50 كيلووات / 1.22 43152001
كيلووات

460/400 فولت - 60/50 هرتز ~2
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2447.7

230 فولت - 60/50 هرتز2 كيلووات / 1.6 كيلووات43200001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2444.2

KG 4320

120 فولت – 60 هرتز2 كيلووات / 1.6 كيلووات43201001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2450

460/400 فولت - 60/50 هرتز 3~2 كيلووات / 1.63 كيلووات43202001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2444.2

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 1,230 × 500 × 340 ملم

2.5 كيلووات / 1.97 43250001
كيلووات

230 فولت - 60/50 هرتز
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
54 / 2467.5

KG 4325

2.5 كيلووات / 1.97 43251001
كيلووات

120 فولت – 60 هرتز
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2473

2.5 كيلووات / 1.97 43252001
كيلووات

460/400 فولت - 60/50 هرتز 3~
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2473

230 فولت - 60/50 هرتز3 كيلووات / 2.38 كيلووات43300001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2467.5

KG 4330

120 فولت - 60/50 هرتز3 كيلووات / 2.42 كيلووات43301001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2475

460/400 فولت - 60/50 هرتز 3~3 كيلووات / 2.39 كيلووات43302001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2472.5

230 فولت - 60/50 هرتز4 كيلووات / 3.18 كيلووات43400001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2469

KG 4340
460/400 فولت - 60/50 هرتز 3~4 كيلووات / 3.17 كيلووات43402001

+20 درجة مئوية – 
+55 درجة مئوية

.54 / 2472.5

http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4315/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg-4320/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4325/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4330/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4340/
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ملحوظة: يمكن زيادة تصنيف الحماية العالمية على الجانب المحيط بواسطة استخدام فرشة المرشح

SoliTherm ComPact المركب في تجويف

رقم القطعة

قدرة التبريد
 L35L35 / L35L50

)موافقة لمعايير المواصفات 
القياسية األلمانية 3168(

نطاق درجة حرارة الفولطية / التردد
التشغيل

الحماية ضد دخول 
األجسام الغريبة 

وفًقا لمعيار اللجنة 
الكهروتقنية الدولية 60 

529 خارجي/ داخلي

رمز االستجابة الوزن )كجم(
السريع

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 715 × 372 × 260 ملم )شامًل تجويف90 ملم(

230 فولت - 60/50 هرتز550 وات/ 410 وات43050081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2427.7

KG 4305

120 فولت – 60 هرتز550 وات/ 410 وات43051081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2433.7

460/400 فولت - 60/50 هرتز 2~550 وات/ 410 وات43052081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2433.7

230 فولت - 60/50 هرتز750 وات / 470 وات43080081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2427.7

KG 4308

120 فولت – 60 هرتز750 وات / 480 وات43081081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
54 / 2433.7

460/400 فولت - 60/50 هرتز 2~750 وات / 480 وات43082081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2433.7

230 فولت - 60/50 هرتز850 وات/ 610 وات43090081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2430

KG 4309

120 فولت – 60 هرتز850 وات/ 600 وات43091081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2436

460/400 فولت - 60/50 هرتز 2~850 وات/ 600 وات43092081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2436

230 فولت - 60/50 هرتز1 كيلووات / 660 وات43100081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2430

KG 4310

120 فولت – 60 هرتز1 كيلووات / 660 وات43101081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2436

460/400 فولت - 60/50 هرتز 2~1 كيلووات / 720 وات43102081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2436

http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4305/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4308/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4309/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4310/
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ملحوظة: يمكن زيادة تصنيف الحماية العالمية على الجانب المحيط بواسطة استخدام فرشة المرشح

SoliTherm ComPact المركب في تجويف

رقم القطعة

قدرة التبريد
 L35L35 / L35L50

)موافقة لمعايير المواصفات 
القياسية األلمانية 3168(

نطاق درجة حرارة الفولطية / التردد
التشغيل

الحماية ضد دخول 
األجسام الغريبة 

وفًقا لمعيار اللجنة 
الكهروتقنية الدولية60  

 529خارجي/ داخلي

رمز االستجابة الوزن )كجم(
السريع

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 1045 × 452 × 270 ملم )شامًل تجويف 90 ملم(

1.5 كيلووات / 1.22 43150081
كيلووات

230 فولت - 60/50 هرتز
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
54 / 2439.7

KG 4315

1.5 كيلووات / 1.22 43151081
كيلووات

120 فولت – 60 هرتز
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2447.7

1.5 كيلووات / 1.22 43152081
كيلووات

460/400 فولت - 60/50 هرتز 2~
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2447.7

230 فولت - 60/50 هرتز2 كيلووات / 1.6 كيلووات43200081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2444.2

KG 4320

120 فولت – 60 هرتز2 كيلووات / 1.6 كيلووات43201081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2450

460/400 فولت - 60/50 هرتز 3~2 كيلووات / 1.63 كيلووات43202081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2444.2

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 1,295 × 557 × 340 ملم )شامًل تجويف 90 ملم(

2.5 كيلووات / 1.97 43250081
كيلووات

230 فولت - 60/50 هرتز
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2467.5

KG 4325

2.5 كيلووات / 1.97 43251081
كيلووات

120 فولت – 60 هرتز
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2473

2.5 كيلووات / 1.97 43252081
كيلووات

460/400 فولت - 60/50 هرتز 3~
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2473

230 فولت - 60/50 هرتز3 كيلووات / 2.38 كيلووات43300081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2467.5

KG 4330

120 فولت - 60/50 هرتز3 كيلووات / 2.42 كيلووات43301081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2475

460/400 فولت - 60/50 هرتز 3~3 كيلووات / 2.39 كيلووات43302081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2472.5

230 فولت - 60/50 هرتز4 كيلووات / 3.18 كيلووات43400081
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2469

KG 4340
460/400 فولت - 60/50 هرتز 3~4 كيلووات / 3.17 كيلووات43402081

+20 درجة مئوية – 
+55 درجة مئوية

.54 / 2472.5

http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4315/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg-4320/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4325/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4330/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg_4340/
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SoliTherm العلوي والمركب على حامل 19 بوصة
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لالطالع على 

المواصفات
التقنية الكاملة
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التقنية الكاملة
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لالطالع على 
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انقر هنا
لالطالع على 

المواصفات
التقنية الكاملة

نوع 12 مدرج ضمن قائمة المختبرات العالمية

رقم القطعة

قدرة التبريد
 L35L35 / L35L50

)موافقة لمعايير المواصفات 
القياسية األلمانية 3168(

نطاق درجة حرارة الفولطية / التردد
التشغيل

الحماية ضد دخول 
األجسام الغريبة 

وفًقا لمعيار اللجنة 
الكهروتقنية الدولية 60 

529 خارجي/ داخلي

رمز االستجابة الوزن )كجم(
السريع

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 230 × 430 × 330 ملم

230 فولت - 60/50 هرتز450 وات/ 280 وات44820001
+20 درجة مئوية – 

+50 درجة مئوية
54 / 2423

KG 4482
120 فولت – 60 هرتز 450 وات/ 280 وات44821001

+20 درجة مئوية – 
+50 درجة مئوية

.54 / 2423

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 400 × 600 × 400 ملم 

230 فولت - 60/50 هرتز1.1 كيلووات / 700 وات45550001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2455

KG 4555

120 فولت – 60 هرتز1.1 كيلووات / 700 وات45551001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2455

460/400 فولت - 60/50 هرتز 3~1.1 كيلووات / 700 وات45552001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2455

الخزانة المركبة بحجم 19 بوصة

230 فولت - 60/50 هرتز550 وات/ 370 وات45330001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
54 / 2428

KG 4533

230 فولت - 60/50 هرتز850 وات / 590 وات45340001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
54 / 2433

KG 4534

230 فولت - 60/50 هرتز900 وات/ 700 وات4535000
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
44 / 2445

KG 4535
120 فولت – 60 هرتز900 وات/ 700 وات4535100

+20 درجة مئوية – 
+55 درجة مئوية

44 / 2445

http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-roof-mounted/kg-4482/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-roof-mounted/kg-4555/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg-4534/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units/kg-4533/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-filterless/kg_4535/
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SoliTherm SlimLine |  بتكنولوجيا تنقية الهواء بدون مرشح لمزيد من األمان
النسبة القصوى للطاقة إلى الحجم - هذه ما تميز أجهزة تكييف الهواء SlimLine. ويضمن التوافق مع معايير السوق للعميل تكاماًل سهاًل مع أنظمة الحاويات أو الخزانة الخاصة به. وصممت 

أجهزة تكييف الهواء SlimLine للعمل مع أدنى حد من الصيانة على اإلطالق. كما أنها أجهزة صديقة للبيئة وال تحتاج فرشة مرشح لجمع األوساخ.

 SlimLine يقّدم المكثف المحّسن المصنوع من األلمونيوم ذي األضالع العريضة أداء تبريد فائق كما يضمن الموثوقية في العمليات الصناعية. وقد راعينا في تصميمنا ألجهزة تكييف هواء
استخدام مكونات عالية الجودة من منطلق ضمان التشغيل السلس وطول عمرها االفتراضي.

ويمكن تركيب الوحدات خارجياً أو داخلياً ويبلغ عمقها 110ملم فقط وعليه ُتعد أجهزة تكييف هواء SlimLine األقل سمًكا بين أجهزة التكييف الموجودة في السوق. أما مع التركيب داخل 
تجويفات تكون الوحدات خارج جدار الخزانة بواقع 25 ملم فقط.  وتظل أبوب الخزانة ثابتة رغم الحاجة إلحداث ثقوب صغيرة فقط من أجل تركيب الوحدة.

كخيار، يمكن تحديث جميع موديالت SlimLine بوظيفة رئيسية/تابعة التي تسمح بتوصيل ما يصل إلى 20 وحدة مًعا وشاشة عرض وعنوان بروتوكول إنترنت وإمكانية تنزيل بيانات تشغيلية 
 .USB واتصال

من خالل إضافة طقم غطاء، متوافق مع معايير الرابطة الوطنية لمصنعي األجهزة الكهربائية، مصنوع من صلب مقاوم للصدأ متوافق مع معيار )2A )AISI 304/ 1.4301 إلى وحدات 
تبريد SlimLine الحالية أو الجديدة الخاصة بك، فمن الممكن تحديثها لتفوق التصنيف الصارم )NEMA 4x )IP 56. وبهذه الطريقة، تكون الوحدات مناسبة للصناعات الغذائية والتطبيقات 
الخارجية عندما تكون متطلبات الحماية ضد دخول األجسام الغريبة ومياه الخرطوم ضرورية. كما يمكن أن تنخفض قدرة التبريد بما يقرب من 10% في ظل ارتفاع درجات الحرارة المحيطة.

NEMA 4X رقم القطعة
موديل 

SlimLine
 األبعاد 

)االرتفاع × العرض × 
العمق( ملم

S/M5930017544KG 4266 220 x 280 x 600

S/M5930018050KG 4268 220 x 342 x 650

S/M5930017544KG 4269 220 x 330 x 680

S/M5930019506KG 4270 282 x 420 x 1010

S/M5930018050KG 4271 282 x 420 x 1101

S/M5930019506KG 4272 282 x 420 x 1400

S/M5930016726KG 4274 282 x 420 x 1680
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SoliTherm SlimLine
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12 UL نوع

رقم القطعة

قدرة التبريد
L35L35 / L35L50

)موافقة لمعايير المواصفات 
القياسية األلمانية 3168(

نطاق درجة حرارة الفولطية / التردد
التشغيل

 الحماية ضد دخول
 األجسام الغريبة

 وفًقا لمعيار اللجنة
 60 الكهروتقنية الدولية
خارجي/ داخلي 529

رمز االستجابة الوزن )كجم(
السريع

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 520 × 270 × 110 ملم

230 فولت - 60/50 هرتز320 وات/ 140 واتن42660001
+20 درجة مئوية – 

+50 درجة مئوية
.54 / 2413

KG 4266
120 فولت – 60 هرتز320 وات/ 140 واتن42661001

+20 درجة مئوية – 
+50 درجة مئوية

54 / 2413

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 340 × 520 × 110 ملم

230 فولت - 60/50 هرتز400 وات / 195 وات42670001
+20 درجة مئوية – 

+50 درجة مئوية
54 / 2414.8

KG 4267
120 فولت – 60 هرتز400 وات / 195 وات42671001

+20 درجة مئوية – 
+50 درجة مئوية

54 / 2414.8

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 520 × 320 × 110 ملم

230 فولت - 60/50 هرتز400 وات / 155 وات42680001
+20 درجة مئوية – 

+50 درجة مئوية
54 / 2414.8

KG 4268
120 فولت – 60 هرتز400 وات / 155 وات42681001

+20 درجة مئوية – 
+50 درجة مئوية

.54 / 2414.8

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 600 × 320 × 110 ملم

230 فولت - 60/50 هرتز500 وات / 160 وات42690001
+20 درجة مئوية – 

+50 درجة مئوية
54 / 2415.8

KG 4269
120 فولت – 60 هرتز500 وات / 160 وات42691001

+20 درجة مئوية – 
+50 درجة مئوية

54 / 2415.8

http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-filterless/kg_4266/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-filterless/kg_4267/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-filterless/kg_4268/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-filterless/kg_4269/
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SoliTherm SlimLine

نوع 12 مدرج ضمن قائمة المختبرات العالمية

رقم القطعة

قدرة التبريد
L35L35 / L35L50

)موافقة لمعايير المواصفات 
القياسية األلمانية 3168(

نطاق درجة حرارة الفولطية / التردد
التشغيل

الحماية ضد دخول 
األجسام الغريبة 

وفًقا لمعيار اللجنة 
الكهروتقنية الدولية 60 

529 خارجي/ داخلي

رمز االستجابة الوزن )كجم(
السريع

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 810 × 395 × 145 ملم

230 فولت - 60/50 هرتز600 وات/ 300 وات42700001
+20 درجة مئوية – 

+50 درجة مئوية
.54 / 2430

KG 4270

120 فولت – 60 هرتز600 وات/ 300 وات42701001
+20 درجة مئوية – 

+50 درجة مئوية
54 / 2430

460/400 فولت - 60/50 هرتز ~6002 وات/ 300 وات42702001
+20 درجة مئوية – 

+50 درجة مئوية
54 / 24 33

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 980 × 395 × 145 ملم

230 فولت - 60/50 هرتز820 وات/ 480 وات42710001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2433

KG 4271

120 فولت – 60 هرتز820 وات/ 480 وات42711001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2434

415/380 فولت - 50 هرتز ~8203 وات/ 480 وات42712001
460/400 فولت - 60 هرتز ~3

+20 درجة مئوية – 
+55 درجة مئوية

54 / 2438

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 1250 × 395 × 145 ملم 

230 فولت - 60/50 هرتز1.1 كيلووات / 710 وات42720001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2444

KG 4272

120 فولت – 60 هرتز1.1 كيلووات / 710 وات42721001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2444

415/380 فولت - 50 هرتز ~1.13 كيلووات / 710 وات42722001
460/400 فولت - 60 هرتز ~3

+20 درجة مئوية – 
+55 درجة مئوية

.54 / 2445

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 1550 × 395 × 145 ملم 

230 فولت - 60/50 هرتز1.5 كيلووات / 1.2 كيلووات42740001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2450

KG 4274

120 فولت – 60 هرتز1.5 كيلووات / 1.2 كيلووات42741001
+20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
.54 / 2450

415/380 فولت - 50 هرتز ~1.53 كيلووات / 1.2 كيلووات42742001
460/400 فولت - 60 هرتز ~3

+20 درجة مئوية – 
+55 درجة مئوية

.54 / 2455

http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-filterless/kg_4270/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-filterless/kg_4271/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-filterless/kg_4272/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-filterless/kg_4274/
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SoliTherm CoolMatch | قدرات تبريد متغّيرة لخزانتك
صممت أجهزة تكييف الهواء فائقة الصغر وخفيفة الوزن خصيًصا لتناسب الحاويات الصغيرة ذات مساحات التركيب محدودة. ويمكن تركيبها خارجياً أو تركيبها في تجويف أو تركيبها على 

حامل بحجم 19 بوصة بارتفاع 3 وحدات فقط. 
يمكن ضبط ضاغط الهواء المدمج متغّير السرعات ليوّفر طاقة التبريد الالزمة فقط. ويؤدي الضبط الدائم إلى تحقيق مستوى درجة حرارة منتظمة للغاية داخل الخزانة وبالتالي يضغط على 

المكونات الكهربائية والتبريد بشكل أقل بصورة ملحوظة. وهذا كله يؤدي إلى تحقيق درجة أعلى من األمان وزيادة العمر االفتراضي للجهاز، باإلضافة إلى تقليل مستوى التكاثف داخل الخزانة 
إلى الحد األدنى. وتضع CoolMatch Series معايير مالئمة األداء مع الحجم جديدة والتي تجعلها مناسبة بشكل خاص لعدد من التطبيقات مثل تبريد البطاريات. وفي حالة الطوارئ يسمع 

تشغيل التيار المستمر للوحدة بالعمل باالعتماد على البطاريات. يأتي كل ذلك وأكثر مع تحقيق وفورات هائلة في الطاقة!

رقم القطعة

قدرة التبريد
L35L35 / L35L50

)موافقة لمعايير المواصفات 
القياسية األلمانية 3168(

نطاق درجة حرارة الفولطية / التردد
التشغيل

 الحماية ضد دخول
 األجسام الغريبة

 وفًقا لمعيار اللجنة
 الكهروتقنية الدولية 60
529 خارجي/ داخلي

رمز االستجابة الوزن )كجم(
السريع

مركب على حامل 19 بوصة

24 فولت تيار مستمر520 وات / 380 وات20190240
+10 درجات مئوية 
– +55 درجة مئوية

54 / 229

KG 2019
48 فولت تيار مستمر520 وات / 380 وات20190480

+10 درجات مئوية 
– +55 درجة مئوية

54 / 229

مركب على حامل 19 بوصة

24 فولت تيار مستمر520 وات / 380 وات20200240
+10 درجات مئوية 
– +55 درجة مئوية

54 / 228.6

KG 2020
48 فولت تيار مستمر520 وات / 380 وات20200480

+10 درجات مئوية 
– +55 درجة مئوية

54 / 228.6

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 310 × 475 × 98 ملم 

24 فولت تيار مستمر520 وات / 380 وات20250240
+10 درجات مئوية 
– +55 درجة مئوية

54 / 227.9

KG 2025
48 فولت تيار مستمر520 وات / 380 وات20250480

+10 درجات مئوية 
– +55 درجة مئوية

54 / 227.9

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 260 × 203.2 × 220 ملم

24 فولت تيار مستمر520 وات / 380 وات20020240
+10 درجات مئوية 
– +55 درجة مئوية

54 / 227.2

KG 2002
48 فولت تيار مستمر520 وات / 380 وات20020480

+10 درجات مئوية 
– +55 درجة مئوية

54 / 226.8

http://seifertsystems.com/en/products/variable-speed-air-conditioners/kg_2019/kg-2019-24v/
http://seifertsystems.com/en/products/variable-speed-air-conditioners/kg_2020/kg-2020-24v/
http://seifertsystems.com/en/products/variable-speed-air-conditioners/kg_2025/kg-2025-24v/
http://seifertsystems.com/en/products/variable-speed-air-conditioners/kg_2002/
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SoliTherm Peltier | وحدات التبريد فائقة الصغر
توفر التقنية الكهربائية الحرارية المبتكرة بلتييه حّل تبريد فعااّلً ال يحتاج إلى صيانة. تضم أجهزة تكييف الهواء SoliTherm Peltier هذه التقنية في تصميم عصري وسلس يتراوح من 50 

وات إلى 250 وات.

تخلق العناصر الكهربائية الحرارية فرًقا في درجات الحرارة بين مصارف الحرارة الداخلية والمحيطة، األمر الذي يجعل الهواء الداخلي أكثر برودة مع تبديد الحرارة إلى الهواء الخارجي. 
تساعد المراوح في عملية نقل الحرارة الحمالنية من مصارف الحرارة الُمحّسنة لتحقيق أقصى حد من التدفق. 

تأتي أجهزة تكييف الهواء هذه في هياكل مصنوعة من صفائح الصلب المطلية بمسحوق أو من الصلب المقاوم للصدأ وفقاً لمتطلبات العميل. ويمكن تركيب تلك الوحدات في أي مكان بسبب عدم 
احتوائها على ضاغط. 

يرجى مالحظة أن إدارة عمليات التكثف المتكاملة ربما تختلف وفقاً لحالة التركيب.

تقاوم وحدات تبريد SoliTherm Peltier أقصى الظروف المحيطة كما يمكنها أن تعمل بفاعلية حتى في الظروف الجوية الغبارية والزيتية وفي المناطق التي تتراوح فيها درجات الحرارة 
من -20درجة مئوية وحتى 65 درجة مئوية. كما أنها تتوافق مع المعايير األوروبية IEC/TC 62610-3 وIEC/TC 62610-1 ويمكن أن تستخدم للتطبيقات الداخلية أو الخارجية على حد 

سواء.

تتوافر وحدات تحكم وأجهزة تنظيم الحرارة لوحدات Peltier عند الطلب.
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SoliTherm Peltier 
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نوع 12 مدرج ضمن قائمة المختبرات العالمية

قدرة التبريدرقم القطعة
L35L35نطاق درجة حرارة الجهد / التردد

التشغيل
الحماية من دخول أجسام 

رمز االستجابة الوزن )كجم(غريبة
السريع

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 206 × 154 × 135 ملم

24 فولت تيار مستمر50 وات3050303
-20 درجة مئوية – 

+65درجة مئوية
3.3درجة حماية 66

TG 3050

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 302 × 158 × 137 ملم

24 فولت تيار مستمر50 وات3050305
-20 درجة مئوية – 

+65درجة مئوية
3.9درجة حماية 66

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 304 × 200 × 138 ملم

24 فولت تيار مستمر100 وات3102303
-20 درجة مئوية – 

+65درجة مئوية
5.9درجة حماية 66

TG 3102

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 306 × 302 × 140 ملم

24 فولت تيار مستمر100 وات3102305
-20 درجة مئوية – 

+65درجة مئوية
7.4درجة حماية 66

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 400 × 180 × 171 ملم

24 فولت تيار مستمر150 وات3152303
-20 درجة مئوية – 

+65درجة مئوية
9درجة حماية 66

TG 3152
48 فولت تيار مستمر175 وات3152308

-20 درجة مئوية – 
+65درجة مئوية

9درجة حماية 66

24 فولت تيار مستمر200 وات3200303
-20 درجة مئوية – 

+65درجة مئوية
9درجة حماية 66

TG 3200
48 فولت تيار مستمر250 وات3200308

-20 درجة مئوية – 
+65درجة مئوية

9درجة حماية 66

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 500 × 188 × 174 ملم

24 فولت تيار مستمر150 وات3152305
-20 درجة مئوية – 

+65درجة مئوية
12.7درجة حماية 66

TG 3152
48 فولت تيار مستمر175 وات3152310

-20 درجة مئوية – 
+65درجة مئوية

12.7درجة حماية 66

24 فولت تيار مستمر200 وات3200305
-20 درجة مئوية – 

+65درجة مئوية
12.7درجة حماية 66

TG 3200
48 فولت تيار مستمر250 وات3200310

-20 درجة مئوية – 
+65درجة مئوية

12.7درجة حماية 66

http://seifertsystems.com/en/products/cooling-units-thermoelectric/tg_3200/tg-3200-24-f/
http://seifertsystems.com/en/products/cooling-units-thermoelectric/tg_3152/tg-3152-24v-f/
http://seifertsystems.com/en/products/cooling-units-thermoelectric/tg_3200/
http://seifertsystems.com/en/products/cooling-units-thermoelectric/tg_3152/
http://seifertsystems.com/en/products/cooling-units-thermoelectric/tg_3102/
http://seifertsystems.com/en/products/cooling-units-thermoelectric/tg_3050/
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SoliTherm Outdoor | الحل االقتصادي الخارجي
يمكن أن تكون الظروف الخارجية قاسية على خزانات التحكم ولذلك فإن وحداتنا مصممة خصيصاً لوقاية خزاناتك من دخول أي أجسام غريبة و/أو أي مواد سائلة من 

المحتمل أن تسبب أي أضرار بالمكونات الكهربائية الحساسة.
ال يتطلب المكثف المغطى بجنيحات انفصال نانونية عالية إجراء أي أعمال صيانة أو تصليحات تقريًبا. تعمل وحدات التبريد المثبتة على الجدار في درجات حرارة تتراوح 

من -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية. كما يتوافر طقم سخان اختياري لتسخين درجة حرارة الخزانة الداخلية عند الضرورة.

كما أن كافة وحدات تبريد SoliTherm Outdoor مزّودة بوحدات تحكم إلكترونية، تراقب على الدوام درجات حرارة الخزانة المضبوطة مسبقاً. سيتم إغالق وتشغيل 
 دوائر التبريد والتسخين باالعتماد على درجة الحرارة وانقطاع الطاقة داخل الخزانة. 

وُيعتبر توفير الطاقة وتمديد عمر المكون من األثار اإليجابية. وتوفر مجموعة SoliTherm Outdoor قدرات تبريد تتراوح من 550 وات وحتى 4 كيلووات وتحمل 
)NEMA 12, 3, 3R, 4, 4X( باتجاه الخزانة )IP 56( كمعيار درجة حماية ضد دخول األجسام الغريبة

تتوافق اإلصدارات المصنوعة بالكامل من الصلب المقاوم للصدأ مع متطلبات الرابطة الوطنية لمصنعي األجهزة الكهربائية 4x. تأتي كافة الوحدات بغطاء من الفوالذ الطري 
المطلي بالمسحوق )RAL 7035(. كما تتوافر أغطية اختيارية من الصلب المقاوم للصدأ لزيادة الحماية من التآكل.
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3R, 4, 4X ,3 ,12نوع المدرج ضمن قائمة المختبرات العالمية

SoliTherm Outdoor

رقم القطعة

قدرة التبريد
L35L35 / L35L50

)موافقة لمعايير المواصفات 
القياسية األلمانية 3168(

نطاق درجة حرارة الفولطية / التردد
التشغيل

الحماية ضد دخول 
األجسام الغريبة 

وفًقا لمعيار اللجنة 
الكهروتقنية الدولية 60 

529 خارجي/ داخلي

رمز االستجابة الوزن )كجم(
السريع

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 830 × 304 × 270 ملم

230 فولت - 60/50 هرتز550 وات/ 410 وات570500001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
30درجة حماية 56

OC 5705

120 فولت – 60 هرتز550 وات/ 410 وات570510001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
35درجة حماية 56

460/400 فولت - 60/50 هرتز ~5502 وات/ 410 وات570520001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
35درجة حماية 56

230 فولت - 60/50 هرتز750 وات / 470 وات570800001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
30 درجة حماية 56

OC 5708

120 فولت – 60 هرتز750 وات / 480 وات570810001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
35درجة حماية 56

460/400 فولت - 60/50 هرتز ~7502 وات / 480 وات570820001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
35درجة حماية 56

230 فولت - 60/50 هرتز850 وات/ 610 وات570900001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
32درجة حماية 56

OC 5709

120 فولت – 60 هرتز850 وات/ 600 وات570910001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
37درجة حماية 56

460/400 فولت - 60/50 هرتز ~8502 وات/ 600 وات570920001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
37درجة حماية 56

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 900 × 304 × 270 ملم

230 فولت - 60/50 هرتز1 كيلووات / 660 وات571000001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
38درجة حماية 56

OC 5710

120 فولت – 60 هرتز1 كيلووات / 660 وات571010001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
45درجة حماية 56

460/400 فولت - 60/50 هرتز ~12 كيلووات / 720 وات571020001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
45درجة حماية 56

http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-outdoor/oc-5705/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-outdoor/oc-5708/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-outdoor/oc-5709/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-outdoor/oc-5710/
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SoliTherm Outdoor
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3R, 4, 4X ,3 ,12 نوع المدرج ضمن قائمة المختبرات العالمية

رقم القطعة

قدرة التبريد
L35L35 / L35L50

)موافقة لمعايير المواصفات 
القياسية األلمانية 3168(

نطاق درجة حرارة الفولطية / التردد
التشغيل

الحماية ضد دخول 
األجسام الغريبة 

وفًقا لمعيار اللجنة 
الكهروتقنية الدولية60  

 529خارجي/ داخلي

رمز االستجابة الوزن )كجم(
السريع

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 1150 × 395 × 270 ملم

1.5 كيلووات / 1.22 571500001
كيلووات

230 فولت - 60/50 هرتز
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
48درجة حماية 56

OC 5715

1.5 كيلووات / 1.22 571510001
كيلووات

120 فولت – 60 هرتز
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
55درجة حماية 56

1.5 كيلووات / 1.22 571520001
كيلووات

460/400 فولت - 60/50 هرتز ~2
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
55درجة حماية 56

230 فولت - 60/50 هرتز2 كيلووات / 1.6 كيلووات572000001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
49درجة حماية 56

OC 5720

120 فولت – 60 هرتز2 كيلووات / 1.6 كيلووات572010001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
53درجة حماية 56

460/400 فولت - 60/50 هرتز ~23 كيلووات / 1.63 كيلووات572020001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
50 درجة حماية 56

األبعاد )االرتفاع × العرض × العمق(: 1550 × 495 × 355 ملم

2.5 كيلووات / 1.97 572500001
كيلووات

230 فولت - 60/50 هرتز
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
68درجة حماية 56

OC 5725

120 فولت – 60 هرتز2.5 كيلووات / 2 كيلووات572510001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
75درجة حماية 56

460/400 فولت - 60/50 هرتز ~2.53 كيلووات / 2 كيلووات572520001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
75درجة حماية 56

230 فولت - 60/50 هرتز3 كيلووات / 2.4 كيلووات573000001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
70درجة حماية 56

OC 5730

120 فولت – 60 هرتز3 كيلووات / 2.4 كيلووات573010001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
78درجة حماية 56

460/400 فولت - 60/50 هرتز ~33 كيلووات / 2.4 كيلووات573020001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
75درجة حماية 56

230 فولت - 60/50 هرتز4 كيلووات / 3.3 كيلووات574000001
-20 درجة مئوية – 

+55 درجة مئوية
72درجة حماية 56

OC 5740
460/400 فولت - 60/50 هرتز ~43 كيلووات / 3.3 كيلووات574020001

-20 درجة مئوية – 
+55 درجة مئوية

72درجة حماية 56

http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-outdoor/oc-5715/oc-5715-230v/#prodDescription
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-outdoor/oc-5720/oc-5720-230v/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-outdoor/oc-5725/oc-5725-230v/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-outdoor/oc-5730/oc-5730-230v/
http://seifertsystems.com/en/products/cabinet-cooling-units-outdoor/oc-5740/oc-5740-230v/
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Seifert | حلول إدارة الحرارة 

سخانات خزانات التحكم

ُتعتبر سخانات الخزانات من األقسام المهمة في برنامج ملحقات خزانة Seifert كما تمثل جزءاً من حلول إدارة الحرارة. وتؤدي 
فروقات درجات الحرارة في الخزانات، غالباً في التطبيقات الخارجية، إلى تكون رطوبة وتكّثف والتي قد تسبب خلالً وظيفًيا وتآكاًل. 

وسيؤدي استخدام وحدة التسخين المناسبة لخزانتك إلى التخلص من هذه المشاكل. تقوم السخانات المروحية بتوزيع الهواء الداخلي 
الدافئ بالتساوي في جميع أنحاء خزانة التحكم.

المبادالت الحرارية بالهواء / بالماء

يمكن استخدام المبادالت الحرارية بالهواء/الماء المضغوطة الخاصة بنا إذا كان هناك مصدر متاح لإلمداد بالماء البارد. كما تتوفر 
مبادالت Seifert الحرارية كوحدات توصيل بقياس 19بوصة تستخدم مع عمق أقل إلصدارات التركيب الداخلي والعلوي والجانبي. 

تبدد تلك المبادالت الحرارية المثبتة صناعياً بين 700 وات و5.5 كيلووات )L35W10(. كما يمكننا رفع مستوى األداء حتى 40 
كيلووات بفضل إعداد نظامنا التركيبي

المبادالت الحرارية للهواء / بالهواء

 Seifert صممت مبادالتنا الحرارية للتدفق المتضاد والتدفق المتعارض للتطبيقات الداخلية والخارجية على حد سواء.. وتعتبر تقنية
المتطورة للحام تحت الخالء أفضل تقنية تبديد حراري في فئتها والتي تشغل أقل مساحة في القطاع. كما أنها تتوافق مع متطلبات 

الرابطة الوطنية لمصنعي األجهزة الكهربائية ومعايير الحماية من دخول أجسام غريبة. كما يمكن لعمالئنا اختيار خاصية الوقاية من 
التآكل الفائقة وأسطح ألمونيوم معالجة بالكرومات.

مراوح المرشح

ُتستخدم مراوح المرشح إذا كانت درجة حرارة الخزانة أعلى بشكل دائم من درجة حرارة الهواء المحيط. كما يمكنك توفير الطاقة 
باستخدام أجهزة تنظيم الحرارة من Seifert حيث ستعمل المروحة فقط في حالة كانت هناك حاجة فعلية لها، وكذلك توفير المواد 

بسبب االستهالك األقل لفرشة المرشح باإلضافة إلى توفير الوقت بسبب قلة أعمال التنظيف الالزمة. كل ذلك سيضمن بدوره عمراً 
افتراضياً أطول لمراوح المرشح كما أنه سيزيد من سالمة عملياتك وموثوقيتها. كما أن كافة مراوح المرشح الخاصة بنا متوفرة 

 EMC و NEMA 3R بإصدارات متوافق مع

ملحقات خزانات التحكم

باإلضافة إلى مجموعة أجهزة تكييف الهواء المبتكرة، فقد طّورت Seifertخط إنتاج ملحقات كامل لتلبية المتطلبات المختلفة لعمالئنا. 
كما أننا نوفر مجموعة واسعة من وحدات التحكم الذكية وأجهزة تنظيم درجة الحرارة ومنظمات الرطوبة ومفاتيح األبواب وأنظمة 

اإلضاءة. يعتبر مصباح stripLite LED حاًل اقتصادًيا وموفراً للمساحة إلضاءة الخزانة والحاوية. كما تضمن تقنية الصمام الثنائي 
المشع للضوء المتطورة عمًرا افتراضًيا طوياًل دون إجراء أي أعمال صيانة.. كما تسمح مفاتيح التشغيل/اإلغالق المدمجة ومستشعرات 
الحركة ومهايئات السالسل التعاقبية لالتصال بالمصابيح حتى 8 مصابيح باحتماالت متعددة من التثبيتات التي توجه اإلضاءة في مكان 

الحاجة الفعلية إليها.
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