SWEP E8T
يوفر جهاز E8Tمتعدد االستعماالت والمضغوط جدا نقال محسنا للح رارة
بالنسبة لغالبية التجهي زات المعلقة على الجدار ،تطبيقات مرجل دون تكاثف.
لدى جهاز  E8Tحزمة لوحة نشطة جميعها بلوحات أمامية وخلفية والتي
توفر االستق رار الميكانيكي في حين تبقى لوحات نقل ح رارة نشطة .يتيح هذا
لجهاز  E8Tنقل المزيد من الح رارة باستخدام مواد أقل.

الموصالت*

مسنن من
الخارج

مسنن من
الداخل

*للتعرف على األبعاد المحددة أو معلومات خاصة بأنواع أخرى من التوصيالت ،الرجاء االتصال بمندوب المبيعات التابع لشركة  SWEPفي منطقتك.
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SWEP E8T
اعتمادات الطرف الثالث

UL

لوحة المبادل الحراري سويب ( )SWEP BPHEمعتمدة بشكل عام من
منظمات االعتماد المدرجة أدناه:
أوروبا ،منظمة توجيهات معدات الضغط ()Pressure Equipment Directive
أمريكا ،شركة تأمينات المختبرات ()Underwriters Laboratories Inc
اليابان ،كواستسو جاز هوان كيوكاي ()Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai
باإلضافة إلى ذلك ،تملك سويب ( ) SWEPاعتمادات من مجموعة
واسعة من منظمات االعتماد األخرى .للحصول على معلومات بشأن
اعتماد منتج معين يرجى االتصال بمندوب سويب ( ) SWEPالمحلي.
تحتفظ سويب ( )SWEPبالحق في إجراء تغييرات دون إشعار مسبق.
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تم تصميم لوحة المبادل الحراري النحاسية ( )BPHEكلوحة من قناة
لوحات متعرجة مع مادة حشو بين كل لوحة .أثناء عملية لحام فراغ،
تشكل مواد الحشو مفصل من النحاس في كل نقطة اتصال بين لوحات،
وتخلق قنوات معقدة .تسمح لوحة المبادل الحراري بالوسائط بدرجات
جرارة مختلفة لتكون متقاربة ،وال يفصل بينها سوى لوحات القناة التي
تمكن الحرارة من التحول من وسائط معينة إلى أخرى بكفاءة عالية جدا.
المفهوم مشابه للتنكواوجيا للوحات واإلطارات األخرى ،ولكن من دون
جوانات وأجزاء اإلطار.

لوحة الغطاء

غالف اللوحة
الوصالت

لوحة قناة خالية
من الثقوب

لوحات القناة

لوحة الغطاء

برنامج الحساب اس اس بي ()SSP

تستطيع القيام بحسابات انتقال الحرارة المتقدمة باستخدام برنامج اس
اس بي ( )SSPالتابع لسويب ،وهو حزمة برمجيات سويب .كما تستطيع
اختيار حلول المنتح التي تناسب التطبيق .كما انه من السهل اختيار
الوصالت وتوليد الرسومات للمنتج بكامله .إذا كنت ترغب في الحصول
على المشورة ،أو كنت ترغب في مناقشة الحلول الخاصة بالمنتجات
المختلفة ،فإن سويب ( ) SWEPيقدم كل الخدمات ودعم حاجتك.
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تم تقديم المعلومات والتوصيات الخاصة بالمنتج بحسن نية ،ومع ذلك،
ال تقدم سويب ( )SWEPأية بيانات أو ضمانات بشأن اكتمال أو دقة
المعلومات .تم توفير المعلومات شريطة أن يقوم المشتري باتخاذ قراره
الخاص بشأن مالءمة هذه المنتجات لغرضها قبل االستخدام .على
المشتري أن يالحظ أن خصائص المنتجات تعتمد على طريقة االستخدام
واختيار المواد على حد سواء ،وأن المنتجات التي تحتوي على الفوالذ
المقاوم للصدأ ال تزال معرضة للتآكل إذا ما استخدمت في بيئات غير
مناسبة.

