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כרומגן מובילה בפתרונות חכמים למים חמים
 מגוון רחב של פתרונות איכותיים, חדשניים וחסכוניים למים חמים בהתאמה אישית

 מעל 60 שנה של הובלה בתחום פתרונות מים חמים באנרגיה סולארית
 פריסה ארצית רחבה של רשת משווקים/מתקינים מורשי כרומגן

מחמם מים מיידי

כרומגן מציגה:

מערכת משולבת לחיסכון מרבי.

הזמינו עכשיו ותתחילו ליהנות ממים חמים ללא הפסקה כל השנה

מרכז שירות ומכירות: 9944*הבחירה החכמה

חדש!

₪

מים חמים ללא הפסקה בשילוב עם קולט ודוד שמש



יעילות גבוהה
צריכת האנרגיה של ״ֹחםגז״ נמוכה יותר ממערכות רגילות וחסכונית הרבה יותר.

מים חמים ברגע 
ובכל רגע! 

מחמם מים לפי דרישה, בהתאמה אישית וללא הפסקה!
תכירו את ״חֹםגז״ מחמם מים מיידי, המספק אנרגיה באמצעות גז ומעניק 

מים חמים בכל רגע שתרצו. בעזרת בקרת השליטה, תוכלו להגדיר מראש את 
הטמפרטורה הרצויה בכל ברז יציאת מים בבית.

מערכת ״חֹםגז״ מחממת רק את כמות המים המבוקשת באותו הרגע ובכך 
מאפשרת אספקת צריכת מים חכמה ומהירה. 

מעוניינים לקבל יותר? 
לנוחיותכם מערכת ״חֹםגז״ פועלת בשילוב עם מערכת סולארית, החימום 

המיידי יפעל רק לאחר גמר המים החמים המסופקים מהמערכת הסולארית.

משפחת מוצרי ״חֹםגז״ מבית כרומגן
מוצרי ״חֹםגז״ מספקים מים חמים ללא הגבלה על פי דרישה ביעילות אנרגטית.

המכשירים החכמים מחממים את המים לטמפרטורה מוגדרת מראש של 50ºC מעלות 
לשימוש בטוח בבתי מגורים ובבתי עסק.

לנוחיותכם וביטחונכם, ניתן להוסיף בקר טמפרטורה אינטגרלי באמצעותו ניתן 
לכוון את הטמפרטורה הרצויה בהתאמה אישית לכל משתמש בבית.

ניתן ומומלץ לשלב עם מערכת ״חֹםגז״ את המערכת הסולארית לטובת חיסכון 
מרבי בעלויות האנרגיה.

סדר פעולות המערכת
1. ברז המים החמים מופעל. מים עוברים דרך יחידת החימום

2. חיישן מזהה את זרימת המים ומצית באופן אוטומטי את המבער 
    לצורך חימום המים ״על פי דרישה״

3. המים עוברים דרך מחליף החום ומתחממים
4. מעבד-מיקרו חכם שולט על שסתום הספקת הגז ועל זרימת                    

    המים כדי ליצור את הספיקה והטמפרטורה הרצויים של המים
5. כאשר הברז כבוי המבער נכבה ומונע את המשך צריכת האנרגיה

מחמם מים מיידי

הגנה מפני קפיאה
מחמם המים החדשני מצויד במערכת 

 מובנית למניעת קפיאה, המאפשרת
פעולה בסביבת טמפרטורות נמוכות.
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מנגנון בטיחות טמפרטורה
למערכת ״חֹםגז״ מנגנון בטיחות 

טמפרטורה מרבי 50ºC מעלות אשר 
מוגדר מראש לבטיחות והגנה.

מתאימה למגוון סוגי גז
 מערכת ״חֹםגז״ מתאימה גם

לגז טבעי בהתאם לסוג 
הקיים בביתך. 

)יש לבדוק לפני ההזמנה(

יתרונות 

פועלת בשילוב מערכות סולאריות
מערכת ״חֹםגז״ מתאימה באופן מושלם 
למערכות סולאריות על מנת לצמצם את 

צריכת הגז ולחיסכון מרבי.

קטנה ונוחה 
מערכת ״חֹםגז״ קומפקטית, 

אסטטית ולא תופסת מקום רב.

מכיוון שמערכת ״חֹםגז״
משתמשת בגז כמקור אנרגיה

 לחימום המים בבית,
מומלץ לשלב מערכת זו עם

 מערכת סולארית לטובת חיסכון
 מרבי באנרגיה. 

ארובת פליטה

מחליף חום

מבער גז

כניסת אוויר

מים קרים מים חמים גז

מערכת בטיחותית
כיבוי להבה אוטומטי. 

מנגנון הגבלת טמפרטורה מובנה.
מניעת חיידק הלגיונלה.
באישור מכון התקנים.

כדאי לדעת!

לשימוש חיצונילשימוש פנימי


