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 רקע שקד אנרגיה

 "מטל שלומי"על בסיס פעילותה רבת השנים של  2007בשנת הוקמה •

 חלק מקבוצת לדיקו 2011ראשית מ•

 לסביבהחסכוניים וידידותיים , קיטור כולליםבמתן פתרונות מתמחה •

 שוניםקיטור והסקה מסוגים וגדלים מוכרת ומשכירה דודי •

 מערכותיהםאנרגיה על כל מקימה חדרי •

 התפעולאת לקוחותיה לחיסכון משמעותי בצריכת הדלק ובעלויות מביאה •

 מושכריםחדרי אנרגיה ולעשרות , לקוחות ברחבי הארץמעניקה שירות למאות •

 מובילות בעולם לדודי קיטור וציוד בעירה  נציגה בלעדית של חברות •



 תחומי פעילות

 לכלל הדודים והמבערים   24/7מתן שירות •

 תכנון והקמת חדרי קיטור•

 מים חמים ושמן תרמי, מכירה והשכרה של דודי קיטור•

 אספקת מבערים תעשייתיים וציוד בעירה•

 הסבות צרכני קצה לגז טבעי•



  יצרני הדודים ועמידתם בתקנים המתאימים

יסודות הדודים.pdf


 טון 55הינם מסוג צינורות עשן בגדלים של עד  BOSCHדודי •

 דודים אמינים ויעילים מאוד •

 תכנון ויצור מלא של חדר אנרגיה מבוקר ומנוהל•

 ידי מכון התקנים הישראלי-הגרמני ומאושרים עלTRDהדודים מותאמים לתקן •

 יצרני מערכות חימום מים מתקדמות•



 הדורשים שטח רצפה קטן, אנכיים, דודים מודרניים•

 אינם רגישים לאיכות המים  ומאריכי חיים, בנויים מדופן כפולה•

 מבער מודולרי ובקר המתאים לעבודה במספר דלקים•

 דקות 20מספק קיטור ממצב קר בתוך  -חסכוני ביותר  •

 מגה ואט 2דודי קיטור חשמליים עד  •

 מיליון קילו קלוריות 10דודי שמן תרמי עד  •

 האמריקאי ASMEמיוצר לפי תקן   •

 ידי מכון התקנים הישראלי-מאושר על•



 97%עד , מחוללי קיטור יעילים ונצילים•

 ואין סכנת פיצוץ, אין צורך באישור מקום ובמסיק מוסמך –קיטור בטיחותי •

 טון קיטור בשעה 30ומספקים עד , מגיעים בגדלים שונים•

 אטמוספרות 58לחץ עבודה של עד •

 ושטח רצפה קטן, גודל פיזי קטן בהשוואה לכל דוד•

 ניתן לעבוד בכמה פרופילים של דלקים ואף במתנול•

 ובאישור מכון התקנים הישראלי, מותאם לתקן האירופאי•

 מאושרים לגז טבעי בישראל•



 CLAYTONמחוללי הקיטור של 



 שיפוץ דודים משומשים



 יצרני המבערים ועמידתם בתקנים המתאימים



 פתרונות מיוחדים 

י חימום אויר הבעירה  "הגברת נצילות ע•

 במבער

שריפת כמה פרופילים של דלק או דלק   •

ושריפת  דלקים עם ערך קלורי נמוך ולא 

 .יציב או הומוגני 

 שריפת גזים וריחות רעילים •

 .לפלטות חום קיימות  EGBהתקנת •



 

 

 

 דגמי המבערים השונים 
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 מבערי גז
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 תחנות הפחתת לחץ לגז טבעי



  MEDENUSווסתי הגז של 



 הסבות לגז טבעי
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