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مو األجشاء الزئًضُ  اللًزومشضٌيتألف نظام الطذ 

 :التالًُ

 

 .وممحقاتًا اللًزومشضًُمصفىفُ األلىاح - 1  

 

 دلمىعُ احملزك واملطدُ ، - 2  

 

 .DC-DCخاص باملطدات او مهظم  أنفزتز -3

 

اخلشاى ونظام التىسيع الذٍ يضىق املاء إىل نقاط - 4  

 االصتدزام املطمىبُ
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حبضب التًار   اللًزومشضًُنىعاى مو أنظمُ الطذ يهاك  

 : اللًزبائٌ املضتدزم 

 

 .ACاملتهاوب  اللًزومشضٌالطذ نظام •   

 : DCاملضتمز  اللًزومشضٌالطذ نظام •
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 .كًمىواط  3يف املشاريع الصغريَ يف تطبًقات تصن قزرتًا إىل حىالٌ  الطممباتتضتدزم يزه 

 .يٌ مهاصبُ لتطبًقات مجن نىافري احلزائق، ومًاه الشزب لمماشًُ، أو مشاريع الزٍ الصغريَ

مرت  10مرت ومعزالت ضذ لممًاه حيت  150يىجز صمضمُ مو األنظمُ تغطٌ أعماق تصن الٌ 

 .ملعب يف الضاعُ

 .يتم حتزيز قزرَ الهظام عو طزيق حتزيز عمق البئز وكمًُ املًاه املهتجُ يف الًىم

ويعمن يذا الهظام بطزيقُ تمقائًُ صًمُ جزا مو وقت شزوق الشمط وحيت غزوبًا روى احلاجُ 

 :الهظام مو اربع أجشاء يتلىى.لمطاقُالٌ بطاريات ختشيو 
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الالطم٘ لتشػٔل املضد٘  الهَضباٜ٘لتْفري الطاق٘ : األلْاح الشنغٔ٘ 1.

 عً طضٓل حتْٓل ضْٛ الشنػ اىل تٔاص نَضباٜٕ

تتهٌْ مً ميظه للتٔاص الهَضباٜٕ ّأجَظٗ  ّ ّحزٗ التخهه 2.

 االعتشعاص مليغْب املٔاِ ّ امللخكات األخضٚ

 :ّالػضض مً ّحزٗ التخهه سّ شكني

الطاق٘ املتاح٘ مً  مضد٘ مع  علَٚامطابك٘ الطاق٘ اليت حتصل : اّأل

 .األلْاح الشنغٔ٘

ىظاو   مً اجلَز امليدفض، حٔح ٓته آكاف املصد٘محآ٘ : ثاىٔا

إسا ناٌ اجلَز ميدفض جزا أّ مضتفع٘ جزا ملزٚ  خضّج الهَضباٛ 

 .جَز التشػٔل املضد٘

 .  ٍشا ٓظٓز مً عنض املضد٘ ّبالتالٕ تكلٔل احلاج٘ إىل الصٔاى٘
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 DCغاطغ٘ تٔاص مغتنض  طلنب3٘.

 

ٌ ٍْ أٌ  اخلظاالعام٘ لتخزٓز حجه الطضٓك٘ :املٔاِ خظاٌ 4.

 ٓهٌْ علٙ األقل ٓهفٕ ملزٗ ثالث٘ أٓـاو اعتدزاو

مرت مهعب  50يف ىظه مٔاِ الشضب الصػريٗ حيت عع٘ 

العارٓ٘ ّتْضع فْم  PVCٓته اعتدزاو خظاىات املٔاِ ال

اعطح اٖ مبين قاٜه اّ ٓته عنل ٍٔهل معزىٕ لضفعَا فْم 

مً اجلاسبٔ٘ يف  لألعتفارٗعطح األصض باصتفاع مياعب 

 باملْاعريضذ املٔاِ 
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املرترر يف املشاريع االكرب مطدات التًار يتم اصتدزام انظمُ 

كما تضتدزم يذه االنظمُ يف تهقًُ وتزويز املًاه يف . حجما

 محامات الضباحُ وحتمًُ مًاه البحز ومشزوعات مًاه الشزب

 :و يتلىى الهظام مو ثالثُ أجشاء
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 الشنغٔ٘األلْاح 1.

  االلْحّ ٓعتنز حجه (. ٪80حْالٕ )تشهل معظه تهلف٘ اليظاو 

مرت  )بشهل مباشض علٙ حجه املضد٘ ّننٔ٘ املٔاِ املطلْب٘ 

 .ّاإلشعاع الشنغٕ املتاح يف مهاٌ املْقع ( ْٓو/ مهعب 

 Solar pump Inverterعانػ املضد٘ الشنغٔ٘ 2.

التٔاص املباشض الكارو مً األلْاح الشنغٔ٘ إىل  ٓته تضنٔبُ لتخْٓل

 .للطلنب٘تٔاص مرترر 

نٔلْ ّات ّسلو  300حيت  1مً  تبزاٛالكزصات املتاح٘ للنخْالت 

 .مرت مهعب يف الغاع٘ 450ٓػطٕ معزالت تزفل للنٔاِ تصل الٕ 

مً   تبزاٛ variable speedّ جيب اٌ تهٌْ قارصٗ علٕ العنل بغضعات متفاّت٘ التٔاص املرترر مضدات 3.

 ألٌ الهَضباٛ الكارم٘ مً الطاق٘ الشنغٔ٘ ٍٕ نَضباٛ متفاّت٘ الشزٗ علٕ مزاص الْٔو, قٔه رىٔا 
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  variable speedالتٔاص املرترر ّ جيب اٌ تهٌْ قارصٗ علٕ العنل بغضعات متفاّت٘ مضدات •

ألٌ الهَضباٛ الكارم٘ مً الطاق٘ الشنغٔ٘ ٍٕ نَضباٛ متفاّت٘ الشزٗ علٕ , مً قٔه رىٔا  تبزاٛ

 مزاص الْٔو

 

مً األخطاٛ الفارح٘ ّ امليتشضٗ لزٖ الهجري مً املبتزٜني يف دلال الطاق٘ الشنغٔ٘ ٍْ ذلاّل٘ •

 .تضنٔب مضدات تٔاص مرترر عارٓ٘

لبزٛ ضذ ( الكْٗ الهَضبأٜ٘)التكلٔزٓ٘ تتطلب مضتني أّ أنجض قْٗ  ACٍشِ املضدات ال

اليظاو جيب أٌ ٓهٌْ قارصا علٙ التعامل مع   اىفضتض، ّ Surge Powerمما ٍْ مطلْب  ألتشػٔل

 مما جيعل اعتدزامَا يف دلال الطاق٘ الشنغٔ٘ غري عنلٕ. ٍشا احلنل االضايف لبزٛ العنل


