
DC - نظام 12 فولت

مخزون 600 وات/يوم 
كفاءة النظام

85%PWM

يتوفر الشحن الى جميع انحاء اململكة

مميزات النظام

ال يحتاج الى محول 220 فولت

يعمل مباشرة من الطاقة الشمسية

امكانية رفع النظام مستقبالً

1,130

990 ريال
شامل الضريبة

السعر للمجموعة

PWM 12/24 منظم 50 امبير

+ 70 ريال

كفاءة تصل الى ٪85

MPPT 12/24 منظم 20 امبير

+ 230 ريال

كفاءة تصل الى ٪95

PWM محول هايبرد 1 كيلو 220 فولت

+ 570 ريال

كفاءة تصل الى ٪90

ستبدل
ا

يمكنك اضافة املنتجات التاليه على النظام

يمكنك استبدال املنتجات التاليه من النظام

* العرض للمجموعة كاملة
*يتم الحسم من السعر األساسي عند ازالة اي منتج

مؤسسة شمس الطبيعة
للطاقة الشمسية

730
690 ريال

مكيف صحراوي 12 فولت

استهالك 130 وات/ساعة

ضافة
ا

10
8 ريال

كيبل طاقة شمسية 4 ملي 
اسود و احمر ”للمتر“

160W

30A

100A

1

7 متر

150 ريال

550 ريال

70 ريال

290 ريال

60 ريال

10 ريال

وصالت MC4 دبل وثالثي 
” سعر الزوج“

25 ريال

45 ريال
كيبل بطارية مقاس متر و 
نص متر ”سعر القطعة“

30 ريال

15 ريال

امسح الباركود لتحميل البروشور

0595507887
www.shamsaltabia.com

القصيم، عنيزة، حي السحيمية
nsecare_0595507887طريق عمر بن الخطاب (موجودين في خرائط جوجل)

nsecare

110
90 ريال

10 حبات انارة 7 وات 12  فولت
مجموع استهالك 70 وات/ساعة

290
260 ريال

لوح 160 وات بولي

انتاج 800 وات/يوم

320
290 ريال

لوح 150 وات مونو

انتاج 800 وات/يوم

550
520 ريال

بطارية 100 امبير جافة

مخزون 600 وات/يوم

code:400

http://www.shamsaltabia.com
http://www.shamsaltabia.com


يتوفر الشحن الى جميع انحاء اململكة

مميزات النظام

يعمل على انظمة 220 فولت

يشحن من خالل الطاقة واملولدات اوتوماتيكيا

شحن ذكي على اربع مراحل

انظمة حماية لتجنب عطل املحول

امكانية رفع النظام مستقبالً

2,665

2,390 ريال
شامل الضريبة

السعر للمجموعة

يمكنك اضافة املنتجات التاليه على النظام

يمكنك استبدال املنتجات التاليه من النظام

* العرض للمجموعة كاملة
*يتم الحسم من السعر األساسي عند ازالة اي منتج

مؤسسة شمس الطبيعة
للطاقة الشمسية

260W

100A

1

10 متر

900 ريال

1,100 ريال

100 ريال

480 ريال

60 ريال

10 ريال

امسح الباركود لتحميل البروشور

0595507887
www.shamsaltabia.com

القصيم، عنيزة، حي السحيمية
nsecare_0595507887طريق عمر بن الخطاب (موجودين في خرائط جوجل)

nsecare

15 ريال

2KW

AC - نظام 220 فولت

مخزون 1200 وات/يوم 
كفاءة النظام

90%PWMHybrid

580
540 ريال

لوح 270 وات بولي

انتاج 1400 وات/يوم

630
590 ريال

لوح 300 وات مونو

انتاج 1500 وات/يوم

500
460 ريال

لوح 260 وات بولي

انتاج 1300 وات/يوم

480
390 ريال

لوح 260 وات بولي

انتاج 1300 وات/يوم

كفاءة تصل الى ٪98

MPPT محول هايبرد 5 كيلو 220 فولت

+1,350ريال

كفاءة تصل الى ٪98

MPPT محول هايبرد 3 كيلو 220 فولت

+490 ريال

كفاءة تصل الى ٪90

PWM محول هايبرد 3 كيلو 220 فولت

+130 ريال

+730 ريال
بطاريتني 150 امبير جافة

مخزون 1800 وات/يوم

+365 ريال

+650 ريال
بطاريتني 200 امبير تعبئة

مخزون 2100 وات/يوم

+325 ريال

ستبدل
ا

ضافة
ا

+1260 ريال
بطاريتني 190 امبير جيل

مخزون 2300 وات/يوم

+630 ريال

code:401

http://www.shamsaltabia.com
http://www.shamsaltabia.com

