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لوح شمسي
نــــــوع كــــــرســــــتال ذو جــــــودة وكــــــفاءة عــــــالــــــية وعــــــمر 

افتراضي حتى 25 عام

LED انارة

انــارة قــويــة واســتهالك اقــل وعــمر يــصل الــى 50,000 
ساعة ومصنوعة من االملنيوم القوي املقاوم للماء

اجزاء نظام أنارة الطرق على الطاقة الشمسية

12/24 فــولــت اوتــومــاتــيكي 10 امــبير وتــوقــيت ذكــي 
لألنارة وكفاءة عالية ومقاوم للماء

منظم

بــطاريــة خــاصــة ألنــظمة الــطاقــة الــشمسية مــن نــوع 
الديب سايكل (تفريغ عميق)

بطارية
حــــساس انــــارة يــــعمل كــــمفتاح لــــفتح األنــــارة بــــالــــليل 

واغالقها بالنهار 12/24 فولت

حساس ضوئي
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مواصفات خاصة

نحرص دائماً بتوقير املواصفات ذات جودة عالية وتقنية حديثة للعمالء

منتج بجودة عاليةمنتج تقليدي

عــــادة مــــا يــــنتج عــــن تــــصميم الــــتقنية االنــــكساريــــة الــــذي يســــتخدمــــه املــــصنعون 
التقليديني لزيادة الضوء الخفيف لألنارة والواهج للسائقني.

الــــــــــرؤيــــــــــة لــــــــــكل LED يخــــــــــلق مظهــــــــــرا 
مـحسوبـاً ومـزيـد مـن الـوهـج ملـجال رؤيـة 

السائق

منتج بتصميم انعكاسي

تـــتيح تـــقنية األنـــعكاس لـــلمنتج ان يـــركـــز الـــضوء حـــيث يـــلزم عـــلى الـــطريـــق بـــأقـــل 
وهج للسائقني.

منتج اصلي

تـقليل إمـكانـية الـرؤيـة ملـصدر األضـاءة 
مـــــما يـــــودي انـــــشاء مظهـــــر غـــــير واهـــــج 

ملجال رؤية السائق

= انعكاس الضوء= الضوء
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ملــــاذا تــــعتبر األنــــارة مــــجاالً مــــهماً فــــي تــــصميم الــــعاكــــس 
البصري للمنتجات األصلية؟

يـــــــوفـــــــر الـــــــتصميم الـــــــبصري لـــــــلمنتجات االصـــــــلية رؤيـــــــة 
شــــــامــــــلة رائــــــعة اثــــــناء الــــــقيادة، حــــــيث يــــــوفــــــر بــــــصريــــــات 
عـاكـسة تـم تـصميمها مـع وضـع الـسائـق بـاألعـتبار. هـذا 
الــتصميم فــقط يــضع الــضوء الــالزم عــند 45 درجــة مــما 
يـــــقلل مـــــن الـــــوهـــــج لـــــلسائـــــق كـــــما تـــــوفـــــر تـــــماســـــكاً ثـــــابـــــتاً 
لــألضــاءة فــي مــجال رؤيــة مــركــز الــسائــق، فــي حــني ان 
الـــعديـــد مـــن املـــنتجات االخـــرى املـــنافـــسة لـــها اخـــتالفـــات 
اكــبر. كــما تــضمن تــقليل الــتوهــج عــند الــزوايــا الحــرجــة، 
وتحســــــني الــــــرؤيــــــة الــــــصغيرة املســــــتهدفــــــة الــــــتي تــــــسمح 
لــــــلسائــــــقني بــــــاكــــــتشاف األجــــــسام بــــــشكل أســــــرع آثــــــناء 

القيادة. 
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ارتفاع العامود

عرض الشارعمقارنه االستهالك

HPS األنارة املقترحةعرض الشارع املقترحانارة على الطاقة الشمسيةانارة نوع
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مقدار الشعاع السنوي العاملي

الشعاع الشمسي بالساعة

طريقة تسليك املنظومة مع املنظم

املنظم

الخلية البطارية األحمال



طريقة التركيب

مزدوجمفرد

قاعدة اللوح 
زاويــــة امــــالــــة ثــــابــــته او ثــــابــــته يــــمكن ضــــبطها 

الى التوجيه األمثل ألشعه الشمس.

عامودي

دفن

تركيب البطارية ونظام التحكم ارضي
هـــناك ثـــالث خـــيارات مـــتاحـــة لـــلتركـــيب املـــثبت 
عــــــــــــلى قــــــــــــاعــــــــــــدة ارضــــــــــــية، او املــــــــــــدفــــــــــــون، او 
الـعامـوديـة ويـتيح تـركـيب الـنظام عـلى االعـمدة 
قـدراً اكـبر مـن قـرب الـنظام الـى وحـدة الـطاقـة 
الـــشمسية، وامـــا الـــخيار املـــدفـــون يـــوفـــر اكـــثر 
أمـــــانـــــاً وتـــــغيرات اقـــــل فـــــي درجـــــات الحـــــرارة، 
وامـــــا الـــــقاعـــــدة االرضـــــية تـــــوفـــــر ســـــهولـــــة فـــــي 

الوصول الى نظام التحكم.


