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 مقدمة :  -1
االجزاء المتبقیة  -2اللواح الشمسي   -1مكون من جزئین : حیث یكون   الكل في اثنینجھاز االضاءة اما ان یكون من نوع 

حیث تكون   الكل في واحدأن یكون جھاز اإلضاءة من نوع    مصفوفة اللیدات و المتحكم في نفس الجسم ) او  –( البطاریة  
حقق توھًجا محیطیًا  یو  ( یفضل ان یكون من نوع الكل في واحد )والبطاریة ومنظم الشحن في جسم واحد    LEDاللوحة و  

السنوي والظواھر الموسمیة المتطرفة  درجة) ومصممة لتحمل الظروف المناخیة والبیئیة والجویة للموقع: المتوسط  360(
كم /   120٪ ، وسرعة الریاح حتى 95ة النسبیة تصل إلى ، وال سیما اإلشعاع الشمسي ، وتوافر ضوء الشمس ، والرطوب

درجة مئویة ، ومستویات عالیة من الغبار ، األشعة فوق    65درجة مئویة إلى +  20-ساعة ، ودرجة الحرارة المحیطة من  
 البنفسجیة والحشرات وما إلى ذلك.

 
 

 اللوح الشمسي : -2
 

I. : الحد األدنى من المواصفات الفنیة 
 او متعدد . خالیا السیلیكون أحادیة البلورةالخلیة :  -1
سنة وضمان اداء  12% لمدة 90, وضمان اداء بنسبة  عشر سنواتتصنیع یجب على العارض تقدیم ضمان  -2

 سنوات .  10سنة و تغطیة اعطال المواد والتصنیع لمدة  25% لمدة 80بنسبة 
من   ) ساعة8-5بین (بالكامل خالل ن البطاریة كافیة لشح وات 25 على االقل یجب ان تكون سعة اللوحة -3

 السطوع الشمسي لحد اقصى.
 . % 17 ≥الكفاءة  -4
 . یجب أن یكون إطار اللوحة مصنوًعا من األلومنیوم المجلفن المقاوم للعوامل الجویة -5
 .  IP65  : للمنتج IP لدرجة الحمایة من العوامل الجویة الحد األدنى  -6
 .  عاًما 25الشمسیة عن یجب أال یقل عمر األلواح  -7
 

II. الحد األدنى من المتطلبات  : 
 :  على األقل على النحو التالي الكتالوجات المطلوبة لأللواح الشمسیة

 . مجال حرارة التشغیل   . نوع الخلیة 
 . الكفاءة   . معامل درجة الحرارة 
  منحني(I,V)   و(P,V)  .  . االستطاعة 

  
 

 
III.  والكتیبات: صحیفة البیانات الفنیة 

 یجب أن تحتوي كل وحدة على صحیفة بیانات فنیة تتضمن ما یلي:

  االسم أو حرف واحد فقط أو عالمة الشركة المصنعة
والرقم المرجعي للوحدة والرقم التسلسلي والعمر  

 .االفتراضي

  . حرارة التشغیل 

 . الكفاءة  . االستطاعة 
  منحني(I,V)   و(P,V)  .  

 

تقدیم المواصفات والكتالوجات للوحات المركبة باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة. یجب توفیر أدلة تركیب وتشغیل یجب على العارض 
 وصیانة مفصلة وواضحة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة مع كل منتج یتم تسلیمھ.
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 مصفوفة اللیدات : -3
I. : الحد االدنى من المواصفات الفنیة 

 
  المواصفات العالمیة . یجب ان یتم التصنیع وفق  (ألواح تبرید ألمنیوم).  األلمنیوم من  مبادل حراري 
 وات .  15على األقل  االستطاعة   60الى +  °20 –مجال حرارة التشغیل ° . 

   : درجة الحمایة من العوامل الجویةIP65  
  6000-3000درجة حرارة اللون في ضوء النھار 

 .  500 ±كلفن 
  مقیاس التجسید اللونيCRI  <70 . 

  درجة . °140الحد االدنى من زاویة انتشار الضوء   یجب أن یكون التحسس إما بواسطة جھاز استشعار أو
 جھاز تحكم. 

  ساعة . 25000الحد االدنى من عمر اللید    ، وقت التشغیل: كل اللیالي حتى في األیام الممطرة
 الضبابیة ، الرطوبة العالیة. الملبدة بالغیوم ، 

  لومن / واط الواحد.160الحد االدنى من كفاءة الضوء   :من  ٪ 100 -ساعة یومیًا  12 على االقلفترة التشغیل
من سطوع ٪ 50ساعات ، و  6ألول سطوع اإلضاءة 

 ساعات قادمة.  6لمدة  اإلضاءة
 . الغالف الخارجي للجھاز یجب ان یكون من األلمنیوم  درجة . 360اره اشعاع مقد 

 

II. : الحد األدنى من المتطلبات 

 المعلومات التالیة على األقل:  LED مصفوفة اللیداتیجب على العارض تقدیم المواصفات الفنیة والكتالوجات. یجب أن تتضمن كتالوجات  

 (ألواح تبرید ألمنیوم).  األلمنیوم من  مبادل حراري  . درجة حرارة الضوء 
    االفتراضي للید . العمر 
 . جھد الدخل   درجة الحمایة من العوامل الجویةIP . 
 كفاءة اإلنارة.  . مجال حرارة التشغیل 
  .( اللومن ) التدفق الضوئي  
  مقیاس التجسید اللوني(CRI)  .  

 

 البطاریة : -4
I. : الحد األدنى من المواصفات الفنیة 

 .  Ion-Lithiumاو لیثیوم ایون  لیثیوم فوسفات الحدید LiFePo4نوع البطاریة:  -1
 على األقل تشغل الحمولة المطلوبة لفترة التشغیل. ساعي واط 120سعة البطاریة:  -2
 .  °25 درجة الحرارة دورة في 5000 : على االقل) DODالتفریغ (عمق ٪ من 50دورة الحیاة عند  -3
 أثناء وقت التشغیل اللیلي. یجب أن یكون جھد البطاریة وسعتھا مستقًرا  -4
درجة  65درجة مئویة إلى + 20-درجة حرارة تشغیل البطاریة (الشحن / التفریغ ، ولیس درجة حرارة التخزین) من  -5

 . مئویة
 . یجب أن تكون جمیع المعلمات واضحة على جسم البطاریة -6
 . منحنیات الشحن والتفریغ مطلوبة -7
 .سنوات 5سنوات ، ویجب أال یقل الضمان عن   8یجب أال یقل عمر البطاریة عن  -8
 . یجب أن یكون تاریخ إنتاج البطاریات قبل ثالثة أشھر كحد أقصى من تاریخ إصدار أمر الشراء -9
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II. : الحد االدنى من المتطلبات 

 :  یجب أن تتضمن كتالوجات البطاریة المعلومات التالیة على األقل

 . نوع البطاریة  . مجال حرارة التشغیل 
  . تیار الشحن   . منحني الشحن والتفریغ 
  . تیار التفریغ   دورة الحیاة عند عمق التفریغDOD . 
  . سعة البطاریة  . جھد البطاریة 

  
 

 
I.  :صحیفة البیانات الفنیة والكتیبات 

 یجب تسلیم كل وحدة تحكم في الشحن مع ورقة بیانات فنیة تتضمن المعلومات التالیة:
 

  فقط أو اسم الشركة  االسم أو حرف واحد
 .المصنعة وعالمتھا

 بیانات االستھالك الذاتي  . 

  .الرقم المرجعي   الشحن وتقنیةالوزن. 
 . الرقم التسلسلي   . الضمان 
 . القدرة  للنظام .تیار للطاقة وأقصى جھد  قیمة أقصى 

 

 

 
 
 
 

 

 


