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صنــاعة إيطاليــة

جهزة مغيرات السرعة تعمل
ٔ
 ا

بالطاقة الشمسية فى مجال الطلمبات

In Solar 
Pumping

ل أداء .... ضــان ٣ سـات أف
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قصى نقطة للطاقة - صنع خصيصا لتطبيقات الطاقة الشمسية وذلك للتشغيل عند افضل نقطة
ٔ
 تتبع ا

MPPT Smart Function
نقاط دخول وخروج لتحديد ارتفاع منسوب المياه و للتعرف على الضغوط لسهوله التحكم فى التشغيل 

مدى واسع من الجهد الكهروضوئي من ٤٠٠ إلى ١٠٠٠ فولت
شاشة عالية الجودة  للبرمجة واظهار جميع البيانات واالعطال

برنامج لتشغيل وبرمجة وإظهار جميع البيانات واالعطال وممكن التوصيل الى اكـثر من ١٥ جهاز

مكانية اضافة كروت توصيل لجميع انواع نقل المعلومات والتحكم بها
ٔ
ا

نـواع اللوحـات الكهربائيـة ، لمختـلف الطلمبات والتطبيقـات
ٔ
 تصميم وتصنيع جميع ا

حدث تكنولوجيا التحكم والكنترول باستخدام مغيرات السرعة وبوادىء
ٔ
 بكـفـاءة عالية وا

جهزه التحكم المنطقية المبرمجة
ٔ
الحركة من خالل منظومة ا

مجال واسع فى إختيار القدرات من ٣ كيلوات حتى ٣٠٠٠ كيلوات
مصنع خصيصا للمناطـق الحـارة والرطـوبة العـاليـة والعمـل الشاق
ضافة تبريد جيد

ٔ
درجات حماية عالية للجهاز من االتربة والمياه مع ا

ضاءه
ٔ
طول مدة تشغيل فى حالة وجود ا

ٔ
 سهولة فى التوصيل وكـفاءه عالية فى االداء العطاء ا

 يعمل على التيار المستمر الصادر من الخاليا الشمسية ، كما يعمل على التيار المتردد او الديزل فى حالة 
ضاءه كافية

ٔ
عدم وجود ا

كـثر من ٣٠ سنة فى مجال مغيرات السرعة للطاقة الشمسية التى تعمل فى مجال
ٔ
 صناعه ايطالية وخبره ا

الطلمبات والمحركات ذات التيار المتردد
 يحتوى على جميع الحمايات المطلوبة لحماية مغير السرعة وايضا لحماية الطلمبات وغير مطلوب اضافة اى

حمايات اخرى باللوحة
 توفير الطاقة المسحوبه حسب كمية وضغط المياه المطلوب وحماية من الدوران الجاف للطلمبات وحماية

Surge Protection (Optional)

PROFIDRIVE, CANOPEN, PROFIBUSDP, CCLINK, DEVICENET, MODBUS/TCP, ETHER-
NET/IP, PROFINET/IRT, ETHERCAT, POWER-LINK, RS232/RS485  ISOLAED SERIAL BOARD, 
ETC.

DATA LOGGER AND WEB SERVER BOARD WITH INTERFACE RS232/485, ETHERNET, 
MODEM PSTN/GSM/GPRS

Remote Drive and Monitoring System Software

SMART STRAIN BOX

Alter DashBoard Data Analysis

Mobile App. Real Time
Monitoring Historical Data

Analysis Data Backup Scheduled 
Maintenance

 إستشارات
فنيـــة

 خدمة
مابعد البيع

 تشغيل
و برمجة دعــم فنــى
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