تِ ًام خذا
شرکت ههنذسی شایان برق

پروشه روشنایی پارک گردشگری زاهذان
با استفاده از چراغهای خیابانی وپارکی solar
کارفرها  :سازهان هیراث فرهنگی زاهذان

تیز ٍ هزداد 90
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در پزٍصُ رٍؽٌایی پارک گزدؽگزی ساّذاى اس چزاغْای خیاتاًی خَرؽیذی هذلْای عَرًا ٍ عزاج ٍ ّوچٌیي چزاؽ
پارکی اًؼکاعی عَالر اعتفادُ گزدیذُ اعت  .در اداهِ تِ تزرعی ٍیضگیْای فٌی ایي عِ هحصَل ٍ تز آٍرد هیشاى
صزفِ جَیی در هصزف اًزصی تزق تا اعتفادُ اس ایي هحصَالت کِ تا تْزُ گیزی اس تکٌَلَصی  led, solarتَلیذ
ؽذُ اًذ خَاّین پزداخت  .تصاٍیزی ًیش اس ایي پزٍصُ در پایاى هالحظِ هی ًواییذ.
در اتتذا تِ هؼزفی هختصز عیغتن فتٍَلتائیک ٍ ٍیضگیْای آى هی پزداسین:
تعریف سیستن فتوولتائیك

فتٍَلتائیک ّواى گًَِ کِ اس اعوؼ پیذاعت تِ یکثارُ ًَر خَرؽیذ را تِ تزق تثذیل هی کٌذ ًغل علَلْای
فتٍَلتائیک اس ًیوِ رعاًاّایی هاًٌذ عیلیغین اعت ّواًگًَِ کِ ًَر تِ علَل تزخَرد هی کٌذ هقذاری اس آى جذب ًیوِ
ّادی تؾکیل دٌّذُ علَل خَرؽیذی هی گزدد کِ تاػث آساد ؽذى الکتزًٍْا در آى ٍ در ًتیجِ تَلیذ جزیاى
ال کتزیکی هی ًوایذ ٍ هؾخصِ جزیاى ٍلتاص حاصل اس پٌلْای فتَالکتزئیک اس ًَع جزیاى ٍ ٍلتاص هغتقین هی تاؽذ ٍ
ّوچٌیي هؾخصِ جزیاى ٍ ٍلتاصپٌلْا تزاعاط دهای ثاتت ٍ تاتؼ هتغییز ًٍیش تاتؼ ثاتت ٍ دهای هتغییز هتفاٍت اعت.
تِ طَر کلی عیغتن ّای فتٍَلتائیک اس عِ تخؼ ػوذُ تؾکیل ؽذُ اًذ :
 .1پٌل ّای خَرؽیذی  . 2تخؼ ٍاعطِ  . 3هصزف کٌٌذُ
پٌل ّای خَرؽیذی هشایای سیادی دارًذ اس قثیل ػوز تاال،هقاٍم تَدى در تزاتز ضزتِ ٍلزسػّ،شیٌِ ّای ًگْذاری کن
،قاتلیت کارکزد در ؽزایط دهایی هختلف  ،تخؼ ٍاعطِ یک عیغتن کٌتزلز الکتزًٍیکی اعت  ،تخؼ هصزف کٌٌذُ
کِ یک چزاؽ  ledاعت .
پٌل ّای فتٍَلتائیک :تؾکیل ؽذُ اس علَل ّای فتٍَلتائیک هی تاؽذ کِ تا یکذیگز ارتثاط پیذا کزدُ اًذ ٍ در ًْایت
یک کاتل خزٍجی خَاٌّذ داؽت کِ تَاى حاصل اس تاتؼ ًَر خَرؽیذ ٍتثذیل آى تِ اًزصی الکتزیکی را تِ
خزٍجی اًتقال هی دّذ .
تاتزی :تاتَجِ تِ تَاى هصزفی ٍ هذت سهاى هَرد ًیاس رٍؽٌایی ٍ ،لتاص ٍ ظزفیت (آهپزعاػت) تاتزی تؼییي هی گزدد
تاتزی ّای هَرد اعتفادُ در عیغتن ّای فتٍَلتائیک اس ًَع تاتزی ّای اعیذ عزتی عیلذ ّغتٌذ اس ٍیضگی ّای تارس
ایي تاتزی ّا ػذم ًؾتی الکتزٍیت در آًْا ٍػذم ًیاس تِ هزاقثت ًٍگْذاری اعت ٍ ایي هشیت ًاؽی اس تکٌَلَصی تزتز
آى در تزکیة هجذد اکغیضى هی تاؽذ.
کٌتزلز ؽارصر :ایي تخؼ یک ٍاعطِ تیي قغوتْای هختلف عیغتن هی تاؽذ تثثیت عطح ٍلتاص ٍ ؽارص تاتزی تَعط
یک جزیاى هٌاعة ٍکٌتزل رٍؽٌایی در رٍس ٍ ؽة تِ صَرت اتَهاتیک اس ٍظایف ایي تخؼ اعت .
هصزف کٌٌذُ (چزاؽ  : )ledتخؼ هصزف کٌٌذُ در ایي عیغتن تایغتی یک چزاؽ تا هصزف فَق الؼادُ کن
ٍّوچٌیي تاتؼ ًَر کافی تاؽذ .چزاؽ ّای رٍؽٌایی ً LEDغل جذیذ دارای ایي خصَصیت ّغتٌذ هصزف آًْا فَق
الؼادُ کن اعت رٍؽٌایی هطلَب را تاهیي هی کٌٌذ ٍدارای طَل تغیار سیاد ّغتٌذ (در حذٍد ّ50000شار عاػت)
ؽاخص ٍضَح رًگ در چزاؽ ّای  HIGH POWER LEDتیؼ اس  80هی تاؽذ.
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بخش اول  :چراغ پارکی انعکاسی سوالر
تزرعی هؾخصات چزاؽ پارکی  ledهَرد اعتفادُ در پزٍصُ رٍؽٌایی پارک گزدؽگزی
ساّذاى چزاؽ پارکی هَرد اعتفادُ در ایي طزح هذل عَالر اس هحصَالت ؽایاى تزق
اعت کِ ؽزح هؾخصات فٌی آى تِ ؽزح جذٍل سیز اعت:
هشخصات پایه نورانی و پروشکتور led
هتَعط ؽذت رٍؽٌایی 10 :لَکظ

ٍلتاص کارکزد ٍ 12:لت

دهای کارکزد -30~ +50:

تؼذاد  ledپایِ  4:ػذد R.G.B

طَل ػوز  50000:عاػت

تؼذاد  ledپزصکتَر  4 :ػذد  ledتک رًگ

ًَع power led emiter :led

رًگ  :قزهش،آتی ،عثش

هشخصات صفحه خورشیذی
ٍلتاص خزٍجی تذٍى تار 21/4:

تؼذاد صفحِ خَرؽیذی  1 :ػذد

دهای کارکزد -30~ +50:

حذاکثزتَاى ٍ 20 :ات

اتؼاد 54×34:عاًتیوتز

حذاکثز جزیاى  1/1 :آهپز

حذاکثز ٍلتاصٍ 17:لت
هشخصات باطری
ٍلتاس خزٍجی ٍ 12 :لت

ظزفیت  12:آهپز عاػت

اتؼاد 15×10×9:عاًتیوتز

ٍسى  3/5:کیلَگزم

هشخصات کنترلر
ًَع  :اتَهاتیک (تؾخیص رٍس ٍ ؽة)
جزیاى کارکزد  10 :آهپز
ٍلتاص کاری ٍ 12 :لت
اتؼاد 11×7×3:عاًتیوتز
هشخصات بذنه فلسی
قطز تذًِ فلشی 145 :هیلیوتز

پَؽؼ تذًِ  :گالَاًیشُ گزم

ارتفاع پایِ3:هتز

ارتفاع پاًچ 100عاًتیوتز
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بخش دوم  :چراغ خیابانی  ledخورشیذی هذل سورنا
پروشکتور 84نقطهled
ٍلتاصکارکزدٍ12 :لت
ؽذت رٍؽٌایی در ارتفاع 6هتز 14-12 :لَکظ
ؽار ًَری  3840:لَهي

1w :LED
طَل ػوز50000:عاػت

رًگ  : ledعفیذ طثیؼی ٍNeutral whiteعفیذ عزد Cool White
ٍسى پزٍصکتَر  3/8کیلَگزم
جٌظ تذًِ :آلَهیٌیَم

درجِ حفاظت IP65 :
تؼذاد 48:ledػذد

دهای کارکزد +50:تا  -30درجِ عاًتیگزاد
هشخصات صفحه های خورشیذی
تؼذاد صفحِ خَرؽیذی 2 :ػذد

ٍلتاص هذار تاس ٍ 21/4:لت

تَاى ّز صفحِ خَرؽیذی ٍ 50:ات

حذاکثزتَاى ٍ 100:ات

اتؼاد علَل خَرؽیذی 740×630×35 :هیلیوتز
حذاکثز ٍلتاصخزٍجی ٍ 16/7 :لت

جزیاى خزٍجی  5/8 :آهپز

باتری
ٍلتاصخزٍجیٍ 12 :لت
ظزفیت  100:آهپزعاػت

اتؼاد325×215×170:هیلیوتز
ٍسى 35 :کیلَگزم

کنترلر شارش
ًَع:اتَهاتیک

ٍلتاصکارکزدٍ12:لت

جزیاى 10:آهپز

اتؼاد 110×70×30:هیلیوتز

پایه فلسی
قطز لَلِ  4 :ایٌچ

ارتفاع پایِ6-5هتز

تؼاد عثذ1260×740×35 :هیلیوتز

پَؽؼ  :گالَاًیشُ گزم
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بخش سوم  :چراغ خیابانی ledخورشیذی هذل سراج
پروشکتور 06نقطهled
ٍلتاصکارکزدٍ12 :لت

ؽذت رٍؽٌایی در ارتفاع 9هتز 12-10 :لَکظ

1w :LED

ؽار ًَری  4800 :لَهي

طَل ػوز50000:عاػت
ٍسى ّز پزٍصکتَر8کیلَگزم

درجِ حفاظت IP65 :

جٌظ تذًِ :آلَهیٌیَم

تؼذاد کل led60ػذد

دهای کارکزد +50 :تا  -30درجِ عاًتیگزاد
هشخصات صفحه های خورشیذی
ٍلتاص هذار تاسٍ 21/4:لت

تؼذاد 1 :ػذد
تَاى ٍ 120:ات

حذاکثز ٍلتاصخزٍجی ٍ16/7 :لت

اتؼاد 1482 ×676 ×35 :هیلیوتز حذاکثزجزیاى خزٍجی  6/9 :آهپز
باتری
ٍلتاصخزٍجیٍ 12 :لت

اتؼاد325×170×215:هیلیوتز

ظزفیت  100:آهپزعاػت

ٍسى 35 :کیلَگزم

کنترلر شارش
ًَع:اتَهاتیک

ٍلتاصکارکزدٍ12:لت

جزیاى 15:آهپز

اتؼاد 30×70×110:هیلیوتز

پایه فلسی
قطز لَلِ  5ٍ4 :ایٌچ

ارتفاع پایِ9هتز

اتؼاد عثذ1482×676×35:هیلیوتز
پَؽؼ  :گالَاًیشُ گزم
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ًَع چزاؽ هَرد

چزاؽ هؼادل (عیغتن تغذیِ هیشاى صزفِ جَیی در تؼذاد هحصَل هَرد

اعتفادُ

تزق ؽْزی)

چزاؽ پارکی

چزاؽ پارکی تا الهپ کن

اًؼکاعی عَالر

هصزف (تَاى ٍ 200ات)

چزاؽ هذل

چزاؽ گاسی تا الهپ 250

عَرًا ٍ عزاج

ٍات گاسی

هقایغِ تا چزاؽ هؼادل

اعتفادُ در پزٍصُ

در یک ؽة
ٍ 2000ات

 85ػذد

هیشاى تَاى صزفِ

صزفِ جَیی در

جَیی ؽذُ در یک

هصزف یکغال

عال

(ریال)

62000

68200000

کیلَ ٍات
2500

28ػذد

2805000

25500
کیلَ ٍات
جوغ

-

هتَعط عاػات کار در ّز ؽة  10 :عاػت

-

هتَعط قیوت ّز کیلَ ٍات عاػت  1100 :ریال

96250000

ًتیجِ گیزی :اعتفادُ اس فٌاٍری عیغتن ّای رٍؽٌای فتَ ٍلتائیک ٍ چزاؽ  ledتِ ػٌَاى چزاؽ رٍؽٌایی هصزف
کٌٌذُ ایي عیغتن ّا اس جولِ فٌاٍری ّای پیؾزفتِ ای اعت کِ هیتَاًذ تاثیز تغشای در صزفِ جَیی اًزصی داؽتِ تاؽذ .
تزرعیْای اًجام ؽذُ در ایي پزٍصُ کِ تِ ؽٌاعایی ٍ تزعی ایي هحصَالت رٍؽٌایی تا اعتفادُ اس ایي عیغتن پزداختِ
اعت ً.ؾاى هی دّذ کِ کارتزد ایي هحصَالت در کؾَر ها هیتَاًذ اس ًقطِ ًظز صزفِ جَیی اًزصی ٍتَسیغ ٍاًتقال
اًزصی تزق جْت ایجاد رٍؽٌایی در هؼاتز هختلف در ًقاط جغزافیایی هختلف قاتل تحث ٍاّویت تاؽذ ّ .واًطَر کِ
در جذٍل فَق هؾاّذُ هی ؽَد با استفاده از این چراغهای  ledخورشیذی سالیانه  00006666ریال در
هصرف انرشی برق صرفه جویی هی گردد.
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