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 مجموعه آموزشی انرژی خورشیدی    

اساتيد و دانشجوبان جهت  یتواند به وسيله  یقابل حمل است که م یيك ست آموزش ،یپكيج برق خورشيد

اين کيف آموزشی قابل حمل بوده و  .برق فتوولتائيك مورد استفاده قرار بگيرد یها يستمس سبا اسا یآشناي

 تعداد زيادی آزمايش سوالر را ميتوان روی آن اجرا کرد.
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 های قابل انجام: آزمايش

 ی سيستم خورشيدی های مدار سادهکشیسيم -

 ذخيره انرژی در باتری  -

 سازی مصرف انرژی استفاده از سنسور حرکت، جهت ذخيره و بهينه -

 فرايند استفاده از شارژکنترلر  -

 سيستم دزدگير خورشيدی  -

  ACو  DCهای برق سازی سيستمشبيه -

 های برق خورشيدی های ديگری از کاربردو نمونه -

 تجهیزات: 

 دارکيف قابل حمل و چرخ -

 وات  01ماژول فتوولتائيك  -

 شارژکنترلر  -

  12V, 2.2Ahباتری  -

 سنسور تشخيص حرکت  -

  DC, 12V, 1.4Wالمپ  -

 بيزر  -

 مولتی متر ديجيتال  -

 ( 220VACبه  12VDCاينورتر )تبديل  -

  220VAC, 6Wالمپ فلوئورسنت  -

 و فيوز يدکی  پراب رابطهای کابل -

 با پايه نگهدارنده  پروژکتور -

 

 :محصول  یقابلیت ها
 -نو و سوالر یها یانرژ یها حوزه در یتحقيقات یپژوهشگاه ها ،الكترونيك ،سوالر ،کنترل یقابليت استفاده در آزمايشگاه ها -

 و... یحرفه ا یفن یمجتمع ها

 دارند. یزياد یکاربر یصنعت یکه در فرآيندها یخورشيد یها یمنظور آموزش تجهيزات انرژ به -

 و آزمايشگاهها یاضافه نمودن انواع تجهيزات براساس درخواست مراکز آموزش قابليت -

 با کيفيت باال یواقع یصنعت یها یبسيار مناسب با الهام از طراح یطراح -

 

 :مشخصات محصول 
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 تجهیزاتنام 

 دارای جعبه های آهن ربايی 1

 قابلیت حمل 2

 دارای کاربری آسان 3

 دارای سیالبس درسی 4

 دارای منوآل کاربری 6
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