
 

 

 

  

 

 

 אוטומטיתמערכת שטיפה "טל" 
 לתאים סולריים

 
 
 

 :יתרונות
 

 

 ( החזר השקעה בזמן קצרCost Effective ) 

 אוטומטית לחלוטין 

 משטח התאים 89%מעל  שטיפה 

  ,בטוחה, אינה מסכנת אנשים )מתח גבוה, מים

 עבודה על גגות(

 בתא הסולארי העיגללא פ 

 ללא מגע מכאני עם משטח קליטת האנרגיה 

 גבוהים ותאמינחוסן ו 

 וצורות  תאים הסולארייםלמרבית סוגי ה התאמה

 רכבההה

 מחוץ לשעות הפעילות של התאים  שטיפה

  הסולאריים

 אחרות אינה תלוייה במערכות  – מלאהת ואינטגרלי  

  על יחידות הקצה באתרים שוניםמבוזרת בקרה 

 נתונים על בסיס זמן )בתלות בסוג הבקר( צבירת 

  נומרי או גרפיקבלת חיווי 

 התרעות על ירידה בלחץ מים או שינוי במתח הכניסה 

 תפעולוידידותית ל הנוח 

  מים של רשת ביתיתעבודה בלחץ 

 תחזוקה אפסית הן בעלות והן בזמן 

 שטיפה אחידה ורציפה לכל התאים הסולאריים 

 שטיפה במים מטופלים 

 חיסכון במים 

                        

 תאים סולאריים  שטופים ע"י המערכת            שטיפהתאים סולאריים לפני התקנת מערכת ה                

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=WVTkM8vOrmI 

http://www.youtube.com/watch?v=WVTkM8vOrmI
http://www.youtube.com/watch?v=WVTkM8vOrmI
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 ( kWh 500)למערכות של צריכת אנרגיה                                                               נתוני שטיפה:

ליטר  4-וכ תאנכימורכב ה ליטר לשטיפה לכל קולט 2.2-כ •

 תאופקי מורכבלקולט ה

 או תלת פאזי חד פאזי V220מתח הפעלה  •

 )כשעה למחזור שטיפה( A2 -כ  צריכת זרם בהפעלה •

 A 0.2-כ בהמתנה צריכת זרם  • בר 2.2  עד בר 1.9לחץ מים בראש מתז   •

  מקס' PPM  10 המיםקשיות  רמת •

  ביתית או תעשייתיתלחץ מים כניסה עבודה ב •

  לכל שורת קולטים פרטניתשטיפה לאפשרות  •

 •  

 מערכת הבקרה:

 24/2בקרה בזמן אמת  •

 הגדרת תוכניות הפעלה בהתאם לעונות השנה •

 כל תיזמון נדרשלפי הגדרת זמן בשטיפה  •

 בכל שורת תאים מים לשטיפההכמות  בקרה על •

 וסגירת התוכנית ברמת שורה פריצת מים עלה עהתר •

 (SMS) ה ועצירת פעולה בחוסר מים בשטיפהעהתר •

 הבקרת לחץ המים בזמן השטיפ •

 הגנת המשאבה במקרה של חוסר מים •

 יכולת איפיון תקלות •

 או גרפית נומריתהצגת הנתונים בצורה  •

 אלחוטית או סלולרית וית,וקבצורה תקשורת למפעיל  •

 מחשבמכל צפייה מכל טלפון נייד )חכם( ואפשרות  •

 ניתוח יומי של תוצאות הניתור •

 

 :פעולההאופן 

 בנפרד פתנשט תאים שורתכל  •

 תוכנית עבודה נפרדת תאים שורתלכל  •

 וחסכוניתכל תוכנית מותנת בכמות מים מדודה מדויקת  •

  חריגות בלחץ עבודה, ספיקה וכמות המים למחזור ילכל תוכנית הגנה מפנ •

  (SMS) המפעילתגרום לעצירת המערכת ועדכון  ,חריגה מערכים שהוגדרו בתוכנית •
 


