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 انًىاصفت انفنيت نتقذيى

 (  12V-200AH سعت )  Deep Cycleيذخراث كهرببئيت 

 

 أوالً : انغبيت ين انًشروع :

أيجٛش 122فٕنذ*21) سزطبػخ بثنضٔو يشبسٚغ انٓٛئخ  Deep Cycleرمذٚى يذخشاد كٓشثبئٛخ 

  .  ( سبػٙ

 انًشفمخ .انكًٛبد انفُٛخ , ٔجذٔل  خٔفك انًٕاصف

 ثبنيبً : شروط عبيت :

ػهٗ انؼبسض أٌ ٚكٌٕ يٍ رٔ٘ انخجشح فٙ ْزا انًجبل ٔأٌ ٚمذو انًشبسٚغ انًُفزح يٍ لجهّ ٔأسلبو  .2

 انؼمٕد ٔربسٚخٓب ٔيكبٌ انزُفٛز )  أسثغ يشبسٚغ ػهٗ االلم ( .

رمذٚى رمشٚش اخزجبس فُٙ يفصم نهًذخشح انًمذيخ يٍ يخجش آخش غٛش يخبثش انششكخ انصبَؼخ , يغ رمذٚى  .1

االَزشَٛذ ٔركش ساثظ َزٛجخ االخزجبس , ٔسٛزى انزٕاصم يغ انًخجش نهزأكذ يٍ صحخ  ػُٕاٌ انًخجش ػهٗ

 االخزجبساد .

 ٔحست انزسهسم انشلًٙ أدَبِ . ثُذاً ثُذاً ثُذاً ثُذاً ٚطهت يٍ انؼبسض اإلجبثخ ػهٗ ثُٕد انًٕاصفخ انفُٛخ  .3

 –د انفُٛخ انُششا – ISO –شٓبداد االخزجبس  –ٚجت أٌ ركٌٕ كبفخ انشٓبداد انًشفمخ ) ثهذ انًُشأ  .4

 . جذأل انشحٍ ٔانزفشٚغ  ...( أصهٛخ ٔيًٕٓسح ثبسى انششكخ انصبَؼخ

 % 02 لم يٍ أانفُٙ  نهؼشض  االجًبنٛخ  انفُٛخ  انؼاليخ  فٙ حبل كبَذ : يعتبر انعرض انفني يرفىضبً  .5

 :اث : انًىاصفت انفنيت نهًذخرثبنثبً 

 .سُٕاد ٔثحبنخ انزؼٕٚى انكبيم : ٚجت أٌ ٚكٌٕ ػًش اسزخذاو انًذخشح ال ٚمم ػٍ ػشش  3-2

 : ٚجت أٌ ركٌٕ انجطبسٚبد يٍ انُٕع انًغهك ٔانًٕٖٓ ) ال رحزبج نصٛبَخ ( .3-1

 دٔسح . 2522 مم ػٍٚ ال% 02ػُذ  DOD: أٌ ٚكٌٕ انـ 3-3

 .  Cycle Life Curveٚجت ػهٗ انؼبسض اسفبق يُحُٙ         

 ٓش يٍ ربسٚخ رسهًٛٓب انٗ يسزٕدػبد انٓٛئخ . /أش6نًذخشاد , ٚجت أٌ الٚزجبٔص /ا: ربسٚخ صُغ 3-4

 : أٌ ركٌٕ يضبدح نالَفجبس ٔأٌ رضٔد انحبٔٚخ ثفهزش . 3-5

 أٌ ركٌٕ يؼذح نهؼًم ػُذ دسجبد انحشاسح انؼبنٛخ ٔانشطٕثخ انؼبنٛخ , ٚطهت يٍ انؼبسض رحذٚذ رهك :  3-6

 .زبً رنك ثبنٕثبئك ٔانكزبنٕكبد انفُٛخانذسجبد ٔ يؼذل انشطٕثخ انًالئًخ نظشٔف ػًم انًذخشاد يثج         

 : ألطبة انزٕصٛم ٔانجبساد ٔجًٛغ انًٕصالد نهجطبسٚبد ٚجت أٌ ركٌٕ  يؼضٔنخ . 3-7
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 أٔ كجالد  ثٍٛ يذخشرٍٛٛ زٕصٛم ان) ثبساد : ػهٗ انؼبسض رمذٚى جًٛغ يٕاد ٔاكسسٕاساد انزشكٛت  3-0

 . صٕنٛبد  (دح ثيضٔ ثًمبطغ رزُبست يغ اسزطبػخ انًذخشح رٕصٛم         

 . اسى انًصُغ : ػهٗ انؼبسض ركش طشاص انجطبسٚبد انًمذيخ ٔ 3-9

 , ٔسٛزى انزأكذ يُٓب  سبػبدسبػبد  2222سبػبد ٔسبػبد ٔ  55جذأل انشحٍ ٔ انزفشٚغ نًذح جذأل انشحٍ ٔ انزفشٚغ نًذح : ػهٗ انؼبسض رمذٚى  3-22

 ٔنٙ .  خالل رجبسة االسزالو انفُٙ األ           

    رخضٍٚ ششٔط -: يؼذل انزفشٚغ انزارٙ نهًذخشح هٗ االلم ػ رمذٚى انزفصٛالد انزبنٛخػهٗ انؼبسض :  3-22

 ..... Ah Efficiency – Wh Efficiency – نجطبسٚبدا          

 : يتطهببث عبيت :رابعبً 

 ٔنٙ .فزشح انضًبٌ سُخ يٍ ربسٚخ صذٔس يحضش االسزالو انفُٙ األ .2

 يش انًجبششح .أشٓش يٍ ربسٚخ أ خًسخيذح انزُفٛز  .1

 . أشٓش ثالثخسض ثؼشضّ بيذح اسرجبط انؼ .3

 .انذًٚبط  –يكبٌ انزسهٛى : يسزٕدػبد انٓٛئخ فٙ ديشك  .4

) فٙ يسزٕدػبد انٓٛئخ  ( جشاء كبفخ رجبسة انشحٍ ٔانزفشٚغ انفُٙ نهًذخشاد إػهٗ انؼبسض انزؼٓذ ث .5

حًبل انصُبػٛخ انالصيخ , يغ رمذٚى األٔفك جذأل انشحٍ ٔانزفشٚغ انخبصخ نكم َٕع يٍ انًذخشاد 

 .  نزنك

  ٔ فٙ حبل أ٘ اخزالف ػٍ ثُٕدب أخشٖ غٛش ٔاسدح فٙ انًٕاصفخ , أػهٗ انؼبسض ركش أٚخ يضاٚ .6

 . ٌ ٚجُٛٓب ثبنزفصٛمأػهٗ انؼبسض ٚجت انًٕاصفخ      

 :ٍ جذول انكًيبث: خبيسبً 

 ذةـــــــانىاح تـــــــانكًي بدةــــــــى انًـــــــــاس تسهسم

 يذخشح 62 أيجٛش سبػٙ (122ذ*نف21ٕيذخشح كٓشثبئٛخ اسزطبػخ )  2

 

 أعضبء انهجنت

 احًذ حجبزيو.                                      رشب بذرو.                                       و . حسن برهىو

 

 

 يصذق

 انًذير انعبو

 نههيئت انعبيت نخذيبث االتصبالث انالسهكيت

 جالل خضرانًهنذس 
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  جذول انكًيبث

 

 ذةـــــــانىاح تـــــــانكًي بدةــــــــى انًـــــــــاس تسهسم
 انسعر االفرادي

 ببنهيرة سىريت

 انسعر االجًبني 

 ببنهيرة انسىريت

2 
يذخشح كٓشثبئٛخ اسزطبػخ 

 أيجٛش سبػٙ (122فٕنذ*21) 
 يذخشح 62

  

 

 

 أعضبء انهجنت

 احًذ حجبزيو.                                      رشب بذر و.                                      و . حسن برهىو

 

 

 

 

 

 يصذق

 انًذير انعبو

 نههيئت انعبيت نخذيبث االتصبالث انالسهكيت

 انًهنذس جالل خضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


