
  5W/12V با مشخصات الکتریکی LED تامین روشنایی4 عدد المپ

شارژ وسایل الکترونیکی قابل شارژ مطابق با مشخصات الکتریکی   

)Fast charge( شارژ سریع USB خروجی های

شـارژ باتری بوسیله ی پنل خورشیدی و آداپتور برق شهر  

GS-40/100-Li



بدنــه ی مســتحکم پالســتیکی از جنــس پلــی کربنات  	
 Anti UV بــا خاصیــت

ــری مناســب از فضــا 	 ــم دســتگاه و بهره گی حجــم ک
وزن کم و حمل آسان 	
ــرای  	 ــر ب ــال بی خط ــاده و کام ــری س ــدازی، کارب راه ان

مصــرف کننــده
دو خروجی USB با کاربری شارژ سریع 	
باتری لیتیوم یون قابل شارژ 	
ــمند  	 ــرل هوش ــت کنت ــر جه ــارژ کنترل ــتفاده از ش اس

ــری ــارژ بات ــارژ و دش ش
دارای نشــانگرهای اعــالم وضعیــت دســتگاه، باتــری،  	

پنــل و آداپتــور بــرق شــهر
ــم)25°,30°,35°( 	 ــل تنظی ــا قاب ــا زوای ــزی ب ــازه فل س
ــاوم در  	 ــرم مق ــزه گ ــا پوشــش گالوانی ــزی ب ســازه فل

ــر زنــگ زدگــی براب
اتصاالت فلزی ضد زنگ )استیل( 	
	  Aviation اســتفاده از کانکتورهــای نظامی در دو مــدل

و Revers در پایانه هــای دســتگاه
استفاده از سرپیچ کلیددار 	
حــک مشــخصات فنــی بــر روی بدنــه و رابــط کاربری  	

ــوازم اصلــی و یدکــی مــورد نیــاز مجهــز بــه کلیــه ل
اســتفاده از دو کیــف جداگانــه بــه منظــور نگهــداری  	

از پنــل خورشــیدی و متعلقــات ســامانه
دارای دســتورالعمل جامــع و راهنمــای اســتفاده  	

ــریع س

ســامانه های قابــل حمــل خورشــیدی بــا هــدف 
تامیــن روشــنایی، شــارژ وســایل الکترونیکــی )موبایــل، 
تبلــت، رادیــو و ...( طراحــی و تولیــد می شــوند. 
ــن نیازهــای خانوارهــای  ــت تامی ــن ســامانه ها جه ای
عشــایری، آســیب دیــدگان بالهــای طبیعــی، کمپ های 
ــان، گروه هــای  ــط بان ــوردان، محی ــردی، کوهن طبیعت گ
امــدادی، دامــداران و زنبــورداران می تواننــد مــورد 

ــد. ــرار گیرن اســتفاده ق
ــل  ــج پرتاب ــون پکی ــی چ ــا نام های ــامانه ها ب ــن س ای
ــج  ــیدی، پکی ــیار خورش ــامانه های س ــیدی، س خورش
قابــل حمــل خورشــیدی و مولــد ســیار خورشــیدی نیــز 

ــوند. ــناخته می ش ش
مشخصات الکتریکی

GS-40/100-Liشاخص

)VDC(12ولتاژ دستگاه

لیتیوم یون/ 40Ah, 14.4Vنوع /ولتاژ و ظرفیت باتری

پلی کریستال/100Wنوع/توان پنل 

24V, 10A/PWM,MPPT&12نوع/ ولتاژ و جریان نامی شارژ کنترلر

12V/5Wخروجی های روشنایی

3A/5~12V/36W~2خروجی USB/شارژ سریع

   ویژگی ها  سامانه های قابل حمل خورشیدی

 معرفی
ســامانه قابــل حمــل خورشــیدی شــرکت گلنــور بــا نــام 
تجــاری تیــدا مطابــق بــا مشــخصات فنــی و ملزومــات 
عمومــی شــرکت توانیــر طراحــی و تولیــد شــده اســت.

اســتاندارد  الزامــات  بــا  مطابــق  محصــول  ایــن 
IEC62257-9-5 مــورد بررســی و آزمــون قــرار مــی گیــرد.

مشخصات عمومی

درجه حفاظت 
IP

IP65دستگاه

IP67پنل خورشیدی

50+~10-دمای عملکرد دستگاه

ژ باتری C°45~ 0دمای شار

سایر مشخصات

المپE27,12V,5W,LED المپ روشنایی

1 عدد/ پنل خورشیدی تعداد/نوع ورودی ها
 برق شهر220ولت

2 عدد/ پورت USB)شارژ سریع(تعداد/نوع خروجی ها
4 عدد/ کانکتور GX16)روشنایی(



مشخصات مکانیکی

گاه
ست

136×340×440ابعاد )mm(د

)Kg( 7~وزن

دی
شی

خور
ل 

طوسی روشن/ پلی کربناترنگ/ جنس بدنهپن
)mm( 25×660×1010ابعاد

7.7سازه

ازه
س

 سازه فلزی با پوششجنس سازه
گالوانیزه گرم

°35,°30,°25زوایای قابل تنظیم سازه

)mm( (°35)425×620×660ابعاد

)Kg( 2.7~وزن

   حفاظت ها
	  IP65 حفاظــت دســتگاه در برابر نفــوذ آب، گــرد و غبار
	 IP67 حفاظت پنل خورشیدی در برابر نفوذ آب، گرد و غبار
حفاظت BMS باتری 	
حفاظــت دســتگاه در برابر افزایش دمــای محیط داخلی  	
ــاه  	 ــر اتصــال کوت حفاظــت کامــل خروجی هــا در براب

و خطاهــای گــذرا

خامــوش شــدن اتوماتیــک دســتگاه در صــورت عــدم  	
اســتفاده بعــد از 12ســاعت

شارژ کنترلر با حفاظت های الکترونیکی گسترده 	
ــور  	 ــه منظ ــل ب ــت پن ــزی پش ــظ فل ــش محاف پوش

حفاظــت در برابــر ضربه هــای مکانیکــی و تبــادل هوا




