بررسی قطعات و مشخصات ویژه چراغهای خورشیدی ( )SOLARنیک تابان صبا
چراغ های LEDخورشیدی سوالر مدلهای پرتو طراحی و ساخت شرکت مهندسی نیک تابان صبا ویژه روشنایی معابر
شهری  ،پارکی خیابانی و جاده ای است  .از این محصوالت به منظور روشنایی محوطه ها و محلهایی که برق شبکه در
دسترس نباشد یا برق رسانی دشوار باشد معموال استفاده می گردد .در این بخش به بررسی قطعات بکار رفته در این
محصوالت و مشخصات فنی و مزایای آنها می پردازیم.
این محصول از بخشهای اصلی :
 چراغ خورشیدی ()LED LIGHT صفحه پنل خورشیدی ()SOLAR PANEL باتری کنترلر شارژ پایه فلزی و جعبه باتریتشکیل یافته است  .طول عمر زیاد (بیش از  06هزار ساعت)  ،روشنایی یکنواخت و پرتاب نور خوب  ،راندمان و بهره
روشنایی بسیار عالی و بسیاری مزایای دیگر از ویژگیهای این گروه از محصوالت روشنایی  LEDنیک تابان صبا است.
بخش ا -چراغ خورشیدی ()LED LIGHT

این بخش منبع تولید کننده روشنایی در مجموعه چراغ می باشد و از توان  27وات تا توان  27وات را شامل می گردد.
چراغ خورشیدی در این محصول بر اساس استفاده از دیودهای  LEDطراحی و ساخته شده است  .و انرژی تولید شده
توسط سوالر پنل توسط این بخش به روشنایی در طول شب تبدیل می گردد .بخشهای مهم تشکیل دهنده چراغ
خورشیدی شامل موارد ذیل می باشد:
-

دیود قدرت (توان باال) نورانی )HIGH POWER LED( LED

دیود منتشر کننده نور مورد استفاده در این محصول  LEDبا توان  1وات ساخت تایوان است  .به طور مثال در چراغ پرتو
 1از  72عدد  LEDیک وات استفاده گردیده است.

-

کنترل جریان

بخشی با عنوان درایور جریان با وظیفه کنترل و تثبیت جریان گذرنده از  LEDها در چراغ خورشیدی قرار دارد.
-

 PCBو قاب و بخشهای هیت سینک ()FRAME & HEAT SINK

هیت سینک یکی دیگر از بخشهای مهم تشکیل دهنده چراغ روشنایی  LEDاست که نقش بسیار تعیین کننده
ای در طول عمر چراغ دارد  .هر چراغ  LEDبا توان مشخصی نیاز به یک مساحت معین هیت سینگ بمنظور
تبادل گرما و انتقال آن به محیط هوایی اطراف دارد  PCB .مورد استفاده در این محصول از نوع آلومینیومی و با
پوشش محافظ چاپ سفید (حفاظت در مقابل اکسید شدن در معرض هوا) است که گرمای ایجاد شده در  LEDرا
به سرعت به  HEAT SINKانتقال می دهد .مجموعه قاب و هیت سینک در این محصوالت کامال از جنس
آلومینیوم به دلیل انتقال و رسانش سریع گرماست.

بخشهای  PCBو هیت سینک مورد استفاده در چراغ روشنایی LED

-

لنز  ،عدسی ( )LENS

بمنظور طراحی و ساخت پخش نور متناسب با نوع کاربری این گروه از محصوالت از نوعی لنز OVALبا زاویه 146
درجه افقی و  27درجه عمودی استفاده گردیده است .تحت پوشش قرار گرفتن منطقه وسیع تری جهت روشنایی و هدر
رفت بسیار اندک نور و کاهش نقاط کم نور و سایه های بین پایه های روشنایی از ویژگیهای این نوع لنزهای ویژه چراغ
خیابانی است .پخش نور ویژه این محصوالت باعث یکنواختی روشنایی و شدت نور در سطح معبر می گردد .از دیگر مزایا
عدم ایجاد خیرگی و آلودگی نوری می باشد.

بخش  -2صفحه خورشیدی ()SOLAR PANEL

تشکیل شده از سلول های فتوولتائیک می باشند که با یکدیگر بصورت مدارهای سری و موازی در ارتباط هستند و در
نهایت یک خروجی خواهند داشت که توان حاصل از تابش نور خورشید وتبدیل آن به انرژی الکتریکی را به صورت جریان
مستقیم به خروجی انتقال می دهند .طول عمر سوالر پنل در حدود  77تا  06سال می باشد و در مقابل عوامل جوی و
رطوبت و وزش باد کامال ایمن و حفاظت شده می باشد.

بخش  - 3کنترلر شارژر :این بخش یک کنترلر واسطه بین قسمتهای
مختلف سیستم می باشد تثبیت سطح ولتاژ و شارژ باتری توسط یک جریان مناسب فرمان روشنایی در روز و شب به
صورت اتوماتیک از وظایف این قسمت است .

بخش  - 4باتری  :باتوجه به توان مصرفی و مدت زمان مورد نیاز روشنایی
 ،ولتاژ و ظرفیت) آمپرساعت (باتری تعیین می گردد باتری های مورد
استفاده در سیستم های فتوولتائیک از نوع باتری های اسید سربی سیلد
هستند از ویژگی های بارز این باتری ها عدم نشتی الکترویت در آنها وعدم
نیاز به مراقبت ونگهداری است و این مزیت ناشی از تکنولوژی برتر آن در
ترکیب مجدد اکسیژن می باشد.
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