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á«ªëŸG áYGQõdG äƒ«H

áeó≤ŸG

 äÉÑfE’G º°SGƒÃ ºµëàdG ≈∏Y IóYÉ°ùŸGh , IOófi á«YGQR  áMÉ°ùe πNGO »YGQõdG ñÉæŸG ≈∏Y Iô£«°ùdGh ºµëàdG øe øµ“ »àdG á«YGQõdG äƒ«ÑdG  ΩGóîà°SG ¤EG áLÉ◊G äCÉ°ûf

. √É«ŸG äÉeGóîà°SGh êÉàfE’G äÉahöüe ∫ÓbEGh êÉàfE’G IAÉØc ™aQh

-:á«ªëŸG á«YGQõdG äƒ«ÑdG ´GƒfG

. ΩGóîà°SE’G á≤£æe ‘ ƒ÷G ∫GóàYG Ö°ùM öü≤J hCG  ¬eGóîà°SG Ióe ∫ƒ£Jh AÉà°ûdG π°üa ∫ÓN §≤a Ωóîà°ùjh »µ«à°SÓH AÉ£Z hP â«H ƒgh :  …OÉ````````Y â`«H -1

. »ªëŸG â«ÑdG ∞««µJ ºàj , √ÒNCÉJ hCG ¬H ÒµÑàdG hCG êÉàfE’G º°Sƒe ádÉWE’ : Oô``````````ÑŸG â`«ÑdG -2

IAÉØc IOÉjõd ¢SGƒbC’G Oó©àe â«ÑdG ΩGóîà°SG π°†Ø«a ( 2Ω2500 ) IOÈe äƒ«H ¢ùªN øY áeóîà°ùŸG äƒ«ÑdG áMÉ°ùe ójõJ ÉeóæY  :¢SGƒbC’G Oó©àe â«ÑdG -3

1000 É¡æe πc äÉMÉ°ùe ¤EG áYhQõŸG á«∏NGódG äÉMÉ°ùŸG ™jRƒJ øµÁ å«ëHh IQGOE’G ádƒ¡°Sh , áØ∏µàdG ∫ÓbEGh áeóîà°ùŸG áMÉ°ùŸG                              

áëaÉµŸGh ¢VGôeC’ÉH ºµëàdGh äÉYhQõŸG ™jƒæàd ™Hôe

É¡æe πc äÉMÉ°ùe ¤EG áYhQõŸG á«∏NGódG äÉMÉ°ùŸG ™jRƒJ øµÁ å«ëHh IQGOE’G ádƒ¡°Sh

áëaÉµŸGh ¢VGôeC’ÉH ºµëàdGh äÉYhQõŸG ™jƒæàd ™Hôe

É¡æe πc äÉMÉ°ùe ¤EG áYhQõŸG á«∏NGódG äÉMÉ°ùŸG ™jRƒJ øµÁ å«ëHh IQGOE’G ádƒ¡°Sh

Îe                              

: áeÉ©dG äÉØ°UGƒŸG

: á«dÉàdG QƒeC’G áeóîà°ùŸG OGƒŸG ‘ ôaƒàJ ¿CG Öéj :OGƒŸG -1

.  â«ÑdG º«ª°üJ ™e ΩAÓàJ QÉ£bCGh ácÉª°S äGP ¿ƒµJ ¿CG  -1              

. ¿hôµ«e 30 øY π≤J ’ áæØ∏L ácÉª°ùH áæØ∏› áeóîà°ùŸG ™£≤dG áaÉc ¿ƒµJ ¿CG  -2              

. É¡°†©H ™e É¡eÉ◊ ” »àdG ™£≤dG áæØ∏L IOÉYEG Ωõd ’EGh , ™bƒe …G ‘ ¢†©ÑH É¡°†©H AGõLC’G §HQ ‘ ΩÉë∏dG Ωóîà°ùj ’ ¿CG  -3              

º∏e 1,8 øY π≤J ’ áeóîà°ùŸG Ö«HÉfC’G ácÉª°S ¿ƒµJ ¿Gh                           áØ°UGƒŸG  øY ¬JÉØ°UGƒe π≤J ’ Ö∏°U ¿ó©e øe á«fó©ŸG AGõLC’G ¿ƒµJ ¿CG  -4              

á«ªëŸG á«YGQõdG äƒ«ÑdG äÉØ°UGƒe

(                           (                           ASTM-A037                           ASTM-A037                           )                              )                              
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á«ªëŸG á«YGQõdG äƒ«Ñ∏d á«LPƒªædG á«æØdG äÉØ°UGƒŸG

ادنى ارتفاع
اعلى ارتفاع

املساحة

نوع الغطاء

قطر القوس
سماكة انبوب القوس

عدد األقواس
انبوب حمل الغطاء
اسالك تعليق النبات
اسالك حمل الغطاء

األبواب

الري الداخلي

عدد املراوح

م ٥٦،٥
٩م

٢،٥٠م
٣،٣٠م

٥٠٨ر٥٠٨ر٥٠٨م٢ ٥
إيثلني بالستيك بولي

ميكرون ٢٠٠ السماكة
يو في ٪٥ املعاملة

٦٠مم
٨ر١مم

قوس ٢٤

من احلديدالصلب املجلفن بالكامل
ميكرون على األقل ٣٠ بسماكة

٣٩م
٩م

٢،٥٠م
٣،٣٠م
٣٥١م٢

بالستك بولي إيثلني
ميكرون ٢٠٠ السماكة

٧ ٪ يو  في + منفاخ هواء املعاملة
يو في او فيبرجالس : املعاملة : ١٠٪

النفاذية : ٨٧٪
٦٠مم

٨ر١مم
قوس ١٧

انبوب مساندة انبوب + ١٥ ١٧
خط سلك ١٠
خط سلك ٣٠

م ٢ ٣م وارتفاع باب واحد بعرض

من احلديد الصلب املجلفن بالكامل
ميكرون على األقل ٣٠ بسماكة

٣٩م
٦٤م

٢،٥٠م
٣،٧٥م

٢٤٩٦م٢
فيبرجالس

مم ٠.٨ السماكة
يو  في ٪١٠ املعاملة

النفاذية : ٨٧٪
درجة مئوية ٤٠-١٤٠ مقاومة لدرجات  احلرارة من

٦٠مم
٨ر١مم

١٠قوس
١٥٠انبوب + ١٥٠انبوب مساندة

خط سلك ١٠٠
١١٠خط سلك

٢م ٣م لكل باب  وارتفاع باب واحد بعرض
او اكثر م٢ ١٠٠٠ لكل

مم
مادنى ارتفاع

م

١ ٨

كالوري تدفئة    ٥٠٠٠٠
كالوري ٨٠٠٠٠         

يتم تصميم وتنفيذ لوحة التحكم  حسب احتياج التحكم املطلوب ولتتحمل كمية وضغط التيار الكهربائي الالزم

كالوري تدفئة    ٥٠٠٠٠
كالوري ٨٠٠٠٠          

انبوب مساندة انبوب + ١٥ ١٧
١٠خط سلك
خط سلك ٣٠

باب امامي وباب خلفي + بابني
صغيرين للخدمة

إيثلني خطوط ري بالتنقيط من البولي ٥
١٦مم ونقاطات م وقطر ٢٥٠ بطول

لتر / ساعة ٤
التوجد

فولتاملضخات ٢٣٠ -٤٦٠ حصان جلهد ٣ استطاعة
2X1.5 INCH

21M3/HR

فولت ٢٣٠ -٤٦٠ حصان جلهد ٣ استطاعة
2X1.5 INCH

21M3/HR

١٠حشوة قياس
م م.   ٠،١٠ م.   ٠.٦٠ ٢

١٠٤حشوة قياسحشوات التبريد
م م.   ٠،١٠ م.   ٠.٦٠ ٢

 مواصفات
اختيارية

٢- التصميم :
وبنفس الوقت اإلبقاء على تكلفة معقولة يلزم تصميم ، ٢-١  للمحافظة على اموال العميل وسالمة مزروعاته

. كم ١٠٠ الهيكل لتحمل ثقل املزروعات عند أقصى طاقة انتاجية لها وضغوط الرياح إلى
وبنفس الوقت اإلبقاء على تكلفة معقولة يلزم تصميم

الهيكل لتحمل ثقل املزروعات عند أقصى طاقة انتاجية لها وضغوط الرياح إلى
وبنفس الوقت اإلبقاء على تكلفة معقولة يلزم تصميم

       
. ٢-٢  يلزم وجود دعامات افقية ومائلة في اطراف البيت احملمي ملواجهة ضغوط الرياح

٢-٣  يلزم عمل قواعد خرسانية حسب املواصفـــات املعـــدة بحيــث ال تقل
عن                       إلعطاء البيت الثبات الـالزم ملقاوـمة الرطوبـة
يلزم عمل قواعد خرسانية حسب املواصفـــات املعـــدة بحيــث ال تقل
عن                       إلعطاء البيت الثبات الـالزم ملقاوـمة الرطوبـة
يلزم عمل قواعد خرسانية حسب املواصفـــات املعـــدة بحيــث ال تقل

       
التي تسببها الزراعة الداخلية أو األمطـار وضغط الريـاح اخلارجـي٠
عن                       إلعطاء البيت الثبات الـالزم ملقاوـمة الرطوبـة
التي تسببها الزراعة الداخلية أو األمطـار وضغط الريـاح اخلارجـي

عن                       إلعطاء البيت الثبات الـالزم ملقاوـمة الرطوبـة
       

يتم تصميم املساحـة الداخليــة حسب كفـاءة نظــام التبريــد ودرجــة ٢-٤
فمثال في املناطق ذات
يتم تصميم املساحـة الداخليــة حسب كفـاءة نظــام التبريــد ودرجــة
فمثال في املناطق ذات
يتم تصميم املساحـة الداخليــة حسب كفـاءة نظــام التبريــد ودرجــة

، احلرارة السائـدة فـي  منطقــة اإلستخـــدام
يتم تصميم املساحـة الداخليــة حسب كفـاءة نظــام التبريــد ودرجــة

احلرارة السائـدة فـي  منطقــة اإلستخـــدام
يتم تصميم املساحـة الداخليــة حسب كفـاءة نظــام التبريــد ودرجــة

       
الرطوبة النسبية املنخفضة واملناطق املرتفعة وذات الطقس املعتــــدل
فمثال في املناطق ذات
الرطوبة النسبية املنخفضة واملناطق املرتفعة وذات الطقس املعتــــدل
فمثال في املناطق ذات احلرارة السائـدة فـي  منطقــة اإلستخـــدام
الرطوبة النسبية املنخفضة واملناطق املرتفعة وذات الطقس املعتــــدل

احلرارة السائـدة فـي  منطقــة اإلستخـــدام
       

أمــا فــي مناطـق ذات رطوبـة أو حــرارة ،        فإطالة عمق البيت ممكنة
. فيكون البيت أقصر ما ميكن

أمــا فــي مناطـق ذات رطوبـة أو حــرارة
فيكون البيت أقصر ما ميكن

أمــا فــي مناطـق ذات رطوبـة أو حــرارة فإطالة عمق البيت ممكنة
فيكون البيت أقصر ما ميكن

فإطالة عمق البيت ممكنة
،       عالية

ويتم تصميم حشوات التبريــد واملرواح ولوحـات التحكـم واملضخات ٢-٥
حسـب مساحـة البيـت احملمــي وعمقـــه ومتطلبـــات التحكـــم التــي
ويتم تصميم حشوات التبريــد واملرواح ولوحـات التحكـم واملضخات

حسـب مساحـة البيـت احملمــي وعمقـــه ومتطلبـــات التحكـــم التــي
ويتم تصميم حشوات التبريــد واملرواح ولوحـات التحكـم واملضخات

حسـب مساحـة البيـت احملمــي وعمقـــه ومتطلبـــات التحكـــم التــي       حسـب مساحـة البيـت احملمــي وعمقـــه ومتطلبـــات التحكـــم التــي       
يرغبها العميل  .  

حسـب مساحـة البيـت احملمــي وعمقـــه ومتطلبـــات التحكـــم التــي
يرغبها العميل

حسـب مساحـة البيـت احملمــي وعمقـــه ومتطلبـــات التحكـــم التــي
       

4عن                       إلعطاء البيت الثبات الـالزم ملقاوـمة الرطوبـة 0 X 4 0 X 4 0 C Mعن                       إلعطاء البيت الثبات الـالزم ملقاوـمة الرطوبـة

OÈe ÒZ  »ªfi áYGQR â«H 

801 πjOƒe ∂à°SÓÑdÉH ≈£¨e

äÉØ°UGƒŸG 

áeÉ©dG

∂à°SÓÑdÉH ≈£¨e OÈe  »ªfi áYGQR â«H 

805-803 πjOƒe ¢SÓL ÈjÉØdG hCG

≈£¨e ¢SGƒbC’G Oó©àe OÈe »ªfi áYGQR â«H 

809 πjOƒe ¢SÓLÈ«ØdG hCG ∂à°SÓÑdÉH

لوحات التحكم

فولت حصان  ٢٢٠-٣٨٠ ١،٥
سايكل مع جهاز حتكم ٥٠-٦٠

فولت حصان  ٢٢٠-٣٨٠ ١،٥
٥٠-٦٠  سايكل  مع جهاز حتكم ملروحتني

ومضخة وقاطع تيار

14X43000M3/HR 2X43000M3/HR
٤٣ مروحة نافا ٢

خطوط ري بالتنقيط من البولي إيثلني ٥
مم ونقاطات ١٦ متر وقطر ٢١٠ بطول

سم ٧٠ سم أو ٥٠ موزعة على
٤٣ ١٤مروحة نافا

قوة املروحة

كمية سحب  الهواء

من احلديد الصلب املجلفن بالكامل
ميكرون على األقل ٣٠ بسماكة

مم موزعة على ١٦ خطوط من بولي إيثلني
لتر / ساعة للنقاط ٤ ٥٠سم بطاقة مسافات

مع توصيالت كاملة

التوجد

التوجد

اليوجد

التوجد

التوجد

الهيكل

الطول
العرض


