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في  متخصصة  املتقدمة  الهندسية  للحلول  سولتيك 

الطاقة  وتكنولوجية متقدمة ألنظمة  توفير حلول هندسية 

التكييف  أنظمة  كفاءة  وحتسني  املتكاملة،  الشمسية 

االقتصاد،  وزارة  في  مسجلة  شركة  وهي  والتدفئة.  والتبريد 

سجل الشركات رقم )562571612(. 

رؤيتنا !
تقنيات  ذات  وعصرية  فائقة  هندسية  وأنظمة  حلول  توفير 

ذات  اقتصادياً،  مجدية  للبيئة،  صديقة  متطورة،  ومواصفات 

عائد  ولها  التشغيلية،  املنتج  وكفاءة  لعمر  إضافية  قيمة 

سريع على االستثمار.

رسالتنا !
أن نكون رياديني بتزويد أسواقنا بأنظمة هندسية وتكنولوجية 

خلق  في  وتساهم  البيئية،  االعتبارات  تراعي  ومتطورة  آمنة 

حلول مستدامة، واألهم من ذلك أن تَُصب في مصلحة زبائننا، 

وأن تكون ُمتاحة وفي ُمتناول اجلميع. 

التزامنا !
عمالئنا،  وأهمية  لقيمة  تقديرنا  أساس  على  مبني  التزامنا 

وشركائنا ومنحهم حقهم في جودة املنتج، ومتييز في نوعية 

اخلدمة، ودقة في املتابعة من خالل ثقافة وبيئة عمل مهنية، 

وعلمية، ومسؤولة، وملتزمة.

قيمنا !
والتطور  واالبتكار  الريادة  لروح  املعززة  القيم  يعكس  عملنا 

والبحث املستمر.

شركائنا!
احلصري  الوكيل  هي  املتقدمة  الهندسية  للحلول  سولتيك 

واملمثل جملموعة حنانيا لالستثمار األردنية، حيث أن مجموعة 

حنانيا لالستثمار تعتبر من الشركات الرائدة في األردن، وعلى 

خبرة  ولها  الشمسية،  الطاقة  مجال  في  اإلقليمي  املستوى 

مصنع  أول  حنانيا  أسست  اجملال.  هذا  في  عاما   40 عن  تزيد 

حلم  بيت  مدينة  في  الشمسية  السخانات  أنظمة  لصناعة 

إلى  حنانيا  عائلة  انتقلت   1973 العام  وفي   ،1967 العام  في 

األردن، ومت إنشاء مصنع حنانيا ألنظمة السخانات الشمسية، 

الطاقة  أنظمة  »حنانيا« في مجال  برز أسم  احلني  ذلك  ومنذ 

أعمالها حيث  اجملموعة  2001، وسعت  العام  في  الشمسية. 

بدأت مجموعة حنانيا لالستثمار في استيراد وتصنيع:

• املفرغة 	 األنابيب  بتقنية  الشمسية  السخانات  أنظمة 

واألنابيب احلرارية. 

• للمواصفات 	 املطابق  الشمسية  لأللواح  املطور  النظام 

األوروبية في مصنعها في قبرص الشمالية.

• أنظمة تسخني مياه البرك.	

• احلديثة 	 األنظمة  أفضل  وفق  الكهرباء  توليد  أنظمة 

واملستخدمة عاملياً في مجال الطاقة الكهروضوئية.

»بخطوات  أعمالها  توسيع  الشركة  قررت   ،2018 العام  في 

نقل  بأهمية  رؤيتها  من  انطالقاً  فلسطني،  لتشمل  واثقة« 

املساهمة في عملية  وأيضاً  إلى فلسطني،  الناجحة  جتربتها 

خاصة  ومكانة  معزة  لها  فلسطني  كون  والتطوير،  البناء 

بيت  مدينة  كانت  حيث  لالستثمار«،  حنانيا  »مجموعة  لدى 

احلصرية  الوكالة  اتفاقية  توقيع  مت  وعليه  عملهم.  مهد  حلم 

ملنتجات »مجموعة حنانيا لالستثمار« ما بني اجملموعة وشركة 

سولتيك في شهر شباط للعام 2018. 

إن مجموعة حنانيا لالستثمار تقوم ببيع منتجاتها، وبتنفيذ 

وفي  الهاشمية،  األردنية  اململكة  في  املشاريع  من  العديد 

العديد من الدول األوروبية، ودول اخلليج كالسعودية واإلمارات 

العربية املتحدة.
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منتجاتنا!
    حلول الطاقة املتجددة 

أنظمة تسخني املياه

النظام املطور باستخدام تقنية األنابيب املفرغة واألنابيب احلرارية.	 

النظام االنسيابي )الثيرموسيفون(.. 1

النظام املضغوط بتقنية امللف احلراري من الفوالذ الصلب.. 2

أنظمة تسخني مجمعات املياه الداعمة بتقنية األنابيب احلرارية.. 3

أنظمة تسخني مياه البرك املصنعة من شركة »AQUATHERM« األمريكية الرائدة في هذا اجملال.. 4

النظام املطور لأللواح الشمسية املطابق للمواصفات األوروبية، واملصنع في قبرص الشمالية.. 5

أنظمة توليد الكهرباء:

 »KAKO« شركتي  من  واملصنعة  الكهروضوئية،  الطاقة  مجال  في  عاملياً  واملستخدمة  املواصفات،  أفضل  وفق  أنظمة 

األملانية، و »FRONIUS« النمساوية، واللتان تعدان من أفضل املصانع األوروبية لتصنيع احملوالت.
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    حلول متطورة لتحسني كفاءة أنظمة التكييف والتبريد واملبادالت احلرارية

 تعمل هذه التقنيات الفائقة على رفع كفاءة عمل هذه األنظمة من خالل حل جذري للمشكالت الناجمة عن الترسبات 

والتأكل والقاذورات والعفن في هذه األنظمة. يشمل ذلك:

تقنيات ملعاجلة ملفات أجهزة التكييف والتبريد والتدفئة وتشمل املبخرات واملكثفات.. 1

تقنيات ملعاجلة أنابيب ومكثفات الهواء ألنظمة التكييف والتبريد والتدفئة، وتشمل املبخرات واملكثفات.. 2

    حلول تقنية لتجميد أنابيب وخطوط املياه أو السوائل

جتميد األنابيب لغايات عملية التوصيل أو الصيانة هي وسيلة فعالة من حيث التكلفة للحفاظ على األنابيب دون احلاجة 

إلى إيقاف خطوط اإلنتاج وشبكات املياه أو فقدان السوائل في الشبكات، وتتم ذلك بواسطة استخدام ثاني أكسيد 

الكربون السائل والذي يسمح بتجميد السائل في املنطقة املراد عمل الصيانة أو التركيب فيها، وميكن بعد ذلك تنفيذ 

املهمة دون حاجة إلى فقدان السوائل، أو توقف النظام أو خطوط اإلنتاج.
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المواصفات الفنية والتقنية ألنظمة تسخين المياه بتقنيات األنابيب المفرغة والحرارية

واملتطورة  نسبياً  احلديثة  الوسائل  أحد  التقنية  هذه  تعد 

الستغالل الطاقة الشمسية ألغراض تسخني املياه في املنازل 

والتجمعات السكنية، والفنادق واملصانع واملنشآت اخلدماتية 

وهائالً،  كبيرا  تطورا  السخانات  هذه  شهدت  وقد  والتجارية، 

خصوصا في العقود املاضية، حيث أثبتت الدراسات والتجارب 

توفيرها  ومدى  العالية  وكفائتها  التقنية  هذه  عمل  بنجاعة 

الشمسية  األلواح  بأنظمة  مقارنة  الكهرباء  الستهالك 

التقليدية خصوصاً خالل فصل الشتاء. ويتكون النظام من:

لواقط األنابيب املفرغة أو احلرارية، بحسب نوع النظام.. 1

خزان داخلي معزول بسعة من 200 لغاية 300 لتر.. 2

خزان خارجي مطلي.. 3

هيكل تثبيت معدني يحمل اللواقط واخلزان معا.. 4

اختياري: ملف تسخني كهربائي احتياطي. . 5

ما هي تقنية األنابيب الزجاجية المفرغة الهواء ؟
تعتمد  والتي  املاضية،  اخلمسني  السنوات  في  احلديثة  التقنية  هذه  ظهرت 

أساسا على ما يعرف باسم األنابيب املفرغة، التي متتص الطاقة الشمسية 

استخدمت  وقد  املياه،  لتسخني  حرارية،  طاقة  إلى  وحتولها  عالية،  بكفاءة 

هذه التكنولوجيا في العديد من الدول ومنها أمريكا، وكندا وأملانيا وبريطانيا 

واليابان والصني، ومصر ودول اخلليج واألردن، نظرا ملردودها العالي من الطاقة 

وقدرتها التحويلية املتميزة للطاقة الشمسية.

يتألف كل أنبوب مفرغ من أنبوبني من الزجاج أحدهما بداخل اآلخر، ويصنعان 

من زجاج البوروسيلكيت، منخفض الكثافة، الذي يحتوي على كمية قليلة 

من احلديد والتي متنحه املتانة، ومقاومة ضد الكسر واحلرارة .األنبوب اخلارجي 

أما  قليل جدا،  بانعكاس  باملرور من خالله،  الشمس  ويسمح ألشعة  شفاف 

األنبوب الداخلي، مطلي بطبقة خاصة مؤلفة من نسبة عالية من النحاس، 

والذي ميتص األشعة الشمسية الساقطة عليه بنسبة قد تصل إلى 92 %. 

ويتم تثبيت نهايتي األنبوبني مع بعضهما بطريقة الصهر، بعد تفريغ الهواء 

املوجود بينهما حتت درجة حرارة عالية، وينتج عن عملية التفريغ هذه، وجود منطقة عزل بني األنبوبني ، وهذا ما يجعل األنابيب 

والتأثير  التوصيل  املياه، وبالتالي وقف عمليتي  التي اكتسبتها  الفراغ تسرب الطاقة احلرارية  متميزة بكفاءتها، حيث مينع هذا 

احلراريتني، لذلك جند أن األنبوب الداخلي قد تتجاوز درجة حرارته 150 درجة مئوية في حني يبقى األنبوب اخلارجي باردا .من هنا جند 

أن هذه األنابيب متينة، وذات امتصاص حراري عالي، واكتسبت صفة العزل احلراري، من خالل عملية التفريغ الهوائي مما يؤدي إلى 

احليلولة دون فقدان احلرارة املكتسبة خاصة خالل الليل وأثناء األجواء الباردة.
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ما هدف عملية تفريغ الهواء ؟
هذه العملية هامة ألن األنابيب املفرغة تقوم بامتصاص األشعة الشمسية، وحتويلها إلى حرارة والهدف هنا هو احلفاظ على هذه 

احلرارة وعدم فقدانها . تفريغ الهواء يحقق هذا الهدف حيث إنه ميلك خواص عزل عالية اجلودة تسمح بوجود فرق عالي في درجات 

احلرارة بني األنبوبني الداخلي واخلارجي. وهذا يعني أن األنابيب املفرغة تعمل جيداً وبكفاءة عالية حتى في األجواء الباردة، وهذا املبدأ 

الذي يعمل عليه ثيرموس املاء والذي يسمى »تأثير الثيرموسي« والذي يعتمد على وجود طبقة مفرغة بني طبقات الزجاج.

آلية تجميع وزاوية الوضع ومستوى اإلشعاع الشمسي ؟
جُتمع األنابيب على التوازي وزاوية الوضع تعتمد على املكان واملوقع، ففي االجتاه اجلنوبي )حسب اجتاه البوصلة أدناه(، فإنها تستطيع 

األنبوب مما  دائما عمودية علي  الشمس  أن أشعة  الدائري هي  األنبوبي  الشكل  السنة. وميزة  أيام  الشمس طوال  تعقب أشعة 

الذي ال يستفيد من كل اإلشعاع  التقليدية  الشمسية  األلواح  الشكل املسطح في نظام  يعطيها كفاءة عالية جدا، عكس 

الشمسي. علماً بأن كفاءة النظام تعتمد على عدد من العوامل أهمها مستوى اإلشعاع الشمسي املتوفر في املنطقة.

معدالت اإلشعاع الفصلية في المحافظات  الرئيسة في فلسطين )مليون جول/لكل م2(

جننينابلسرام اهللأريحاالقدسبيت حلماخلليلالفصل

10.111.711.610.511.31010.7الشتاء

20.122.422.321.522.22020.3الربيع

23.927.627.626.827.523.925.7الصيف

17.61615.917.215.617.416.1اخلريف

املصدر: جدول اإلشعاع الشمسي في أطلس فلسطني/ 2002، ص 81، جدول رقم )5.3(
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ميزات أنظمة سولتيك وكالء »حنانيا لالستثمار« باستخدام تقنية األنابيب المفرغة:
التي  التفضيلية  املميزات  من  بالعديد  واملضغوط  االنسيابي  بنوعيها  املفرغة،  األنابيب  تقنية  على  القائمة  السخانات  تتمتع 

تؤهلها ألن تكون اخليار األمثل الستغالل أحد أهم مصادر الطاقة الشمسية وبكفاءة عالية.

    النظام االنسيابي )الثيرموسيفون(:
1• آمنة وصديقة للبيئة. .

2• توفير 30% ) كحد أدنى( من استهالك الطاقة الكهربائية عن األنظمة األلواح الشمسية التقليدية..

3• النظام أثبت جناعته في العديد من الدول وأهمها األردن منذ أكثر من 17 عشر عاماً، واملنتج حاصل على شهادة فحص .

اجلودة من اجلمعية العلمية امللكية في األردن. علماً بأن املصنع له خبرة أكثر من 40 عاماً في صناعة األنظمة الشمسية.

4• القدرة احلرارية العالية لتسخني املياه لدرجات تفوق الـ50 درجة مئوية في الفصول البادرة )اجلمعية العلمية امللكية(. .

فالنظام أثبت كفاءة عالية في درجات حرارة اجلو األقل من 10 درجات مئوية.

5• القدرة على تسخني املياه بنصف املدة الزمنية التي يحتاجه نظام األلواح الشمسية التقليدية..

٦• النظام األمثل للحد من مشاكل تكلس املاء، حيث أن سهولة فكه وتنظيفه، وطبيعة املواد املستخدمة حتد من نسبة .

ترسب أو حدوث تكلسات كما هو بنظام األلواح التقليدية. وبالتالي زيادة عمر وكفاءة النظام.

٧• تُستخدم تقنية العزل احلراري العالي، عن طريق استخدام  مادة البولي يوريثان مما يؤدي إلى االحتفاظ باحلرارة لوقت طويل..

٨• الطاقة التخزينية الفعلية للماء الساخن تتوفر بسعة 300/250/200 لتر..

٩• اخلزان الداخلي من احلديد اجمللفن سماكة  2 ملم/ جـ 90..

1٠• اخلزان اخلارجي من احلديد اجمللفن سماكة 0.6 ملم/ جـ90، ومدهون حرارياً باللون األبيض..

11• األنابيب : ثالث طبقات من املادة املاصة بنسبة أمتصاص 92% من املواد النحاسية عالية الكفاءة. .

12• كافة القطع املطاطية والوصاالت الداخلية، مصنوعة من مواد غير سامة وال تؤثر على خصائص املاء. .

13• النظام مصمم لالحتفاظ باملاء الساخن داخل اخلزان واألنابيب بدون استخدام ملدة ]48-72[ ساعة..

14• النظام مكفول كفالة مصنعية ملدة 5 سنوات، مع العلم بأن العمر االفتراضي في حده األدنى  ]15–20[ عام..

15• يتميز النظام بتكلفة ضئيلة للصيانة أو قطع الغيار، حتى في أسوء الظروف عندما يتم كسر أحد األنابيب بفعل قسري، .

عندها ينبغي ببساطة إزالة األنبوب املكسور عن طريق حترير الالقط اخلاص به ووضع أنبوب جديد مكانه بكل سهولة.

1٦• سهوله التركيب وعملي جداً لنقله على األسطح املرتفعة نظراً لوزنه مقارنة بنظام األلواح الشمسية التقليدية. .

1٧• الشكل اخلارجي للنظام أنيق، حضاري ويتناسب مع العناصر اجلمالية ألي مبنى..

1٨• وقت التركيب للنظام يعادل ثلث الوقت الذي يحتاجه نظام األلواح الشمسية التقليدية..

1٩• ال يوجد حاجة لشراء شدات وصل أو قطع إضافية كما في نظام األلواح الشمسية، كل ما مطلوب هو شبك مدخل املياه .

الباردة ومخرج املياه الساخنة ومخارج التهوية للنظام االنسيابي.

2٠• القاعدة من احلديد اجمللفن املقاوم للصدأ، والعوامل الطبيعية، وتُثّبت بالبراغي، وهذا مينح سهولة حتريكها ونقلها..

    النظام المضغوط:
يتمتع بذات مواصفات النظام االنسيابي مع الفروقات في اخلصائص التالية:

1• الطاقة التخزينية الفعلية للمياه الساخنة للنظام املضغوط تتوفر بسعة ]300/250[ لتر..

2• اخلزان الداخلي من احلديد اجمللفن سماكة 2ملم/ جـ90، وبداخله ملف حراري )حلزوني( سماكة )0.18 ملم(، وقطر )3/4‹‹( .

وطول )20( متر من مادة الفوالذ الصلب )St. Steel 316(، والذي مينحه خاصية مقاومة عالية للصدأ والتآكل واألكسدة.

3• مت فحص قوة الضغط داخل امللف احلراري مبقياس ]6[ بار..

4• معدل الضغط التشغيلي )املوصى به(: ]3[ بار..

النظام مصمم ألقصى معدل تدفق ماء يصل إلى ]60 - 80[ لتر/دقيقة. في حالة زيادة التدفق ميكن وصل النظام على . 5
التوالي للحصول على التدفق املطلوب.
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القدرة اإلنتاجية للنظامين:

جننينابلسرام اهللأريحاالقدسبيت حلماخلليلاحملافظة

]20[ أنبوب مفرغ

ف
صي

7.2278.1648.3468.1048.3157.2277.771الطاقة )KW(ال

)BTH/h( 24660278572847827652283722466026516الطاقة

اء
شت

3.0063.4823.4533.1253.3632.9763.185الطاقة )KW(ال

)BTH/h( 10257131091178210663114751015510868الطاقة

]24[ أنبوب مفرغ

ف
صي

9.03410.20510.43210.13010.3949.0349.714الطاقة )KW(ال

)BTH/h( 30825348213559534565354663082533146الطاقة

اء
شت

3.7584.3534.3163.9064.2043.7203.981الطاقة )KW(ال

)BTH/h( 12823148531472713328143451269313584الطاقة

]30[ أنبوب مفرغ

ف
صي

10.84012.24612.51812.15612.47310.84011.657الطاقة )KW(ال

)BTH/h( 36988417854271341478425603698839775الطاقة
اء

شت
4.5095.2235.1794.6885.0454.4644.777الطاقة )KW(ال

)BTH/h( 15385178221767115996172141523116300الطاقة

 

مالحظات:
• )جـ90( التسمية ليست مواصفة للحديد اجمللفن، بل هي مجرد سمك الطالء من مادة الزنك ملقاومة الصدأ، وإطالة عمر احلديد ويقاس  	

0.9 أوقية )أوز( / قدم مربع كما هو محدد في )A653(، وهو ما يعادل 0.45 أوقية / قدم مربع من كل اجلانب.

• الفارق بني درجة حرارة املاء الساخن ودرجة حرارة اجلو: )55( درجة مئوية في فصل الصيف، و)40( درجة مئوية في فصل الشتاء.	

• املعطيات قد تتغير وفقاً لتغير املواصفات من قبل الشركة املصنعة أو أبحاث الطاقة املتجددة، كون أن التطوير والبحوث مستمرة في 	

هذا اجملال.

• طبيعة 	 الشمسي،  اإلشعاع  معدل  أهمها  ومعطيات  عوامل  عدة  على  بناًء  تتغير  وقد  املصنع  دراسة  على  بناًء  املعطيات  هذه 

املشرف  املهندس  أو  املصمم  توصيات  اتباع  عدم  أو  التقليل  يجب  ال  وعليه  النظام  تركيب  أصول  مشروع،  كل   وخصائص 

أو مستشارك في هذا اجملال.

• في حال وجود أية مالحظات أو دراسات أو توصيات، الرجاء مشاركتها معنا ولنعمل معاً على التطوير واملشاركة وتبادل اخلبرات.  	
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المواصفات الفنية لألنابيب المفرغة:
املواصفات الفنية لألنابيب املفرغة ثالثية الطبقات

زجاج البوروسيليكات العالي اجلودة )3.3(، مطابق أليزو 3585نوعية الزجاج
األزرق اللون  

180 ملمطول االنبوب
58 ملمقطر األنبوب اخلارجي
47 ملمقطر األنبوب الداخلي

1.6 ملمسماكة األنبوب
SS-AL/ Cuمادة الطالء اإلنتقائي

أكثر من 92% درجة االمتصاص

0.0864 م2مساحة اإلمتصاص

ال يزيد عن 0.6 واط / م2 درجة مئويةعامل الفقد احلراري
أكثر من 10X5-3 باكسلدرجة التفريغ

لغاية 3 مليون جول/م2التعرض لإلشعاع الشمسي
200 درجة مئويةدرجة احلرارة القصوى

-40 درجة مئويةمقاومة التجمد
25 ملممقاومة حبات البرد

مقاومة الكسر
القدرة على حتمل السقوط احلر لكرة من احلديد سماكة 30 ملم 
وبوزن 877 غرام، من ارتفاع 450 ملم في منتصفه ومن دون حدوث 

أي ضرر
 عام 15العمر االفتراضي

Three-target Vacuum Tube

All-glass double-tube co-axial structure

High borosilicate 3.3glass

Φ=47±0.7mm &=1.6mm,

Φ=58±0.7mm&=1.6mm, Φ=70±0.7mm &=2.0mm.

Φ=37±0.7mm &=1.6mm,

Φ=47±0.7mm &=1.6mm, Φ=58±0.7mm &=1.6mm

1800mm

Cu/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)/ALN

3 target magnetron sputtering plating

as=0.93~0.96(AM1.5)

εh=0.04~0.06(80±5)

P≤5.0X10-3 Pa

Y=260~300m2./KW

H=3.74~4.2MJ/m2

H=2.9~3.2MJ/m2

ULT=0.4~0.6W/(m2.)

Item Name

Vacuum Tube Structure

Glass Material

External Tube Diameter & Thickness

Internal Tube Diameter & Thickness

Pipe Length

Absorbing

Coating

Structure

Sediment Method

Specific Absorption

Emission Ratio

Vacuum Tightness

Idle Insolation Property

Solar Irradiation
H=4.1~4.4MJ/m2

H=3.1~3.4MJ/m2

Average Heat Loss Coefficient

Be able to withstand the free fall impact of a 30mm diameter 
steel ball (877 grams) from 450mm height at the middle, 
and no any damage.
15 years

Resistance to mechanical shock test

Lifespan
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املعطيات واإلنتاجية لنظام تسخني املياه بتقنية األنابيب املفرغة للنظامني ] االنسيابي واملضغوط [

30 أنبوب24 أنبوب20 أنبوبعدد األنابيب 

300 لتر250 لتر200 لترسعة التخزين

معدل الطاقة اإلنتاجية اليومي
12.246 كيلو واط10.205 كيلو واط8.164 كيلو واطصيف

5,223 كيلو واط4,353 كيلو واط3,482 كيلو واطشتاء

6 أفراد5 أفراد4 أفرادالسعة بحسب معدل االستهالك  اليومي

4.50 م3.602 م3.152 م2املساحة اإلجمالية  

2.786 م2.3222 م1.8582 م2مساحة االمتصاص

2.592 م2.162 م1.7282 م2مساحة النفاذ

250 سم200 سم170 سمعرض اخلزان اخلارجي

243 سم195 سم163 سمعرض اخلزان الداخلي

معدل الفترة الالزمة لتسخني املياه
2 ساعةصيف

4 ساعةشتاء

58 ملمالقطر اخلارجي1800 ملمالطولاألنابيب ثالثية الطبقات مصنوعة من زجاج البوروسيليكات )3.3(  

164 سمارتفاع اخلزان اخلارجي من أعلى نقطة عن قاعدة التثبيت

46 سمقطر اخلزان اخلارجي 

35 سمقطر اخلزان الداخلي

0.6 ملمسماكة اخلزان اخلارجي

2 ملمسماكة اخلزان الداخلي

 0.9  )أوز/قدمG90 /ASTM A653( )2(معدن اخلزان الداخلي واخلارجي من حديد »سابك السعودية« اجمللفن 

500 مايكروميترطالء كهربائي للخزان اخلارجي 

3/4”مدخل املاء البارد

3/4”مخرج املاء الساخن 

كثافة: 40 كغم / م3سماكة: 5 سم  العزل احلراري بطبقة من مادة فوم بولي يوريثان 

معدل أداء النظام
88%صيف

86%شتاء

)IEA( 0.717معامل التصحيح بحسب وكالة الطاقة الدولية

معدل اإلشعاع الشمسي اليومي )محافظة بيت حلم(
27 )مليون جول/م2(صيف

11.7 )مليون جول/م2(شتاء
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 أنظمة تسخين مجمعات المياه الداعمة بتقنية األنابيب الحرارية

ــو أن  ــة ه ــب املفرغ ــوع واألنابي ــذا الن ــني ه ــي ب ــرق األساس الف

فــي هــذا النــوع يوجــد أنبــوب نحــاس داخــل األنابيــب الزجاجية 

مــع زعانــف مــن األلومنيــوم. األنبــوب احلــراري أنبــوب مجــوف 

مــن النحــاس النقــي عالــي اجلــودة داخلــه كميــة صغيــرة مــن 

ــط  ــى ضغ ــول عل ــواء للحصـ ــن اله ــرغ م ــراري، ومف ــائل ح س

منخفــض وغليــان ســريع للســـــــائل احلــراري بدرجــات حــرارة 

ــائل تكــون  ــان الســـــ ــث أن نقطــة غلي ــة، حي منخفضـــــ

عنــد درجــة حــرارة 30 درجــة مئويــة، فــإذا جتــاوزت هــذه احلــرارة 

يتبخــر الســـــائل احلــراري ويندفــع نحــو قمــة األنبــوب حيــث 

ينقــل معــه درجــة احلــرارة، وعنــد وصولــه إلــى أعلــى األنبــوب 

تنتقــل احلــرارة مــن طــرف املاســورة النحــاس إلــى املــاء املــراد 

تســـــخينه فيتكثــف البخــار ويســــــيل إلــى أســفل األنبــوب النحاســي مرة أخــرى. وهــذه العمليــة تتكرر بصفة مســتمرة 

و تــؤدي إلــي تســـــــخني امليــاه. هــذا النظــام يصلــح لالســتخدام فــي األجــواء البــاردة حيــث أن األنابيــب احلراريــة املفرغــة 

ــا  ــد فيه ــي تفق ــية الت ــواء القاس ــك األج ــي تل ــد ف ــل الوحي ــر البدي ــة وتعتب ــرارة املنخفض ــات احل ــي درج ــاءة ف ــل بكف تعم

الســخانات املســطحة كفائتهــا بصــورة كبيــرة جــدا. وتعتبــر هــذه األنظمــة احلــل األمثــل للمشــاريع التجاريــة واخلدماتيــة 

والتــي يعتمــد نظامهــا علــى تخزيــن امليــاه بســعات كبيــرة.

1• السعة اإلنتاجية للنظام من ]20 - 25 -30[ أنبوب حراري..

2• مت فحص قوة الضغط مبقياس ]8[ بار..

3• معدل الضغط التشغيلي )املوصى به(: ]3[ بار..

4• النظام مصمم ملعدل تدفق املاء من ] 5 – 15[ لتر/دقيقة. في حالة زيادة التدفق ميكن وصل النظام على التوالي للحصول على .
التدفق املطلوب.



١١

القدرة اإلنتاجية لنظام مجمعات المياه الداعمة بتقنية األنابيب الحرارية:

جننينابلسرام اهللأريحاالقدسبيت حلماخلليلاحملافظة

]20[ أنبوب حراري

ف
صي

10.07911.38711.64011.30211.598910.07910.838الطاقة )KW(ال

)BTH/h( 34391388543971738564395743439136981الطاقة

اء
شت

4.1934.8574.8154.3594.6914.1514.442الطاقة )KW(ال

)BTH/h( 14273165691642914874160061416415157الطاقة

]25[ أنبوب حراي

ف
صي

12.59914.23314.55014.12814.47912.59913.548الطاقة )KW(ال

)BTH/h( 42990485654964748207494664298946228الطاقة

اء
شت

5.2416.0716.0195.4485.8635.1895.552الطاقة )KW(ال

)BTH/h( 17883207152053818589200051770518944الطاقة

]30[ أنبوب حراري

ف
صي

15.11917.08017.46016.93517.39615.11916.258الطاقة )KW(ال

)BTH/h( 51588582795957557846593575158855475الطاقة
اء

شت
6.2897.2857.2236.5387.0366.2276.662الطاقة )KW(ال

)BTH/h( 21459248572464622308240082124722731الطاقة

مالحظات:

• الفارق بني درجة حرارة املاء الساخن ودرجة حرارة اجلو: )55( درجة مئوية في فصل الصيف، و)40( درجة مئوية في فصل الشتاء.	

• املعطيات قد تتغير وفقاً لتغير املواصفات من قبل الشركة املصنعة أو أبحاث الطاقة املتجددة، كون أن التطوير والبحوث 	
مستمرة في هذا اجملال.

• وتبادل 	 واملشاركة  التطوير  على  معاً  ولنعمل  معنا  الرجاء مشاركتها  توصيات،  أو  دراسات  أو  أية مالحظات  وجود  حال  في 
اخلبرات. 

• هذه املعطيات بناًء على دراسة املصنع وقد تتغير بناًء على عدة عوامل ومعطيات أهمها معدل اإلشعاع الشمسي، طبيعة 	

املشرف  املهندس  أو  املصمم  توصيات  اتباع  عدم  أو  التقليل  يجب  ال  وعليه  النظام  تركيب  أصول  مشروع،  كل   وخصائص 

أو مستشارك في هذا اجملال.
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املعطيات واإلنتاجية لنظام مجمعات املياه الداعمة بتقنية األنابيب احلرارية 

30 أنبوب25 أنبوب20 أنبوبعدد األنابيب 

1.74 لتر1.45 لتر1.17 لترسعة اجملمع

معدل الطاقة اإلنتاجية اليومي
17,080 كيلو واط14,233 كيلو واط11,387 كيلو واطصيف

7,285 واط6,071 كيلو واط4,857 كيلو واطشتاء

5 مجمعات6 مجمعات8 مجمعاتاجملمعات املوصى بها لتسخني )1000( لتر من املياه خالل )2 - 3 ساعة(

234 سم197 سم159 سمالعرض الكلي للمجمع

3.9 م3.252 م2.62 م2مساحة االمتصاص

114 كغم95 كغم76 كغمالوزن

193 سمطول اجملمع

14*14 سمأبعاد مقطع اجملمع

120 درجة مئويةأقصى درجة حرارة في حالة الضغط 

5-15  لتر/دقيقةمعدل التدفق املوصى به

3 بارمعدل الضغط املوصى به

8 بارأقصى قيمة للضغط »بحسب الفحص«

3/4”مدخل املاء البارد

3/4”مخرج املاء الساخن 

معامل عزل: 0.04 واط/م2.ك من الصوف الصخري  العزل احلراري 

معدل أداء النظام
88%صيف

86%شتاء

معدل اإلشعاع الشمسي اليومي )محافظة بيت حلم(
27 )مليون جول/م2(صيف

11.7 )مليون جول/م2(شتاء



١٣

Collector Size 20 tubes 25 tubes 30 tubes

Overall Length 1930 mm

Overall Height 140mm（Standard Back frame & Manifold Case）

Overall Width 1590mm 1965mm 2340mm

Effective Absorber Area 2.6 M2 3.25 M2 3.9 M2

Weight 76 kg 95 kg 114 kg 

Volume of Manifold Header 1170ml 1450ml 1740ml

Maximum Temperature in Manifold under pressurized condition 120 degree C

B( Component Specification: 

a. Copper Header

Material: TP2 Copper, Cu ≥ 99.9% 

Overall Length of Header: L= )N-1( * 75mm + 82.5mm*2 

Header Pipe Specification OD: Φ35 / WT: 1.0mm 

Inlet & outlet OD: Φ22 

Temperature Sensor Port OD：Φ0.8 * (0.5~0.65） 

Maximum Operating Pressure: Rating 0.7 MPa 

Maximum Flow Rate: 8 L/ TUBE/MIN

Recommended Flow Rate: 0.03L/TUBE/MI

b. Manifold Casing:   

Manifold Material: 6063 Aluminum Alloy Material

Thickness : 1.7 mm tube spacing 75 mm

c. Back Frame 

Material: 6063 Aluminum

Alloy Material: Thickness 2.0 mm 

Bolts Washers and Nuts SUS 304 or SUS 201 Stainless Steel

d. Insulation 

Material: Glass Wool K-factor: 0.05 W/)m.K(,  
Polyurethane Density: 28～34kg/m3; K factor: 0.03 W/)m.K(

Aluminum Foil, Thickness: 0.04 mm

 Insulation Factor : Overall K-factor: 0.04 W/)m.K(

e. Vacuum Solar Tube )Solar Absorber( 

Tube Length: 1800 mm 

Outer Tube Dimensions : Φ58 mm 

Inner Tube Dimensions : Φ47 mm 

Weight : 2.2 kg 

Vacuum Solar Tube Material: Borosilicate Glass 3.3

Vacuum Solar Tube Coating: SS-AlNx/Cu 

Thermal Expansion: 3.3 

Absorption: ≥ 92% 

Emission: ≤8% )80oC±5oC( 

Vacuum: 230oC 

Heat Loss: <0.80 W/m2oC

Maximum Strength: 0.7 MPa

Effective Absorber Area per Tube: 0.0812 M2

f. Heat Pipes & Heat Transfer Fins 

Length: 1785 mm 

Material: TP2 Copper 

Copper Pipe Dimension: φ8mm×0.7mm 

Condenser Dimensions: φ14mm×78mm δ0.8mm 

Heat Transfer Material: Super Conductivity Technology - 
Inorganic Media 

Startup Temperature: 30 °C 

Heat Transfer Fins: 3003 Aluminum Alloy

Frozen Protection: - 25 °C

g. Silicon Ring 

Material: Silicon Rubber 

Density: 1.18 Mg/m3 Duro-meter 

Hardness: )Shore A( 52 

Elongation: 429% 

Maximum Working Temperature: 260 °C 

Tensile Strength: 6 Mpa 

Tear Strength: 24 KN/M

Heat Pipe Collector Technical Parameter

A( General Specifications
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بعض المشاريع الخاصة بأنظمة »حنانيا لالستثمار« في األردن:

إنارة•شوارع•مخيم•الزعرتي•بالطاقة•الشمسية

توليد•الكهرباء•بالطاقة•الشمسية•-•مؤسسات•خدماتية

نظام•مجمعات•دعم•املياه•)سعة•٦٠٠٠•لرت(•-•فندق•الزيتونة

نظام•تنقية•األنابيب•املفرغة•-•إسكانات
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أقسام الشركة الرئيسية:
وحدة التسويق والمبيعات

تهدف هذه الوحدة إلى تسويق املنتجات واملتابعة مع العمالء وتزويدهم بالعروض الفنية واملالية وبحسب متطلباتهم. حيث 

تعتمد هذه الوحدة على بناء سياسة تسويقية ونظام مبيعات يضمن حقوق العمالء ويتناسب مع واقع السوق واستراتيجية 

الشركة اخلاصة بالتسويق واملبيعات. إن سياسة األسعار ستكون موحدة ووفق معايير واضحة، ومبا يضمن احلفاظ على قيمة 

املنتج السوقية واملعنوية.

وحدة كبار العمالء
وحدة خدمة كبار العمالء تهدف لتقدمي أفضل مستوى لرجال األعمال واملؤسسات العامة وكبار العمالء والشركات في إطار 

كامل من اخلصوصية والكفاءة، بحيث تفوق توقعاتهم ومساعدتهم في احلصول على اخلدمة واألنظمة التي تصب في مصلحة 

أعمالهم ومشاريعهم وضمن منظومة عمل تعتمد على درجة عالية من املهنية والشراكة.

وحدة المشاريع والدعم الفني
الهندسية، حيث  واملكاتب  واملقاولني  للمهندسني  الهندسية  واالستشارات  والتقني  الفني  الدعم  تقدمي  إلى  الوحدة  تهدف 

تساهم في تصميم لألنظمة اخلاصة مبنتجاتنا للمشاريع اخملتلفة، وفقاً للمواصفات والظروف واملتطلبات اخلاصة بكل مشروع، 

كما تقدم توصياتها حلل أي مشاكل وتوفير بدائل مجدية من خالل تكنولوجيا منتجاتنا اخملتلفة والتي تساعد في إحداث تطوير 

نوعي للمشاريع التي يتم توصيفها أو تنفيذها أو توريدها. طواقم عملنا املتخصصة واملهنية ستقدم لكم النصيحة العلمية 

األمثل والبدائل واحللول اإلبداعية واملستدامة.

وحدة الصيانة والمعالجة
إلى تقدمي الصيانة واملعاجلة واإلشراف على تركيب وصيانة كافة األنظمة اخلاصة بالشركة،  تهدف وحدة الصيانة واملعاجلة 

كما تختص مبتابعة قطع الغيار اخملتلفة. هذه الوحدة تقدم خدماتها للزبائن وتلبي احتياجاتهم واستفساراتهم خالل ساعات 

العمل وفي احلاالت الطارئة. إن سرّ جناح وثقة زبائننا في منتوجاتنا يأتي من توفير متيز، ومصداقية، ودقة في نوعية اخلدمات التي 

نقدمها لهم قبل وأثناء وما بعد عملية البيع. 

ال ترددوا في التواصل معنا واالستفسار عن منتجاتنا ونظمنا. طواقم عملنا ستقدم لكم االستفسارات وتعمل على تلبية 

احتياجاتكم مبهنية ودقة. 

سولتيك وكالء العالمة التجارية »حنانيا لالستثمار« تضمن لكم التوفير على مدار العام

خبرة ومصداقيةفحص رقم ١٧/٠٨/٣2٤ضمان وكفاءة
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