NOMAD

™

أوف غريد مدماستر

احلل واضح مع ريفيير (عالمة مسجلة للخدمة)
Sustainable Washing Systems

NOMAD

™

أوف غريد مدماستر

• نظام جاهز لالحتواء والغسيل والتدوير
• يعمل بالطاقة الشمسية أو بالرياح
• مثالي في املناطق البعيدة عن شبكة الطاقة
• يعيد استخدام املياه ،ال يلزم وجود مورد مياه مباشر

ال طاقة وال مياه عذبة؟ ليست مشكلة.

مرفق نوماد حامل الغسيل

في مجالﻝ بناء أﺃنظمة أﺃحواﺍضﺽ اﺍلغسﯿﻴل لالستخداﺍماتﺕ اﺍلعسكریﻳة منذ أﺃكثر  Riveerتعمل من عقد من
اﺍلزمانﻥ .وﻭغال ًبا ما یﻳكونﻥ اﺍلتوصﯿﻴل باملراﺍفق وﻭاﺍلتوصﯿﻴل مبجارﺭيﻱ اﺍلصرفﻑ ا  ™ NOMADﺍلعقبة اﺍألكبر اﺍلتي
خصﯿﻴصا للتغلب على هذهﻩ اﺍملشاكل .عبارﺭةﺓ عن
قد تواﺍجه إﺇنشاء وﻭتشغﯿﻴل أﺃحد اﺍألنظمة .لكن نظاﻡم مصمم
ً
خصﯿﻴصا
حوضﺽ غسﯿﻴل بعﯿﻴد عن اﺍلشبكة وﻭذﺫاﺍتي اﺍالحتواﺍء لألدﺩاﺍء اﺍلشاقﻕ  NOMADنظاﻡم مصمم
ً
لﯿﻴناسب اﺍملواﺍقع اﺍلنائﯿﻴة وﻭیﻳعمل على اﺍلطاقة اﺍلشمسﯿﻴة وﻭطاقة اﺍلریﻳاحﺡ وﻭمزوﻭدﺩ مبولد دﺩیﻳزلﻝ
أﺃیﻳضا یﻳخزنﻥ بفعالﯿﻴة اﺍلطاقة اﺍجملمعة في اﺍلسابق
اﺍحتﯿﻴاطي .هذاﺍ اﺍلنظاﻡم
ً
لالستخداﺍﻡم في اﺍلظروﻭفﻑ اﺍلبﯿﻴئﯿﻴة غﯿﻴر اﺍملثالﯿﻴة .اﺍلنظاﻡم مزوﻭدﺩ ببطارﺭیﻳاتﺕ تخزیﻳن  453.6كجم عمﯿﻴقة
اﺍلتفریﻳغ توفر اﺍلطاقة خاللﻝ فتراﺍتﺕ اﺍنخفاضﺽ شدةﺓ اﺍلضوء /اﺍلریﻳاحﺡ لتمكﯿﻴن اﺍلنظاﻡم من تدوﻭیﻳر وﻭحقن
اﺍألوﻭزﺯوﻭنﻥ باستمراﺍرﺭ للتأكد من تواﺍفر ماء نظﯿﻴف للغسﯿﻴل حتى بعد شهورﺭ من عدﻡم اﺍلعنایﻳةNOMAD .
اﺍملساحة اﺍلصغﯿﻴرةﺓ اﺍلتي یﻳتطلبها اﺍلنظاﻡم وﻭاﺍملروﻭنة في تخطﯿﻴط اﺍلتركﯿﻴب جتعل نظاﻡم حوضﺽ اﺍلغسﯿﻴل
اﺍلذاﺍتي اﺍالحتواﺍء اﺍألبسط من حﯿﻴث اﺍلتركﯿﻴب .وﻭظﯿﻴفة اﺍلشطف في حلقة مع أﺃدﺩاﺍء ™MudMasterتوفر لك
هﯿﻴكل قويﻱ  NOMADمغلقة اﺍلتي یﻳتسم بها نظاﻡم  24ساعة في اﺍلﯿﻴوﻡم 7 /أﺃیﻳاﻡم في اﺍألسبوعﻉ في حوضﺽ
غسﯿﻴل مستداﺍﻡم لعملﯿﻴاتﺕ  RTS 5000وﻭاﺍلغسﯿﻴل اﺍلعاﻡم PM .شطف للسﯿﻴطرةﺓ على اﺍلتآكل وﻭتنظﯿﻴف

• منصة غسﯿﻴل فوالذﺫیﻳة  6.1x12.8ﻡم
		
حتتويﻱ على اﺍحتواﺍء للرشﺵ اﺍلزاﺍئد
(اﺍألحواﺍضﺽ اﺍملعﯿﻴارﺭیﻳة تسمح 			
باستخداﺍﻡم منصة غسﯿﻴل من أﺃيﻱ حجم)
• سﯿﻴورﺭ للتعامل مع اﺍملواﺍدﺩ اﺍلصلبة
• مغسلة بضغط اﺍملاء اﺍلساخن مزوﻭدﺩةﺓ
بخرطوﻡم ملفوفﻑ على بكرةﺓ
		
• مدفع ماء منخفض اﺍلضغط وﻭعالي
اﺍلتدفق إلزﺯاﺍلة اﺍألتربة وﻭاﺍلطﯿﻴن بسرعة
 RTSمزوﻭدﺩ مبضخة كسح
• نظاﻡم معاجلة
لالستعادﺩةﺓ بنسبة %100
		
• ترشﯿﻴح اﺍلمﯿﻴاهﻩ ،وﻭفراﺍزﺯةﺓ زﺯیﻳت في
خزاﺍنﻥ من اﺍلستانلس ستﯿﻴل توفر 			
ترشﯿﻴح حد أﺃدﺩنى ثابت في اﺍجتاهﻩ 			
اﺍلتدفق
		
• خزاﺍنﻥ مﯿﻴاهﻩ حلفظ مﯿﻴاهﻩ اﺍلغسﯿﻴل
جاهزةﺓ لالستخداﺍﻡم
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فوائد نظام نوماد
		
• استصالح املياه :معاجلة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها يقلل من T
التكلفة ويجعل من نوماد وسيلة مناسبة لغسل املعدات حتى في العمليات النائية التي تفتقر
جلودة املياه ويكون املوارد بها محدودة ومكلفة
• ترشيد الطاقة :يقلل من احلاجة إلى مولد مستهلك للوقود ،حيث يجمعالطاقة الطبيعية من
الشمس والرياح لغالبية حمله.
• موقع بعيد عن الشبكة :يقدم نوماد الغسيل املستدام في املناطق النائية البعيدة عن
خدمات املرافق والتي يتم بها التعدين ،التنقيب ،االستكشاف واإلنشاءات.
• مبادرة صديقة للبيئة :أصبح الترشيد في استهالك املوارد ضروريا ً في كافة األماكن تقريبا ً:
ويعتبر ترشيد استهالك املياه ،والكهرباء ،والوقود في نظام واحد اجنازا ً لكفاءة التصميم.
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يتوافق نوماد مع كافة معايير
الكهرباء األمريكية واألوروبية:
UL, TUV, IEC, NEC, NFP

نوماد

أوف غريد مدماستر

مواصفات نوماد

 ™NOMAD:مﯿﻴزاﺍتﺕ
• یﻳعمل على اﺍلطاقة اﺍلشمسﯿﻴة وﻭطاقة اﺍلریﻳاحﺡ وﻭبطارﺭیﻳة وﻭمولد
 %100مستقل عن اﺍلشبكة ،ال یﻳحتاجﺝ إﺇلى مراﺍفق •
• یﻳحتاجﺝ إﺇلى ضوء اﺍلشمس لبضع ساعاتﺕ في اﺍلﯿﻴوﻡم فقط تعني أﺃنﻥ حوضﺽ 			
دﺩاﺍئما
اﺍلغسﯿﻴل  • ™GripStartصﯿﻴانة آﺁلﯿﻴة لالستخداﺍﻡم اﺍلدوﻭرﺭيﻱ ،تكنولوجﯿﻴا جاهز
ً
• مجموعة بطارﺭیﻳة ضخمة مع اﺍملراﺍقبة اﺍإللكتروﻭنﯿﻴة للبطارﺭیﻳة لضمانﻥ جاهزیﻳة اﺍلطاقة
• نظاﻡم كهربي عالي اﺍلكفاءةﺓ یﻳعتبر من اﺍألنظمة اﺍلعالمﯿﻴة لتولﯿﻴد اﺍلطاقة في اﺍلطواﺍرﺭئﺉ
		
• مصفوفة شمسﯿﻴة  3.6كﯿﻴلووﻭاﺍطﻁ مزوﻭدﺩةﺓ بدعاماتﺕ دﺩلﯿﻴلﯿﻴة لتوفﯿﻴر اﺍلطاقة
على أﺃيﻱ مدىﻯ
		
• نظاﻡم تربﯿﻴنة عاملة بطاقة اﺍلریﻳاحﺡ  5كﯿﻴلووﻭاﺍطﻁ (اﺍختﯿﻴارﺭيﻱ) یﻳمكن توصﯿﻴله
عند اﺍحلاجة
• نظاﻡم مراﺍقبة اﺍلبطارﺭیﻳة اﺍلذكي اﺍلذيﻱ یﻳمكنه أﺃنﻥ یﻳبدأﺃ تشغﯿﻴل مولد اﺍلكهرباء ا 			
	ﺍلرئﯿﻴسي بالنسبة للتشغﯿﻴل على أﺃعمالﻝ عالﯿﻴة (مثل مضخاتﺕ مﯿﻴاهﻩ  10حصانﻥ)
عالﯿﻴة اﺍلتحمل للتفریﻳغ اﺍلعمﯿﻴق وﻭیﻳمكن شحنها  • AGCMبطارﺭیﻳاتﺕ
مبعدالتﺕ عالﯿﻴة ج ًداﺍ
• نظاﻡم مراﺍقبة طاقة رﺭقمي یﻳشتمل على سجل لتخطﯿﻴط إﺇدﺩاﺍرﺭةﺓ اﺍملشارﺭیﻳع
• قواﺍبس مواﺍئمة لتشغﯿﻴل جهازﺯ  120فولت
• ضاغط هواﺍء على اﺍلسطح
• دﺩاﺍئرةﺓ إﺇضاءةﺓ أﺃوﻭتوماتﯿﻴكﯿﻴة
• وﻭحداﺍتﺕ تشغﯿﻴل عن بعد ،وﻭاﺍملراﺍقبة بجهازﺯ حتكم عن بعد السلكي متاحة
		
من اﺍلفئة اﺍلراﺍبعة وﻭال یﻳحتاجﺝ إﺇلى إﺇذﺫنﻥ للتشغﯿﻴل  • CARBمولد  49حصانﻥ متواﺍفق
مع وﻭاﺍلضخ  • hvacتقنﯿﻴة مشارﺭكة اﺍلطاقة اﺍلتي تسمح بتشغﯿﻴل كل اﺍألنظمة = وﻭأﺃجهزةﺓ اﺍإلضاءةﺓ وﻭ
بدوﻭنﻥ قلق من اﺍجلهد اﺍلكهربي أﺃوﻭ اﺍلتردﺩدﺩ
متاما حتتويﻱ على مضائالتﺕ وﻭأﺃنظمة متحكم فﯿﻴها حراﺍرﺭیﻳًا
• حاوﻭیﻳاتﺕ معداﺍتﺕ معزوﻭلة ً
• یﻳدعم حتى حارﺭتﯿﻴن غسﯿﻴل مع  4مشغلﯿﻴن
• مدفع مﯿﻴاهﻩ  19لتر في اﺍلدقﯿﻴقة على  20685كﯿﻴلوبسكالﻝ ماء ساخن لكل مشغل وﻭ
 25غالونﻥ في اﺍلدقﯿﻴقة على  10رﺭطل في اﺍلبوصة اﺍملربعة
• سعة اﺍخلزاﺍنﻥ  4542لتر قﯿﻴاسي ،وﻭتوجد خزاﺍناتﺕ أﺃكبر متاحة
• نظاﻡم جتمﯿﻴع اﺍختﯿﻴارﺭيﻱ لمﯿﻴاهﻩ اﺍألمطارﺭ (حتى  12491لتر إﺇضافﯿﻴة)

اﺍلسعة 3218 :لتر زﺯاﺍئد خزاﺍنﻥ اﺍحلفظ
اﺍلوزﺯنﻥ 3538 :كجم زﺯاﺍئد وﻭزﺯنﻥ اﺍلشحن
 244سم ×  610سم × اﺍألبعادﺩ 244 :سم
 480أﺃحادﺩيﻱ أﺃوﻭ  ، 240،اﺍلقدرﺭةﺓ اﺍلكﮭﻬربﯿﻴة208 :
ثالثي اﺍملرحلة
معدلﻝ اﺍملعاجلة 0 :إﺇلى  303لتر في اﺍلدقﯿﻴقة
 103421كﯿﻴلوبسكالﻝ551 :
 302لتر في اﺍلدقﯿﻴقة15 :
اﺍملادﺩةﺓ 304 :ستانلس ستﯿﻴل
 RTSمعاجلة اﺍملاء5000 :
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