
 ّسیٌِ پرٍشُ گلخاًِ ٍ بستر تکثیر برآٍرد
 

 ّبی گزهبیص ثزلی هغجَع( )اٍلیي ٍ تٌْب تَلیذوٌٌذُ سیستنمجتمع صوعت آلتان آزمون    

    19:79484> فکس           99:8;;:: - 98:8;;::> تلفن    

 TopSUNHeatingChannelکاهال تلگرام>          info@topsunheating.com> ایمیل    

 

 :دلیك اس لجیلثزآٍرد حبضز ثصَرت ًوًَِ ثَدُ ٍ  ثذٍى در اختیبر داضت اعالػبت  -

o هحل احذاث ٍ هَلؼیت جغزافیبیی 

o ِوویٌِ دهبی هٌغم 

o ًِدهبی هَردًیبس گلخب 

o دهبی هَردًیبس گیبُ خبظ 

o  هیشاى ایشٍلِ ثَدى هحل 

 گزدد.  ارائِ هی

 

   ای  گلخاًِ -ِسیستن گرهایش پاگرم )زیر سطحی( / گرهایش ریش

ٍ ثب ایجبد در سغح سیز خبن ٍ یب سیز ثستز )ّیذٍرپًَیه( لزار گزفتِ  TopSUNای  در ایي حبلت، سیستن گزهبیص صفحِ

گزهب ٍ اًتمبل رسبًطی ٍ ّوزفتی ثِ هزٍر ثِ ریطِ هٌتمل ضذُ ٍ ریطِ گیبُ ثب ثزخَرداری اس دهبی هغلَة ثِ ضزایظ رضذ 

 یبثذ.  هٌبست دست هی

 

  :کاشت ٍ تکثیر ّای ایستادًُوًَِ برآٍرد سیستن پاگرم برای بستر

 هتز هزثغ 1000هسبحت ول فضب:  -

 هتز 3ػزض راّزٍ: |  هتز( 44هتز )عَل ولی  22ردیف ثستز در اهتذاد عَلی ثب عَل  2 عَل ثستز: -

 هتز سبًتی 40ػزض ثستز:  -

 هتز سبًتی 80ػزض راّزٍ:  -

  16تؼذاد ردیف:  -

 هتز سبًتی 20ػوك خبن ثستز:  -

 هتزعَل 704هتزاص پذگزهبیطی ًصجی:  -

 

 ضَد: ثزآٍرد اٍلیِ ثِ لزار سیز در ًظز گزفتِ هی

 هتزعَل )پَضص وبهل عَل ثستزّب( 704همذار هَرد پیص ثیٌی گزهبیص: حذاوثز  (1

 % عَل ثستزّب( 70هتزعَل )پَضص  1075هتَسظ همذار هَرد پیص ثیٌی گزهبیص:  (2

 % عَل ثستزّب( 55هتزعَل )پَضص  569حذالل همذار هَرد پیص ثیٌی گزهبیص:  (3

 
پذیزد.  ستز در هذت سهبى ووتز ٍ ثب یىٌَاختی ثیطتز صَرت هیثب تَجِ ثِ افشایص هتزاص ًصجی، دستیبثی ثِ دهبی هَرد ًظز ث

اس ایٌزٍ، در ثْتزیي حبلت، پیطٌْبد استفبدُ اس رٍش اٍل ًصجی )حذاوثز همذار( هَرد ًظز ضزوت 

 ثبضذ. هی
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  :کاشت ٍ تکثیر ّای سطحیًوًَِ برآٍرد سیستن پاگرم برای بستر 

         هتز هزثغ 405هسبحت ول پزٍصُ:  -

 هتز   18×  5/22اثؼبد گلخبًِ:  -

 ردیف 12ّبی وطت:  تؼذاد ردیف -

 هتز بًتیس 80هتز ثب ػزض وطت  21: عَل ّبی وطت اثؼبد ردیف -

 گزاد )هتٌبست ثب ًَع گیبُ( درجِ سبًتی 23-19حذالل دهبی هَرد ًیبس خبن:  -

 هتز عَل 252هسبحت پزٍصُ ثزای اجزای گزهبیص خبن:  -

 درجِ سبًتیگزاد -15 وویٌِ دهبی هحل در فصَل سزد: -

 درجِ سبًتیگزاد 23-19دهبی هَردًیبس اػالهی گزهبیص خبن:  -

 

  جاًبی / گرهایش بَتِ حاسبات فٌی سیستن گرهایشه

ای ٍ فضبی  وبضت غیز گلخبًِثِ ٍیضُ  ثِ ٍیضُ گیبّبى حسبط ثِ دهبی هحیغی بىایي رٍش ػوَهب ثزای گزهبیص ثَتِ گیبّ

ّبی فلشی ٍ هتٌبست ثب ارتفبع  دٍ ردیف پذ گزهبیطی ثز رٍی پبیِگیزد. در رٍش گزهبیص جبًجی،  هَرد استفبدُ لزار هی آساد

ٍ ضوي تبهیي گزهبیص ثَتِ گیبّبى، هَجت ثزداضت هحصَل در فصَل سزد ًیش ثذٍى  گیزًذ. ثَتِ در دٍ سوت گیبُ لزار هی

  گزدد. ًیبس ثِ گلخبًِ فزاّن هی

، در هٌبعك وَیزی وِ گزهبی هحیغی در رٍس، اهىبى تبهیي دهبی ریطِ را داضتِ ٍ در عَل رٍس دهبی السم ثزای ثؼٌَاى هثبل

تَاًذ هَجت سزهبسدگی ثَتِ گزدد وِ  وٌذ. در فصَل سزد ٍ یب عَل ضت، ػذم تبهیي دهبی ثَتِ، هی پزٍرش گیبُ را فزاّن هی

 . گزدد گیزی اس ایي رٍش، ایي هطىل هزتفغ هی ثب ثْزُ

 

 هحاسبات برحسب زهیي زراعی با پَشش کاهل:

 هتزهزثغ 5000هسبحت سهیي سراػی:  -

 هتز 50×  100اثؼبد سهیي سراػی:  -

 هتز )لزارگیزی ثستزّب ثصَرت عَلی( 100عَل ثستز:  -

 هتز سبًتی 80ػزض ثستز:  -

 ػذد 50: ّبی لزارگیزی پذّب تؼذاد ردیف -

 هتز سبًتی 80: ػزض پذ -

 هتز سبًتی 100ارتفبع تحت پَضص پذ:  -

 هتز سبًتی 20ارتفبع پذ اس ثستز خبن:  -
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 ای: بستر گلخاًِهحاسبات بر حسب 

 هتز هىؼت 37038هتز هزثغ       حجن حذٍدی گلخبًِ:  8925هسبحت ول گلخبًِ:  -

 (هتز 5ػذد )لزارگیزی ثصَرت راّزٍی عَلی ثب فبصلِ  2تؼذاد گلخبًِ:  -

 هتز 40×  105اثؼبد ّز گلخبًِ:  -

 ستَى ثب راّزٍ ٍسظ( 2هتز )لزار گیزی ثستزّب ثصَرت عَلی ٍ  51عَل ثستز:  -

 ػذد 28ّبی ثستز وطت:  تؼذاد ردیف -

 هتز سبًتی 40ػزض ثستز:  -

 هتز سبًتی 110 -90ػزض راّزٍ:  -

 درجِ سبًتیگزاد 17 ضتدرجِ سبًتیگزاد        در  25 رٍسدهبی درٍى: در  -

 هتز( 5/1: هتز )ثلٌذی ثَتِ اس وف ثستز 2ثلٌذی ثَتِ اس وف:  -

   هتز سبًتی 80 ٍ 40 :ػزض پذ -

 هتز سبًتی 20هتز:  سبًتی 80ٍ  40فبصلِ لزارگیزی دٍ سزی پذ  -

 هتز سبًتی 160ارتفبع تحت پَضص پذ:  -

 هتز سبًتی 20ارتفبع پذ اس ثستز خبن:  -
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 ای  گلخاًِ -ای سیستن گرهایش پاگرم )زیر سطحی( / گرهایش ریشِ هحاسبات ّسیٌِ
 

 :تکثیر و کاشت بسترهای ایستاده* محاسبات در 
  کاهل ( بر حسب پَشش1

 :سیستن گرهایش

   تَهبى  000/160/92تَهبى ;  000/60× هتز(  سبًتی 80)ػزض پذگزهبیطی  هتزعَل 1536

 تَهبى  000/520/23تَهبى ;  000/16× هتز هزثغ  1470عایق بازتابشی:

  :َّشوٌذ دیجیتال کٌترلر

 دستگبُ 16وٌتزلز دهب ٍ رعَثت: حذالل تؼذاد 

 تَهبى 000/680/15تَهبى ;  000/980× دستگبُ وٌتزلز دهب ٍ رعَثت  16

  :تابلَ برق

 تَهبى 000/000/8تَهبى ;  000/000/8× دستگبُ تبثلَ ثزق  1

 

 تَهاى 000/360/139 :)سیستن گزهبیص، ػبیك( تجْیساتّسیٌِ 

 تَهاى 000/506/16: % ّشیٌِ ول تجْیشات(15)ّسیٌِ ًصب 

 تومان 000/546/126: هسینه کل
 

 % پَشش70( بر حسب 2

 :سیستن گرهایش

 تَهبى  000/135/58تَهبى ;  000/55×  هتز( سبًتی 80)ػزض پذگزهبیطی  هتزعَل 1057

 عایق بازتابشی:

 تَهبى  000/760/23تَهبى ;  500/16× هتز هزثغ  1440

  :َّشوٌذ دیجیتال کٌترلر

 دستگبُ 16وٌتزلز دهب ٍ رعَثت: حذالل تؼذاد 

 تَهبى 000/160/12تَهبى ;  000/760× دستگبُ وٌتزلز دهب ٍ رعَثت  16

  :تابلَ برقّسیٌِ 

 تَهبى 000/000/5تَهبى ;  000/000/5× دستگبُ تبثلَ ثزق  1

 

 تَهاى 000/055/99 :)سیستن گزهبیص، ػبیك(تجْیسات ّسیٌِ 

 تَهاى 250/858/14: % ّشیٌِ ول تجْیشات(15)ّسیٌِ ًصب 

 نتوما 250/913/113: هسینه کل
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  % پَشش55( بر حسب 3

 :سیستن گرهایش

 تَهبى  000/520/45تَهبى ;  000/80× هتزعَل  569

 عایق بازتابشی:

 تَهبى  000/760/23تَهبى ;  500/16× هتز هزثغ  1440

  :َّشوٌذ دیجیتال کٌترلر

 دستگبُ 16حذالل تؼذاد وٌتزلز دهب ٍ رعَثت: 

 تَهبى 000/160/12تَهبى ;  000/760× دستگبُ وٌتزلز دهب ٍ رعَثت  16

  :تابلَ برقّسیٌِ 

 تَهبى 000/000/5تَهبى ;  000/000/5× دستگبُ تبثلَ ثزق  1

 

 تَهاى 000/440/86 :)سیستن گزهبیص، ػبیك(تجْیسات ّسیٌِ 

 تَهاى 000/996/12: % ّشیٌِ ول تجْیشات(15)ّسیٌِ ًصب 

 تومان 000/406/99: هسینه کل

 

 

 :تکثیر و کاشت سطحی بسترهای در محاسبات* 

 سیستن گرهایش:

 تَهبى 000/680/22تَهبى ;  000/90×  عَلتز ه 252

 عایق بازتابشی:

 تَهبى 000/760/23تَهبى ;  500/16× هتز هزثغ  1440

  :َّشوٌذ دیجیتال کٌترلر

 تَهبى 000/720/3تَهبى ;  000/310× دستگبُ  12

 برق کٌترل هرکسی:تابلَ 

 تَهبى 000/500/1تَهبى ;  000/500/1× دستگبُ تبثلَ ثزق  1

 

 تَهاى 000/660/51 :(تجْیشات وٌتزلی ٍ )سیستن گزهبیصتجْیسات ّسیٌِ 

 تَهاى 000/749/7: % ّشیٌِ ول تجْیشات(15)ّسیٌِ ًصب 

 تومان 000/409/59: هسینه کل
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  جاًبی / گرهایش بَتِ حاسبات فٌی سیستن گرهایشه

 کامل پوشش با زراعی زمین محاسبات برحسب* 

 :سیستن گرهایش

   تَهبى  000/000/200تَهبى ;  000/40× هتزعَل  5000

  :َّشوٌذ دیجیتال کٌترلر

 دستگبُ 50حذالل تؼذاد وٌتزلز دهب ٍ رعَثت: 

 تَهبى 000/000/38تَهبى ;  000/760× دستگبُ وٌتزلز دهب ٍ رعَثت  50

  :تابلَ برق

 تَهبى 000/000/5تَهبى ;  000/000/5× دستگبُ تبثلَ ثزق  1

 

 تَهاى 000/000/243 :(تجْیشات وٌتزلی ٍ )سیستن گزهبیصتجْیسات ّسیٌِ 

 تَهاى 000/450/36: % ّشیٌِ ول تجْیشات(15)ّسیٌِ ًصب 

 تومان 000/450/279: هسینه کل
 

 ای گلخانه بستر محاسبات برحسب* 

 :سیستن گرهایش

 هتز عَل  22848هتز( ;  سبًتی 80ٍ  40ردیف گزهبیص ) 2× وٌبرُ  2× ستَى  2× هتز  51× ردیف  28× )گلخبًِ  2

 هتز( سبًتی 40تَهبى ) 000/144/354تَهبى ;  000/31× هتزعَل  11424

 هتز( سبًتی 80تَهبى ) 000/808/479تَهبى ;  000/42× هتزعَل  11424

 :(سٌسَرّای رطَبت ٍ دهاَّشوٌذ دیجیتال ) کٌترلر

 ػذد 112حذالل تؼذاد سٌسَر دهب ٍ رعَثت: 

 دستگبُ 112حذالل دستگبُ وٌتزلز دهب ٍ رعَثت )یه ٍرٍدی ٍ یه خزٍجی(: 

 تَهبى 000/120/85تَهبى ;  000/760× دستگبُ وٌتزلز دهب ٍ رعَثت ٍ سٌسَر  112

  :تابلَ برق

 تَهبى 000/000/15تَهبى ;  000/000/15× دستگبُ تبثلَ ثزق  1

 

 تَهاى 000/072/934 :(تجْیشات وٌتزلی ٍ )سیستن گزهبیصتجْیسات ّسیٌِ 

 تَهاى 800/110/140: % ّشیٌِ ول تجْیشات(15)ّسیٌِ ًصب 

 تومان 800/182/074/1هسینه کل: 

 ثَدُ ٍ اس ًظز لیوتی، لبثل ارجبع ًخَاٌّذ ثَد. ٍ همبیسِ اػالهی، صزفب جْت ًوًَِ ثزآٍردّبی تَجِ:
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 تَضیحات:

ّبی ػولیبتی ٍ هصزف اًزصی است لذا هَاردی اس لجیل ػبیك ثبستبثطی،  هَارد ٍ تجْیشات اضبفی صزفب ثزای وبّص ّشیٌِ -

 ثبضذ. ثَدُ ٍ ثزحست صالحذیذ وبرفزهب لبثل حذف یب تغییز هی اختیاریسٌسَر رعَثت ٍ دهب، وٌتزلز َّضوٌذ ثصَرت 

ّبی گزهبیطی ٍ تبثلَ ثزق ثز ػْذُ وبرفزهب ثَدُ ٍ در صَرت اًجبم  نّبی هزثَط ثِ وبثل وطی تب هحل ًصت سیست ّشیٌِ -

 گزدد. ّبی هزثَعِ ثصَرت جذاگبًِ دریبفت هی تَسظ تین ًصبة هجتوغ صٌؼت آلتبى آسهَى؛ ّشیٌِ

در خصَظ اجزای ػبیك رعَثتی صئَهوجزیي هجتوغ صٌؼت آلتبى آسهَى هسئَلیتی ثزػْذُ ًذاضتِ ٍلی در صَرتی وِ ثٌب ثِ  -

ّبی هزثَعِ ٍ ّزگًَِ  رخَاست وبرفزهب، هجتوغ صٌؼت آلتبى آسهَى؛ الذام ثِ خزیذ ٍ ًصت ػبیك صئَ هوجزیي ًوبیذ، ّشیٌِد

 اختالف لیوت در حیي اجزا وِ تَسظ ضزوت هجزی ػبیك صئَهوجزیي اػالم گزدد ثزػْذُ وبرفزهب خَاّذ ثَد. 

 ثبضذ. ای ثز ػْذُ وبرفزهب هی ّبی در گزهبیص ثَتِ ت گزهبیصّشیٌِ هزثَط ثِ خزیذ، ثزش ٍ ًصت تیزّبی فلشی ثزای ًص -

گزدد ٍ در صَرت ثجت سفبرش تَسظ وبرفزهب، پیص فبوتَر اػالهی ثز  ّبی اػالهی، هتٌبست ثب ًزخ ثبسار تؼییي هی لیوت -

 حست لیوت رٍس خَاّذ ثَد.

 


