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  االجهزة املتوفرة–خمتربات املركز 

  
  Educational solar power systemمنظومة طاقة شمسية تعليمية Hydrogen fuel cell system منظومة خلية الوقود الهيدروجينية

  
 dip coating with electric oven جهاز الطالء بالغطس مع فرن كهربائي Flat plate solar collector  الحراريةجهاز فحص الطاقة الشمسية 
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Vacuum Oven غ  فرن مفر   Spectrophotometer  مقياس الطيف الضوئي 

  
Spin Coating system دوران طالء بالالمنظومة    Spectrophotometer    الضوئيمقياس الطيف  
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 جهاز الطالء بالرش للمحاليل االعتيادية والنانوية 

spray coating system for normal and nanoparticles solutions 

Thermal evaporation system   منظومة التبخير الحراري  

 

  
 الناتج  ثنائيالمجهزة ,  DC منظم طاقة

Regulated DC Power supply(0-30V)/( 5A) Dual output MCH-

305D-11 

 Anemometer  والرطوبة جهاز قياس سرعة الرياح
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 Thermocouple  جهاز قياس التبخير  جهاز لقياس درجات الحرارةTotal organic carbon 

  
 منظومة تأثير هول   Smoothing system   Hall Effect system جهاز التنعيم
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Solar Submersible pump      مضخة الغاطسة الشمسيةال  Humidity meter  MY-91HT     مقياس رطوبة 

  
Oven 250C  فرن حراري    

O
 ,   LDO-060S منظومة كبسPresses system  
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 Power inverter2000Wعاكسة  Power inverter300Wعاكسة 

 

 
 مجموعة مصابيح هالوجين  Manual wire wrapping tool ل السلِك اليدويةِ أداة عز

 max.500-2000W 
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  لخاليا الشمسيةقياس خصائص) التيار و فولتية(  لمنظومة 

Solar Cell Tester 

 البوليمرية منظومة تحضير التراكيز واألغشية

Preparation concentrations and polymeric membranes system 

  
 

 اللزوجةع جهاز قياس محساس ميزان 

Balance,TP-214 Denver instrument with falling ball viscometer                       

   Digital Storage Oscilloscope ADS7042SN  جهاز راسم إشارة
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 جهاز قياس فولتية وتيار ومقاومة

AVO meter DM-9960 

 مقياس مخلبي

Clamp meter 

CM-9930 

 الرياحجهاز قياس سرعة 

Anemometer 

YK-80 AM 
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     Scale GM300 ميزان       Function generator  FG-2003 مولد دوال

 

 

رقمية ةفير ني  

Digital caliper DC-515 

  محول

Converter  RSC-8018 to1  RS232 
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 مقياس شدة اإلضاءة

Light meter    LX-1108 

 خلية شمسية مختبرية
Laboratory Solar panel 

Light meter مقياس شدة االضاءة 

LX-1118 
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 خازن معلومات

Data logger DL-9601A 

 قياس قدرة الخلية الشمسية)مقياس معلومات خزن الطاقة الشمسية (

Data logging solar power meter 

ISO-TECH  ISM 410 

  
 جهاز عداد سرعة

Photo/Contact Tachometer  DT-2 
   Magnetic Stirrer مسخن حراري مجهز بمحرك مغناطيسي
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 (30V ,5Aمجهز قدرة )

Regulated DC Power supply 

(0-30V)/( 5A) Dual output  MCH-305D-11 

 مطياف بصري ماسح

Spectrophotometer 

UV/VIS  SP 8001 

  
250Cفرن حراري )  Balance,TP-214 ميزان حساس )أربع مراتب بعد الفارزة(

O
)Oven ,    LDO-060S   
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 جهاز قياس معامل االنكسار

Refractometer-AR4 

 مقياس حرارة

Precision 0.01
0 
Thermometer 

  
 ستروبوسكوب رقمي لقياس السرعة

Digital Stroboscope DT-2249A 

 فارياك )منظم فولتية(

Auto transformer(2Amp.max.) (0-270V A.C) 
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 منظم فولتية

Voltage Regulator TDGC2-2KVA 

 Coating Thicknessجهاز قياس السمك 

Sonacoat 111 

  
 1000W عاكس

Inverter with 5A charger PIC-1000  12V DC-220V AC 

1000W(12V)  (4عدد) 

 1500W عاكس

Inverter with 5A charger PIC-1500  12V DC-220V AC 

1500W(12V) (2عدد )   
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 مسيطر شحن) منظم شمسي(

Solar Regulator 

Controller for photovoltaic systems CMP24 

 مسيطر شحن)منظم شمسي(

Solar Regulator CMP 45  

  
 جهاز سيطرة النظاِم الهجينِ 

PV Hybrid system controller 

 جهاز تنظيف فوق صوتي

Ultra sonic cleaner 3560 
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 صندوق مقاومة متغيرة

Decade Resistance Box NV705 

 صندوق مقاومة متغيرة

Decade Resistance Box – EISCO 

 

 

 

  max.1000Wمصباح هالوجين مع القاعدة   

Halogen lamp with the base (max.1000W( 

 Solar cell  خلية شمسية تعليمية
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 جهاز ايبالي لقياس شدة االشعاع

Eppley Radiometer 

 محلّل الوحدِة الشمسيِ جهاز 

Solar module analyzer 

  
 حرارةالدرجِة للسيطرة على جهاز 

Digital-Display 

Temperature Controller 

 جهاز قياس مصادر الفولتية والتيار والمقاومة

Source meter 

2420 
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 لوح شمسي نوع شارب

Solar cell module NT131 -  Sharp 

44 W 

 لوح شمسي نوع شارب

Solar cell -  Sharp 

35 W 

 
 

 لوح شمسي زجاجي

CHR NAR 

 لوح شمسي

Solar ex License SX90 Photonetics NYON/CH 2724 
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 جهاز قياس الفلورة

Fluorimeter-6270 

شمسيمقياس اإلشعاع ال  

Pyranometer Lab-volt 8989-00 Model CMP3 

  
 التدريبي جنموذال -ضوئيةتو الشمسية الفوالطاقة 

Photovoltaic Solar Energy-Training model 

 

جهاز مطياف لقياس االمتصاصية والنفاذية للسوائل واألغشية موصلة مع منظومة حاسوب 

 فوق البنفسجية -ضمن المدى لألطوال الموجية المرئية 

UV-VIS Spectrophotometer 
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تستخدم لقياس كل المتغيرات الجوية وإظهارها على شاشة المحطة محطة أنواء جوية 

وكذلك لها القابلية على ربطها بجهاز حاسوب, تتحسس المنظومة بالمتغيرات بصورة 

 السلكية من متحسسات توضع في أالماكن المراد قياسها

 

Weather station used to measure all the weather variables and 

show it on the station screen, as well as its ability to connect to the 

computer, , The system sensed the variables by a Wireless sensors 

placed in locations to be measured 

جهاز ستروبوسكوب لقياس السرعة الدورانية للمكائن او االجزاء الدوارة بصورة غير 

 .يتر لقياس السرعة الدورانية واالفقية بصورة تالمسيةتالمسية وجهاز تاكوم

 

Stroboscope device for measuring the rotational speed of the 

machinery or rotating parts without contact them ,Tachometer  

device for measuring the rotational speed in the horizontal by 

contact 
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  أجهزة فحص نقاوة وتوصيلية السوائل

Checking the purity of fluids and connectivity devices 

 Full workshop at the center ورشة عمل متكاملة في المركز

 
 

 جهاز قياس الضغط في األنابيب

 Pressure meter PS-930 2 

 جهاز قياس الدالة الحامضية

 PH meter PH -221 



                                                                                                                                   2015 -2014المتجددة مركز تكنولوجيا الطاقة والطاقات الجامعة التكنولوجية / 

 

21 

 

 

  
منظومة قياس سرعة الرياح, تربط مع الحاسوب إلظهار القراءات على شكل جداول 

 ومنحنيات ولها القابلية على إظهار القراءات على شكل مؤشرات كمية او رقمية

wind speed measuring system , linked with the computer to show 

the readings in the form of tables and curves, and its ability to 

show readings in the form of quantitative or digital indicators 

جهاز قياس االهتزازات, ويستخدم هذا الجهاز لقياس مستوى سرعة وتعجيل وإزاحة 

 االهتزازات في المكائن الدوارة

 Vibration meter, this device used to measure the level of speed and 

acceleration and displacement of vibrations in rotating machines 

 
 

 مضخة ماء تعمل بالطاقة الشمسية

Water pump works with solar power 

 منظومة مختبرية لتقطير االيثانول

Laboratory system for the distillation of ethanol 
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Water solar distillation system work by steam circulation 

technique 

 منظومة تنقية الماء تعمل على الطاقة الشمسية

 منظومة التكييف وإنارة السيطرات الحدودية بواسطة الطاقة الشمسية

Air conditioning and lighting Solar system for checkpoints  

 
 


