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�رکز
دستگاه تولید انرژی و برق پاک متعلق به رشکت و کارخانه سازنده مستقر در کانادا که جدیدترین و نیز رهرب تکنولژی در

 صنعت برق پاک و سبز و بسیار اقتصادی و مقرون به رصفه بوده و اعالم مین�ییم که این انرژی بسیار دوستانه برای تولید 

برق در سالهای آینده خواهد بود.



محیط زیست 
تولید محیطی صفربدون انتشار هیچگونه تابش، بدون گوگرد، بدون گرما، راندمان بسیار باال، و راه حل های مقیاس پذیر انرژی و از 

طریق نوآوری های پیرشفته در مهندسی نوین .

نگهداری تعمیر و
 تعمیر و نگهداری معمول تولید انرژی و باکارآمدو بدون هیچ اتالف وقت و مدت زمان 

پایین را تضمین مین�ییم. پس از انجام مراحل خرید، قرارداد نگهداری خاص بدون هیچ 

مطلبی و رشطی جهت انجام کار سازمانی به عمل خواهد آمد.



پشتیبانی از مشرتیان
 مشرتیان به دنبال حداک¶ کارایی و تولید و نیزاز طرفی کاهش حداقل زمان میباشند و به همین دلیل "انرژی پاک نوکا" با ارایه بهرتین رسویس برای 

مشرتیان خود فراهم مین�ید .

عیب یابی فنی و کنرتل از راه دور :

 اگر چه مسائل و مشکالت فنی را با مشاوره با ما و راهن�یی در خصوص عیب و یا اینکه، ما با داشش¸ تکنسین های آموزش دیده که می تواند با 

دارا بودن خدمات تلفنی و نیز از طرفی جهت حل مشکل فنی که ممکن است بوجود آیند را فورا" ارائه و رفع ¼اییم

زمینه پشتیبانی و برنامه های آموزشی :

. در برخی موارد به ویژه در مکان های از راه دور ممکن است الزم به مشورت با تکنسین محلی 

ما نیز الزامی باشد

از طرفی این رشکت آمادگی کامل جهت ارایه برنامه های آموزشی و راهربی دستگاه را بابرنامه 

ریزی دقیق بصورت سمینارهای حضوری تعلی�تی و با تکنسینهای منتخب محلی به نفع مشرتی در 

رابطه با تولید و نگهداری و تعمیرات را به انجام برساند.

Turbine



: MTG توربین برق مغناطیسی

انرژی برق پاک یک تکنولوژی بسیار جدید و طراحی شده است که رصفا" در خصوص بخش تولید گرفته میشود و  به طور تولید مداوم و در 

دسرتس و برق ارزان تولید مین�ید.

تولید انرژی الکرتیکی به روش کامال" غیر آالینده  که قابل استفاده در هر دو مورد دستگاههای کوچک و بزرگ این رشکت ثابت و قابل حمل و 

بسیار آسان میباشد.در حال حارض دستگاههای تولیدی اینرشکت ار ۵ مگاوات آغاز معرقی و آغاز میگردد و به آسانی تبدیل به ظرفیتهای باالتر نیز 

میگردد. قابلیت و انعطاف پذیری دو عامل بسیار موثر در خصوص سناریوی تولید برق و انرژی در صنعت برق میباشد و به سحولت قابل اتصال به 

برق شبکه عمومی خصوصا"در مکانهایی که حتی تولید برق در آنجا میرس ¼یباشد.این دستگاه به تنهایی و بدون نیاز به هیچگونی سوغتی تولید 

برق پاک مین�ید به عنوان مثال در مجاورت معدنهای دور دست  و نیز قابل تامین برق شبکه های محلی وحتی در داخل شهر و  نیزدر مجاورت با 

محل های مسکونی و نیز قابل اتصال به شبکه های   کوچک برق/ قابل استفاده در بی�رستانها /مراکز صنعتی عظیم/و مراکز تجارت بازرگانی مورد 

استفاده قرار میگیرد.  



 تاسیسات (شبکه های بزرگ و شبکه های کوچک):

 فن آوری ایده آل دستگاه MTG برای اضافه ¼ودن به شبکه های موجود تولید برق وانرژی به عنوان یکی از بهرتین روشها برای بهبود و بهره وری 

انرژی پاک میباشد و همچنین سهولت افزایس برق امکانپذیر میباشد.این دستگاه با تولید برق پاک و قابل اتصال به شبکه های کوچک شهری جهت 

جربان کمبود بوده و هدف ما  در خصوص تولید برق و احداث نیروگاههای بزرگ نیز میباشد. 

رسمایه گذاری های تجاری و صنعتی :

دستگاه ام.تی.جی  راه حل بسیار کارآمد و عملی را به عنوان یک منبع انرژی مستقل را فراهم مین�ید.رشکت انرژی پاک نوکا در خصوص احداث 

نیروگاه برق حهت صنایع معدن / مراکز بهداشتی بی�رستانی / شهرکهای صنعتی / رشکتهای ساخت�نی و دیگر صنایع بسیار مناسب میباشد.



 مرصف برق
 در سال ۲۰۱۴، متوسط مرصف برق ساالنه برای مشرتی سودمند و در مناطق مسکونی ایاالت متحده  ۱۰۹۳۲ کیلو وات ساعت،و به طور متوسط 

۹۱۱ کیلووات ساعت در هر ماه. لوئیزیانا تا به حال باالترین مرصف ساالنه در ۱۵,۴۹۷ کیلووات ساعت در مناطق مشرتی های مسکونی و بعد  

پایین ترین در هاوایی با مرصف  ۶,۰۷۷ کیلووات ساعت در هر مشرتی مسکونی

اطالعات مربوط به مرصف برق  کیلو وات ساعت / در سال و در کشور آمریکا 



نصب و راه اندازی
  دستگاه های کارخانه Noca در خصوص تولیدبرق انرژی های پاک که پرسنل اینرشکت  برای نصب به منظور اطمینان خاطر مشرتی و نیز اطمینان 

خاطر بالقوه در محل حضور خواهند یافت که تولید به نحو صحیح در واحد آغاز گردد.

عملیات رسویس و نگهداری :

 با توجه به درخواست و نیازهای خاص مشرتیان فردی و مشخص شده و نیز در قرارداد جداگانه جهت رسویس و نگهداری در صورت لزوم منعقد 

خواهد شد.

اگر چه مسائل فنی بسیار ساده و نیز حل مشکالت فنی با مشاوره ماو راهن�یی های مورد لزوم نسبت  به  عیب یابی اقدام خواهد شد.               

در برخی موارد ویا اینکه، مابا دارا بودن تکنسین های آموزش دیده که می توانند حتی از خدمات تلفن برای حل مسائل که ممکن است بوجو دآید 

را برای مشرتی به سهولت فراهم و حل مین�یند.



MTG محل نگهداری و استقرار دستگاه
جایگاه های نگهداری دستگاه میبایست دارای مشخصات و استانداردهای ذیل 

باشند  Ùام

الف.کد ساخت�نی      

ب.کد بین املللی بوکا

پ.کد استاندارد ساخت�نی

ت.کد استاندارد ساخت�نی محلی

ث.آنسی –آ ۵۸/۱ 

ج.نیاز به یو ال ۷۵۲ برای کم و متوسط و زیاد در خصوص قدرت

چ.آی ای سی انجمن مهندسی برق در صورتی که در مشخصات فنی متضاد باشد و 

دقیق تر باید اع�ل می شود
ساخت�ن دستگاه در مناطق با رطوبت باال در سطح زمین



سی�ن استفاده شده تا حد ۴۰۰۰ پی اس آی در ۲۸ روز

ساختاری ب¸ سبک ترجیح داده است

بذر دانه در معرض پایان مجموع مجاز نیست و مخلوط ¼ودن میبایست همگن باشد

بذر دانه در معرض پایان مجموع مجاز نیست

سی�ن مورد استفاده میبایست از نوع استاندارد پورتلند بوده و استاندارد آ اس تی ام سی ۱۵۰

 مصالح ب¸ میبایست طبق رشایط آ اس تی ام ز۳۳٫۲ از نوع سبک

مختص ساخت�نی آ اس تی ام سی ۳۰  

Figure 2



۲٫۰ساخت�ن مربوط به دستگاه در مکان و روی سطح زمین

۲٫۱ ساخت�ن دستگاه میبایست دارای رشایط ذیل باشد

الف – مقاوم در مقابل لرزش زون ۴ 

ب – درجه حرات منطقه گرما ۷۰ درجه سانتیگراد (۱۵۸ درجه فارنهایت) و منهای ۵۵ درجه سانتیگراد و رطوبت از ۰ تا 

۱۰۰ درصد

پ – رسعت باد ۲۳۵ کیلومرت در ساعت با توجه به فوندانسیون مخصوص

۳٫۰ مشخصات دقیق ساخت�ن 

۳٫۱ رشکت تولید کننده نوکا انرژی پاک مشخصات دقیق ساخت�ن دستگاه به لحاظ طول و عرض و ارتفاع اعالم و 

دقیقا"توسط خریدار ساخته خواهد شد و ¼ایی از ساخت�ن در فیگور ۲ برای کلیه مناطق و فیگور ۱ برای منطقه های سیل 

خیز و آب روان

که طی برنامه ریزی دقیق و نقشه های دقیق مهندسی به خریدار اعالم خواهد شد

که میبایست رشایط ذیل را داشته باشد   بار گذاری سازه۳٫۲ 

۲۰۰ پی اس اف  در زمان بار گذاری کف را داشته باشد

۳۰۰۰ پوند تحمل فشار کف در مساحت ۴ فوت مربع

۹۰ پوند فشار سقف برای هر فوت مربع

۱۰۰۰ پوند بار سقف متمرکز در ۳ فوت مربع    



MTGمزیتهای دستگاه 
مقرون به رصفه بودن قیمت در هر کیلووات ساعت نسبت به انرژی های دیگراز (معمولی و جایگزین)و سایر منابع دیگر تولیدانرژی

با توجه به رشایط هر بار تقاضاو هر  مقیاسی

تطبیق پذیرینی با و در هر محیطی و بر اساس هر مکانی و مورد نیاز در مکا نهای با درجه حرارت مکانی بسیار باال و بسیار پایین 

بی نظیر قابل حمل آسان ودر مقایسه با دستگاههای  سنتی که نیاز به سوخت ه�نند نفت و گاز را دارند و نهایتا" در مقایسهبا دستگاه 

تولید برق پاک اینرشکت هیچگونه نیازی به سوخت ¼یباشد

بدون هیچگونه ارتعشات برق (صفر) و بدون هیچگونه صدایی  

                         لرزش بسیار کم هنگام تولید برق 

                                            بدون نیاز به هر گونه سوخت و به هیچ وجه انرژی برق حدر رفته و نیز بدون ایجاد حرارت



برنامه های کاربردی
بر روی شبکه ها ی اصلی 

تکنولوژی MTG  ایده آل برای اضافه ¼ودن و نیز اتصال به شبکه های موجودو به عنوان یک روش برای بهبود بهره وری انرژی میباشدو نیز با 

ض�نت تولید برق و انرژی پاک و مداوم بدون توقف و در مکانهای مسکونی .دستگاه تولید برق اینرشکت قابل نصب به صورت پارالل در کنار هم 

جت یک نیروگاه بزرگ تا سقف تولید ۱۰۰۰ مگاوات را دارا میباشد.

بر روی شبکه های فرعی :

دستگاه این رشکت بسیار  مناسب برای توسعه شبکه های میکرو یا میکرو هیربیدی و نیز اتصال به شبکه های اصلی میباشد.

 

مستقل و(خارج از شبکه) :

دستگاه این رشکت با راه حل بسیار کارآمد و عملی به عنوان یک منبع انرژی مستقل عمل مین�ید.بدلیل هزینه بسیار پایین تولید و تطبیق پذیری 

بسیار باال با محیط و بسیار پرتابل بودن تکنولژی بکار گرفته شده مورد استفاده در صنایع معدن /مراکز تحقیقاتی مراکز پزشکی / مراکزساخت�نی 

بزرگ / مراکز و شهرکهای صنعتی و غیره. .



تولید  برق پاک و اتصال به شبکه اصلی

تولید  برق پاک و اتصال به شبکه فرعی

تولید برق پاک به تنهایی (خارج از اتصال 

شبکه)



بررسی و مطالعه تکنولژی دستگاه ام.تی.جی
دستگاه ام .ت .جی تولیدی اینرشکت ۵ مگاواتی که قابل افزایش به ظرفیتهای دیگر نیز میباشد که 

شامل تعداد روتور که متصل به یک شفت اصلی بوده.هر شفتی شامل تعادی دیسک بوده .یک 

باطری کوچک باعث راه اندازی دستگاه به صورت داعم خواهد بود و کلیه مگنتهای مغناطیسی از 

نوع و آلیاژ مسی متصل به روتور باعث و ایجاد برق مغناطیسی را مین�ید. هر یک از کویلهای 

مغناطیسی باعث ایجاد جریان برق را ¼وده .

Figure 2

Figure 1



مزیتهای رقابتی دستگاه
 یک روش بسیار قابل قبول برای مقایسه با تولید  انرژی و فن آوری نسل جدید برق پاک این است که با مقایسه با دیگر تکنولژیها و نیزاندازه گیری 

تولیدآنها و هزینه های برق اصال قابل مقایسه نبوده.  متوسط کل هزینه برای ساخت و راه اندازی فناوری تولید انرژی نسبت به طول عمر آن و 

نیز تقسیم قدرت کل خروجی و با توجه به فن آوری نوین و با  طول عمر باالی دستگاه است و با احتساب خروجی فن آوری بیش از طول عمر آن 

و ¼ودار ذیل که نشاندهنده  تولید بوده. هزینه های بسیار قابل توجه تولید و پایین تر این دستگاه نسبت به Ùام انواع دیگر تولی دو رقابت بسیار 

باالی آن در تولید برق است دو ویژگی کلیدی برای مقایسه به هزینه کم برای تولید وجود دارد اول، بر خالف اشکال مرسوم انواع انرژی ه�نند 

(گاز طبیعی و گازوییل) که این دستگاه به هیچ وجه نیازی به سوخت نداشته و مطلب دوم این است که خروجی مفید تولید برق پاک با این 

دستگاه و ثابت به میزان(۹۷ درصد خروجی مفید) وحتی در مقایسه با انرژی های تولید برق ه�نند سوالر و توربینهای بادی شت که تولید برق با 

این روشها رصفا"بستگی به وضعیت و رشایط طبیعی و جوی خواهد داشت با مقایسه به هزینه های تولید با این دو روش و راه اندازی و نگهداری 

از آنها که اصال" قابل مقایسه با دستگاه تولیدی این رشکت نخواهد بود.



¼ودار ش�ره 3 :بررسی هزینه های برق در سال 2014 (دالر برای هر مگاوات ساعت)را نشان میدهد  



دستگاه ام.تی.جی در مقابل دیزل ژنراتور
ذیال ¼ودار مقایسه ای در خصوص هزینه سالیانه مرصف سوخت دیزل ژنراتور و در مقایسه با دستگاه مشابه ما به ظرفیت (۱٫۳ مگاوات) را نشان 

میدهد.هزینه گازوییل در سال۲۰۱۵ و به نسبه (اساس قیمت سوخت وزارت نفت اونتاریو):مبلغ ۱۰۹٫۶ سنت بابت هر لیرت و معادل ۴٫۹۸ دالر 

آمریکا برای هر گالن میباشد.لطفا به ¼ودار ذیل و محاسبات و مقایسه قیمت برای ۱٫۳ مگا وات برای مدت مشابه دقت گردد که حدودا مبلغ ۲۹ 

میلیون دالر کانادا ماهیانه رصفه جویی ارزی با تولید برق ودستگاه ماخواهد داشت.به زبان دیگر چنانچه جایگزین دستگاه دیزل ژنراتور گردد 

بازگشت رسمایه گذاری در مدت زمان حدودا دو سال خواهد بود.   

www.nce.energy

 Diesel: Generator



¼ودار 4:رصفه جویی در مرصف سوخت در سال به دالر کانادا با در نظر گرف¸ 100%



دستگاه ام.تی .جی در مقابل توربینهای بادی
 متوسط مرصف در هر خانه در کشور آمریکا حدود ۹۰۰ کیلووات ساعت برق در ماه و نیز بسته به محل میباشد.

جهت تولید برق با توربین بادی جهت ۳۰۰ خانه و به اندازه کافی تولید انرژی و نیاز به ۱۰۰ هکتار برای تولید ۱ یک سال تولیدرا دارد.رشایط وزش 

باد متغیر خواهد بود و تولید رصفا"به وزش باد بستگی داشته و نیز متغیر و ثابت نیست و ¼یشود گفت که خیلی گران است.نتیجتا"فقط ۳۰ الی 

۴۰ درصد راندمان تولید برق خواهد داشت و راندمان در جهان با نسبت ۱۵ تا ۳۰ درصد میباشد. چه تعداد توربین بادی کفاف تولید برق در آمریکا 

را خواهد داشت ؟

Wind Turbine



Continues

انرژی آفریقا :
صحرای آفریقا آیا ما را در دسرتسی به انرژی و ظرفیتهای نصب شده یا مرصف کلی و نگاه به منطقه با قسمتها و بخشهای قابل توجهی که تا کنون توسعه 

نیافته است و با توجه به انرژی موجود و راه اندازی شده و نیز مرصف رسانه موجود کشور آفریقا از کمبود برق ذر مورد زندگی مردم و صنایع موجود از 

کمبود شذید برق مواجه میباشد .کمبود شدید نسبت به ازدیاد جمعیت فشار زیادی را متحمل میگردد.ریسک بسیار باال وقولهای اقتصادی در منطقه در 

واقع، انجام وعده های اقتصادی و اجت�عی منطقه,  و 

کشور آفریقا چنانچه مردم دسرتسی به برق داشته باشند و با توجه به اقتصاد نامناسب وه�نند آنگوال و بوتسوانا و گابن کهحاکم میباشد. اما حتی آنها در 

رفاه اقتصادی قرار گیرند و حتی دسرتسی به برق و حال دو معیار مهم موجود است که درجه ای که بخش توسعه ملی ح�یت می تواند از خود نشان دهد.   



.مرصف برق و توسعه اقتصادی از نزدیک به یکدیگر مرتبط است و رشد بدون تغییر در زمینه انرژی اتفاق خواهد افتاد و این رشد میبایست اتفاق بیافتد

Relationship between electricity consumption and GDP,1 2011
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Source: IHS Economics; International Energy Statistics, US Energy Information Administration, 2013, eia.gov



Continues

از نقطه نظر دسرتسی به برق، وضعیت صحرای آفریقا بدترین های جهان است.  و۱۳ درصد از جمعیت جهان است و حداقل ۴۸ درصد از مردم جهان بدون برق 

میباشند. تنها منطقه دیگر با عدم تعادل مشابه جنوب آسیا است و با ۲۳ درصد از جمعیت جهان و ۳۴ درصد از مردم بدون دسرتسی به برق میباشند.نزدیک به ۶۰۰ 

میلیون نفر در کشور آفریفا فاقد برق میباشند.تنها ۷ کشور آفریقایی ه�نند کامرون/کوته د آیور/گابن/غنا/نامیبیا/سنگال و آفریقای جنوبی دسرتسی به مرصف برق 

داشته و حتی ۵۰ درصد فاقد برق و مجددا"۲۰ درصد اتصال به برق شبکه رسارسی و حتی با توجه به دسرتسی باز هم کمبود مشاهده میگردد.در مورد مرصف برق 

خیلی دور تر از مرصف کنندگان دیگر میباشند.به غیرا ز آفریقای جنوبی رسانه مرصف بالغ بر ۱۵۰ کیلو وات ساعت میباشد که واقعا از بازار مرصف بدور میباشند و نیز 

این مطلب در کشورهایی ه�نند برزیل و هند نیز مشهود است. 
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ما در زمان تقاضا محور رویکرد به درک بهرت احت�ل تکامل بخش صحرای آفریقا  و در نتیجه فرصت برای تولیدکنندگان است که به حرکت آن کمک خواهد 

کرد.پردی.وژ ه های برق مورد نیاز تا سال ۲۰۴۰ میالدی بالغ بر ۱۶۰۰ تراوات پیش بینی میگردد که چهار برابر مرصف تقریبی تا سال ۲۰۱۰ میالدی. پیش 

بینی به تعدادی عوامل مهم بستگی دارد دو برابر شدن جمعیت و احت�ل دسرتسی ۷۰ درصد مردم با قابلیت استفاده از برق و شهرنشینی و تقریبا  و تقریبا 

مشابه آمریکای التین و هند که تا سال ۲۰۱۰ داشتند.به عنوان مثال جدول ش�ره ۲



Source: Key World Energy Statistics, Organisation for Economic Co-operation and Development and the International 
Energy Agency, 2013, iea.org; World Development Indicators, World Bank Group, worldbank.org Continues

¼ونه ۲ :

همچنین مرصف برق آفریقا نسبت به کشور برزیل تا سال ۲۰۴۰ میالدی و تقاضا برابر سطح مرصف ۲۰۱۰ در 

امریکای التین و ترکیب هند.
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به هر حال پیش بینی ما در مورد نیاز به برق تا سقف ۷۰ تا ۸۰ درصد تا سال ۲۰۴۰ میالدی خواهد بود و نیز رقابت بسیار شدید که چه کسانی برق خواهند 

داشت و به کجا.تحقیقات ما نشاندهنده این است که میانگین در ظرف مدت ۲۵ سال و پیرشفت به نسبت ۲۰درصد برق و ریت ۸۰ درصد که تحقیقات ما 

نشانگر این مطلب میباشد. آفریقا فوق العاده غنی از ظرفیت تولید انرژی بالقوه است. به جزانرژی خورشیدی و پیش بینی ما بر این است که ۱٫۲ تراوات 

ظرفیت به همراه انرژی خورشیدی و انرژیهای متناوب به ظرفیت ۱۰ تراوات از نیاز موجود و یا بشرت.نیاز به تولید برق به ظرفیت ۴۰۰ گیکاوات با روش 

نیروگاههای گازی و در کشور موزامبیک / نیجریه و نانزانیا به تنهایی با ظرفیت ۶۰ درصد از کل نیاز و ۳۵۰ گیکا وات انرژی هیدرو زمین و با کشور کنگو 

حدودا ۵۰ درصد و بالغ  بر ۳۰۰ گیکاوات انرژی برق از ذغال سنگ و با بوتسوانا و موزامبیک و آفریقای جنوبی بالغ بر ۹۵ درصد کل مرصف که تولید آن 

نسبت به سایر انرژی های برق بسیار گران . انرژی برق تولیدی به روش ژئو ترمال فقط به ظرفیت ۱۵ گیکاوات که برای کنیا و اتیوپی که ۸۰ درصد را شامل 

میگردد.
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گاز را برای بیش از ۴۰ درصد از برق تولید شده از سال ۲۰۲۰ به بعد محا سبه و نیز برق تولیدی به روش هیدرو به عنوان یک تکنولژی باقی می�ند.انرژی 

خورشیدی بعد از سال ۲۰۳۰ میالدی که ۸ درصد تولید کل برق را تا سال ۲۰۴۰ به انجام میرساندوبین بیش از ۳۰ درصد ظرفیت افزودنی مابین سالهای ۲۰۳۰ 

و ۲۰۴۰ میالدی و حتی در غیاب مشوق های فعال و انرزی های مورد بحث غریب ۲۵ درصد از تولید تا سال ۲۰۴۰ میالدی میبایست به روش انرژی پاک 

باشد.روشهای تولید ژئو ترمال /هیدرو /سوالر و توربینهای بادی در مقایسه با ۲۱ درصد تولید امروز .کشورهای جنوب آفریقا روش تولید به طریقه ذغال 

سنگ را ادامه خواهند داد و  نیربسیار مهم است مطلب  کم شدن سوختهای ترکیبی از ۵۱ تا ۲۳ درصد.تحقیقات ما نشان میدهد که قیمت تولید هر 

مگاوات  ساعت برق به ۷۰ دالر خواهد رسید و نیز با تولید ۰٫۴۸ تن گاز سی او تو در هر مگاوات ساعت تا سال ۲۰۳۰ و به نسبه ۰٫۴۳ تن سی او تو تولیدی 

در هر مکاوات ساعت تا سال ۲۰۴۰ کاهش خواهد یافت. 

  اگر چنانچه هر کشوری بخواهد انرزی خود را تامین و نیروگاه بسازد نیاز به ۴۹۰ میلیارد دالر جهت خلق انرژی از بودجه کشورش را نیازمند بوده به 

انض�م ۳۴۵ میلیارد دالر دیگر جهت ساخت شبکه و انتقال برق و توزیع.



Continues

همچنین، ما راه برای تسهیل توسعه بخش و تجارت آنها که مستلزم مطالعه دقیق میباشد را دقیقا"مطلع میباشیم . ادغام منطقه ای  و ارتقاء نسل های برق 

تجدید شونده در تعویض بازی که می تواند چشم انداز انرژی در بین امللل باشد بیش از شکل دادن در ۲۵ سال آینده باشد که میتواند  جلوگیری از هزینه 

ای معادل ۴۰ میلیارد را بن�یدو حتی میتواند نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر در سال تا سال ۲۰۴۰ میالدی را رصفه جویی بن�ید.از آنجائیکه هزینه تولید از ۷۰ 

دالر بابت هر مگاوات ساعت به ۶۴ دالر هر مگاوات ساعت کاهش داشته. سطوح باالتری از یکپارچه سازی این امر را در گزینه های منطقه ای گازو بزرگرت 

بودن بیش از برخی از انرزی های کوچکرت در کشور مانند خورشیدی و باد ی که میتواند مد نظر قرار بگیرد به سوی تولید انرژی با کربن میباشند.در کشور 

آفریقا که هم اکنون عالقه و Ùایل بسیار زیاد برای انرژیهای جدید که حدود ۲۷ درصد از تولید گاز سی او تو را کاهش خواهد داد و معادل ۱۵۳ میلیارد دالر 

رصفه جوئی ا رزی. جهت توسعه در بخش دولت های بین امللل باید ابتکار عمل در تعدادی از مناطق را اع�ل ¼ود و با توجه به فراهم ¼ودن امکانات 

رسمایه گذاری بالقوه امکان پذیر میباشد. 
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در بخش تولید برق چهار مطلب مورد نظر میباشد :

تعرفه قیمت برق که بسیار تاثیر گذار بر روی قیمت تولید آن میباشد و هزینه ها میبایست شفاف محاسبه گردد و کشور مربوطه دقیقا باید بداند که چه 

امکاناتی مورد نیار میباشد و مسئولین امر میبایست محاسبات دقیق جهت تولید هر نوع برق به روشهای مختلف را جهت رسمایه گذاری را محاسبه و 

مقایسه و تصمیم گیری ¼ایند.

الزام دوم شامل ایجاد یک محیط است که طیف گسرتده ای از مکانیزم های رسمایه گذاری را جذب کند. مشارکت بخش خصوصی مهم و مرکزی برای ارائه به 

طور موثر جهت  تولید باظرفیت های  جدید است و جهت جذب رسما یه گذاران بخش خصوصی میبایست همه چیز بطور شفاف و دقیق اعالم تا رسمایه 

گذاران با ریسک بسیار کم رغبت به رسمایه گذاری را داشته باشند و نهایتا" بسیار حائز اهمیت است و مهم برای دولت ها برای نشان دادن اراده سیاسی نیز 

میباشد. با درایت و آینده نگری  در دراز مدت و Ùرکز بر آیین نامه ها و قابلیت های مورد نیاز برای بخش رشد نه فقط در خصوص نیروگاه بلکه به زیر 

ساخت های مرتبط.



بدین خاطر کشور آفریقا خصوصا"بخش تولید انرژی تحوالت زیادی را تجربه مین�ید ودر حال حارض بهرتین موقعیت جهت ایجاد و نیز تغییرات اساسی 

میباشد.به عنوان مثال برنامه سازمان ملل متحد در خصوص انرژی پایدار جهت فعالیت های بخش خصوصی در بسیاری از بخش های مختلف به صورت 

زنجیره ای و بسیار  ارزشمند است و منطقه توانایی توسعه را به سطح بعدی را دارامیباشد. موفقیت و سوق دادن در زمینه رشد اقتصادی در این قاره و تا 

حد زیادی افزایش زندگی صدها میلیون نفر و نیزتوانائیه افزایش تولید و اشتغالزائی برای ۲٫۵ میلیون نفر به طور موقت و دائم را در سطح قاره راشامل 

خواهد شد. 



مشخصات فیزیکی دستگاه :
ارتفاع ۹۱ اینچ

قطر ۷۹ اینچ از جنس بدنه آلومینیومی خاکسرتی از گرید (ان سی اس ۲۷۰۳-جی ۸۴ وای)تلیید شده سی یو ال و اف سی سی بخش  ۱۵ 

کالس آ ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۹۰۰۱ و یو ال جهت استفاده دائم و تایید شده سی ای

بهره وری انرژی :
بار تولید 

o ۲۵درصد 

o ۵۰درصد 

o ۷۵درصد 

o ۱۰۰درصد 

بازدهی برق 

o ۹۴٫۱درصد  

o ۹۶٫۳درصد  

o ۹۶٫۹درصد  

o ۹۷٫۰درصد 



مشخصات فنی دستگاه :
خروجی و ظرفیت تولید برق دستگاه ۵ مگا وات / ۴٫۹ مگا وات

ماکسیمم خروجی تولید برق دستگاه ۵ مگا وات / ۴٫۹ مگا وات

 ولتاژ ۴۸۰ وات ۳ فاز

فریکونسی ۶۰ هرتز و قابل تبدیل با برنامه ریزی +/- ۸/۶/۴/۲/۱/۰٫۵ درصد

قابل نصب در هر محیط جغرافیائی



3.6 میلیارد انسان دسرتسی به برق ندارند
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