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 .............../......./.......: التـاريخ  .................................:الـرقـم

  معلومـات ُمـقدم الطلب:

 ...........................................:الرقم الوطني ...........................................: إسم مقدم الطلب

    ......................................اسم صاحب االشتراك: 

  ...................................................: رقم اإلشتراك الذي سيتم استخدامه للربط بموجب نظام صافي القياس

  ....................................: نوع االشتراك

  ...............................................................................................................:العنــوان

  ..............................................رقم الفاكس:  .............................................رقم الموبايل:

  .........................................البريد االلكتروني:  ..............................................رقم الهاتف:

  ال						⃝ نـــعم				⃝	                      هل ترغب بتركيب عداد مراقبة؟ 

  معلومـات فنية

  ثالثة أطــوار						⃝  طـور واحــد					⃝  :األطـــوار

	)ك.و(...........................   قـدرة النظام التصميمية: 	)ك.ف.أ(........................... 	 	

	)CPS( حـراري      ⃝  )PVفوتوضوئي (					⃝  :تقنية التوليد 	

	)Hydro( توربين مائـي      ⃝	)Wind( توربين هوائـي      ⃝   	

	)Bio‐Fuel( وقود حيوي      ⃝   	..........................أخـرى:      ⃝	 	

  )Generator Typeنوع المولد (

		)Inverterمولد مع محول عكس (      ⃝ 	

	ك.ف.أ.............ك.و ..............	:)Inverterمعلومات لوحة البيانات لمحول العكس ( 	

		)Synchronous( تـزامنيمولد       ⃝ 	
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	ك.ف.أ.............ك.و ..............	لمولد التزامني:البيانات لمعلومات لوحة  	

		)Induction( حــثيمولد       ⃝ 	

	ك.ف.أ.............ك.و ..............	:لمولد الحثيمعلومات لوحة البيانات ل 	

  )Inverter Dataمعلومات محول العكس (

:Manufacturer  .............................................نع:صَ اسم المُ  .......................................  

 .....................................:Model Number  ..............................................رقم الصنف:

:Nameplate Rating ......................................... البيانات اإلسمية:  .................................  

:.Serial No  ......................................... الرقم التسلسلي:  .........................................  

:(kW) .............................................القدرة (ك.و): ............................................. ...... 

:(kVA) ....................................القدرة الكلية (ك.ف.أ): ............................................. .... 

:AC Volts  ...........................(فولت): –تيار متناوب –الجهد  .............................................  

  ) إن وجدTransformerمعلومات المحول (

:Manufacturer  .............................................نع:صَ اسم المُ  .......................................  

 .....................................:Model Number  ..............................................رقم الصنف:

:Nameplate Rating ......................................... البيانات اإلسمية:  .................................  

:.Serial No  ......................................... الرقم التسلسلي:  .........................................  

:(kVA) ....................................القدرة الكلية (ك.ف.أ): ............................................. .... 

:AC Volts  ...........................(فولت): –تيار متناوب –الجهد  .............................................  

  معلومات حول معدات أخرى إن وجدت
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:Manufacturer  .............................................نع:صَ اسم المُ  .......................................  

 .....................................:Model Number  ..............................................رقم الصنف:

:Nameplate Rating ......................................... البيانات اإلسمية:  .................................  

:.Serial No  ......................................... الرقم التسلسلي:  .........................................  

  والجهة التي اعتمدتهامعدات الربط  بمكونات قائمة

  الجهة التي اعتمدته  العنصر  الرقم

      

      

      

      

      

      

  إقــرار ُمـقدم الطلب

 نظم ربط اتفاقية وشروط ببنود االلتزام على و أوافق صحيحة الطلب هذا في الواردة المعلومات بأن أقـر

  .الكبيرة المتجددة الطاقة مصادر

 .........................................................................................................:اإلسم / الشركة

  .........................................................................................................:التوقيع / الختم

  .............../......./.......:التـاريخ
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  معلومات تعبأ من قِبل الشركة

		  ................................:رقم طلب الربط 	

  ال      ⃝  نــــــعم      ⃝  (الكتروني): نوع العداد المستخدم

	ك.و.س....................... ) شهر قبل تقديم الطلب:12معدل االستهالك آلخر ( 		 	

  

 


