


A Brand New Approach For Your Agricultural Irrigation and Energy Needs
Zirai sulama ihtiyaçlarınız ve enerji gereksiminiz için yepyeni bir yaklaşım

Vipnet Mobil Solar Sistem güneş enerjisini elektrik enerjisine 
dönüştürerek tarımsal sulama ve zirai hayvancılık için ihtiyaç 
duyulan suyun temini, depolanması, taşınması ve aynı zamanda 
yaşamsal alanlarda ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin karşılan-
ması amacı ile üretilmiştir.

Vipnet Mobil Solar Sistem ihtiyaç duyulan enerjiyi güneş enerjisin-
den sağlayarak fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmayı ve çevre 
kirliliğinin engellenmesi için yapılan çalışmalara katkı sağlar.

Vipnet Mobile Solar System has been manufactured primarily for 
the purpose of generating, supplying, transporting and storing elec-
trical energy needed for agricultural irrigation and livestock farming, 
but can also generate  energy needed for living spaces. Its working 
principle is the conversion of solar energy into electricity. 

Vipnet Mobile Solar System, through the provision of electrical en-
ergy from solar energy, contributes to decreasing dependence on 
fossil fuels, thus preventing environmental pollution.

SU VE ENERJI DEPOLAMALI

MOBILE SOLAR IRRIGATION AND ENERGY STORAGE SYSTEM
MOBIL SOLAR SISTEM
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Solar panellerden elde edilen DC güç, öncelikle bir invertör ile AC güce çevrilmektedir.  AC güce çevrilen bu güç su 
pompalarında ve elektrik ihtiyacı bulunan diğer alanlarda kullanılabilmektedir. Sistemde enerjinin depolandığı ve ihtiyaç 
halinde kullanıldığı 8 kW’lık akü sistemi bulunmaktadır.

Direct current (DC) generated from the solar panels by means of an invertor is converted into alternating current (AC). The 
produced alternating current (AC) can be used for powering water pumps  and other items requiring an  electricity supply. 
The system is equipped with an 8 kW capacity accumulator, which provides energy storage in case of need.

Elektriksel Olarak Çalışma Prensibi;

OPERATING PRINCIPLE

• Gündüz 3kW/saat enerji elde edebilirsiniz.

• Elde ettiğiniz enerji sayesinde bir su kuyusundan veya bir 
su kaynağından sisteme bağlayacağınız pompanın enerji 
ihtiyacını karşılayarak doğrudan sulamada kullanabilir veya 
üç ton kapasiteli su tankeri deponuzu doldurabilirsiniz.

• Depoladığınız suyu bir başka yere bir çekici ile taşıyabilir 
ve istediğiniz alanda kullanabilirsiniz.

• Depoladığınız suyu sistem üzerindeki pompa vasıtası 
damlama sulama veya sulama için kullanabilirsiniz. 

• 3 tonluk su tankeri deponuzu sistemden bağımsız olarak 
kullanabilirsiniz.

• Sistemde depoladığını enerji (8kW) ile sulama dışında ya-
şam alanlarınızın elektrik ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

• 3 kW energy per hour can be produced during daylight hours;

• Irrigation works can be carried out through the provision 
of electrical energy for the pump connected to the system 
using water from a well or other water supply source, or or 
via filling water tanker which has 3 tons of capacity.

• The water tanker can be transported by a truck or tractor 
and used where needed.

• The stored water can be pumped for drip-irrigation or wa-
tering works by the on board pump. 

• The 3 tonne water tanker depot  can be used independent-
ly from the system. 

• Apart from the watering systems, the stored 8kW of ener-
gy can also be used for living space energy needs.

Vipnet Mobil Solar Sistem Ile With Vipnet Mobile System 

İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ENERJİYİ BEDAVA ÜRETİN,
İSTEDİĞİNİZ YERDE, İSTEDİĞİNİZ KADAR TÜKETİN
GENERATE YOUR NEEDED ENERGY FOR FREE AND 
USE IT, WHENEVER OR WHEREVER YOU NEED IT! 
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SU VE ENERJI DEPOLAMALI
MOBiL SOLAR SiSTEM
MOBILE SOLAR IRRIGATION AND ENERGY STORAGE SYSTEM

Evinizin, yaylanızın, konutlarınızın elektrik 
ihtiyacını temiz enerji ve mobil kullanım 
rahatlığıyla ücretsiz elde edin.

Get a free clean energy for your house, lodging 
or pasture area with the convenience of mobility.
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Su ihtiyacınızı ve her türlü zirai 
sulama işlerinizi temiz enerji 
ile üstelik bedava elde edin.

Meet your watering needs 
and carry out all kinds of 
agricultural irrigation works 
with with the clean energy.
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Teknik Bilgiler / Technical Information

• DC gücü AC güce çeviren 1 Adet 3200W İnvertör

• Elektrik depolamak için kullanılan 4 Adet 12V 240 Ah Jel Akü

• Damlama veya sulama için kullanılan 1 Adet 0,75kW Su Motoru

• Sistem pompası için kullanılan 1 Adet 0,75kW Frekans İnvertör

• Kuyudan su temini için kullanılan 1 Adet 1,5kW Dalgıç Pompa

• Kuyu pompası için kullanılan 1 Adet 1,5kW Frekans İnvertör

• 1 Inventer (3200W) for converting DC to AC.

• 4 Gel batteries (12V 240Ah) for electricity storage

• 1 Water pump/motor (0.75kW) for dripping or irrigation system.

• 1 Frequency inventer (0.75kW) for pump system

• 1 submersible pumb (1.5kW) for water supply from the well.

• 1 Frequency inverter (1.5kW) for submersible pump.

*Su motoru ve dalgıç pompa istendiği takdirde değiştirilebilir. Dikkat 
edilecek husus seçilecek pompa özelliklerinin kurulu gücü (3kW) 
geçmemesidir.
**Dalgıç pompa performansı yüksekliğe göre değişiklik gösterir.

* In case of necessity water engine and submersible pump can be changed. 
An important consideration point is that that the chosen pump features must 
not exceed the  installed power capacity (3kW).
** Performance of the submersible pump varies in accordance with altitude

Sistem Elemanları System components

CİHAZ 
Appliance

Mini 
buzdolabı 
Mini refriger-

ator

Tasarruflu 
lamba

Energy saving lamp

Laptop

Laptop computer

Vantilatör

Fan

Çamaşır  
Makinası

Washing machine

42 inç Lcd 
TV 

42 inç Lcd TV

3kW
TOPLAM GÜÇ
8000 Wh/GÜN

3kW
Total power 
capacity
8000 Wh/day

MİKTAR 
Quantity

1 10 1 1 1 1

SAATLİK TÜKETTİĞİ GÜÇ (W)*
Power consumptıon per h (W)*

60 8 50 130 2000 150

GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİ 
Running hours per day

12 8 4 8 2 8

GÜNLÜK TÜKETTİĞİ GÜÇ
Power consumption per day

720 640 200 1040 4000 1200

*A Sınıfı ürünler için ortalama değer / *Average figures for A class products

Kurulu Güç

Installed power 
capacity

Elektrik Depolama 
Gücü

Electricity storage 
power capacity

Su Depolama 
Kapasitesi

Water storage  
capacity

Su Motoru* 
(Sistem Pompası) 

Water engine*                  
(System pump)

Dalgıç Pompa  
Performansı** 

Submersible pump 
performance **

Sistem Ağırlığı 
Toplam (Boş)
Total system                

weight (empty)

Sistem Ağırlığı 
(Tanker olmadan)

System weight                                           
(without tanker)

3 kW 8 kW 3 Ton 80 l/min
3 m3/H 

(80 metre)
2500 Kg 1700 Kg

8 www.endustriyel.comvipnet solar



9www.endustriyel.com vipnet solar



10 www.endustriyel.comvipnet solar



Kullanım Alanları AREAS OF USE
• Tarımsal alanlarında
• Damla sulama sistemlerinde
• Zirai hayvancılıkta
• Sera alanlarında
• Şantiye alanlarında
• Yayla konaklama mekanlarında
• Mülteci kamp alanları
• Afet durumlarında
• Arkeolojik kazı alanlarında
• Hobi bahçelerinde
• Park ve Bahçelerde
• Askeri birliklerde
• Yardım ve kurtarma çalışmalarında
• Mesire alanlarında
• Sivil savunma örgütlerinde
• Yerel yönetimlerde

• Agricultural areas
• Drip irrigation systems  
• Livestock farming
• Greenhouses
• Construction sites
• Remote accommodation areas 
• Camping areas 
• Disaster areas
• Archaeological sites
• Hobby gardens
• Parks and gardens 
• Military units
• Aid and rescue works
• Recreational areas
• Civil defence organisations
• Local authorities

SU ve ELEKTRIK IHTIYACININ OLDUĞU HER YERDE
EVERYWHERE,  WHERE  WATER  AND  ELECTRICITY  ARE  NEEDED...
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