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S300A

حلول
 “eHome”

حلول تخزين الطاقة للشقق الصغرية

، تم  الطاقة بنظام تسليم املفتاح  eHome هو حل تخزين 
التيار  انقطاع  يعانون من  الذين  املنازل  تطويره ألصحاب 

املستمر. الكهربايئ 

وانقطاع  الكهربايئ  التيار  انقطاع  منزلك من   eHome يحمي 
، مام يوفر أوقات تشغيل طويلة تصل إىل  الكهربايئ  التيار 

متتالية. ساعة   ١٨

الشمسية  بالكهرباء  E٢٤ مقرتًنا  ميكن أن يكون eHome من 
يتكامل  التشغيل.  وقت  تحسني  مع  الطاقة  تكاليف  لتقليل 

اإلضافية  الطاقة  الحالية ومصادر  اإلعدادات  بسالسة مع 
الحياة. جودة  تحسني  مع  الطاقة  تكاليف  لتقليل  االختيارية 
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«أخريًا ، حل فعال من 
حيث التكلفة يسمح 
يل باستخدام األلواح 
الشمسية الخاصة يب 

أثناء انقطاع التيار 
الكهربايئ.»
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ملاذا eHome؟

الطاقة امدادات  العاملية يف  الفجوة 

الكهرباء  الطلب عىل  ، فإن  السكاين واالقتصادي الرسيع  النمو  مع 
الطاقة.  العرض والطلب عىل  الفجوة بني  ، ومعه  باستمرار  يتزايد 

أكرب مصدر النبعاثات  الوقود األحفوري  الكهرباء من  إنتاج  يعد 
املزيد من األشخاص  اتصال  النمو مع  الدفيئة وسيستمر يف  غازات 
، أصبح  الشبكة  الالزمة لرتقية سعة  الوقت واملوارد  بالشبكة. مع 

الطاقة عىل  املرافق تحقيق االستقرار يف توفر  من الصعب عىل 
، أدت الفجوة بني العرض والطلب  البلدان  الشبكة. يف بعض 

وسوء إدارة املنفعة يف كثري من األحيان إىل وضع يتعني فيه عىل 
الكهربايئ  التيار  انقطاع  املتاحة من خالل  الطاقة  تقنني  املرافق 

منتظم. بشكل 

عاملية تحديات 

 (TOU) مع اللجوء إىل املرافق املالية مثل فواتري وقت االستخدام
 (LPFS) الطاقة الطاقة املنخفضة لعامل  ، ورسوم  السعة  ، وفواتري 

املنازل يف  الطاقة ألصحاب  ، تستمر فواتري  للتأثري عىل االستهالك 
االرتفاع.

والتعتيم يخلق  الكهربايئ  التيار  انقطاع  فإن   ، إىل ذلك  باإلضافة 
 ، الوقت  والفيالت. معظم  املنازل  إضافية ألصحاب  عبًئا ونفقات 
الناس إىل مولدات الديزل التي تكون غري مريحة عىل عدة  يلجأ 

مستويات:

وصيانتها•  بالوقود  والتزود  للرشاء  مكلفة  أنها 
البيئات •  الهواء والضوضاء وهي ضارة يف  أنها تسبب تلوث 

لسكنية ا
املتكرر•  بالوقود  والتزود  منتظمة  ، صيانة  تتطلب مساحة  أنها 

التكلفة فعال من حيث  حل 

يتغلب eHome عىل هذه املشكالت من خالل توفري نظام تخزين 
الطاقة  تكاليف  يقلل من  ، مام  احتياطية مدمج ومجهز  طاقة 

 eHome العملية. يعمل  الكهربايئ يف هذه  التيار  انقطاع  ويزيل 
أو  الكهربايئ  التيار  انقطاع  أوقات  احتياطية يف  كمصدر طاقة 

فرتات الفوترة القصوى ويضمن توفري كبري يف أي بديل قائم عىل 
البيئي  والتلوث  الضوضاء  وإزالة  الطاقة  الوقود مع تحسني جودة 

، والحد من تدخل اإلنسان.
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eHome: مفهوم جديد

TM

Optional Generator

Temperature Controlled 
Enhanced Lead Acid (ELA)
Energy Storage

Optional Solar

Optional Auxiliary Power

Energy Storage Controller 
& Bypass Panel

To Utility 
Line/ATS

To Load

Cable Trays

TM

Energy Storage Inverter

يعد eHome حًال جاهزًا ومضغوًطا لتسليم املفتاح ، مصمم خصيًصا للمنازل التي تعاين من انقطاع التيار الكهربايئ املتكرر. معامله الرئيسية 
تشمل:

الطاقة املستمرة والتبديل الرسيع إىل وضع النسخ االحتياطي
عند انقطاع طاقة املرافق ، يتحول eHome برسعة إىل بطاريات 

احتياطية (وقت نقل ١٠ms) بطريقة ال ترى حدوثها أبًدا. يقوم بذلك 
من خالل نظام النسخ االحتياطي الذي يخزن الطاقة من مصادر 

متعددة ممكنة ، مبا يف ذلك األلواح الشمسية االختيارية والكهرباء 
من الشبكة. هذا يتغلب عىل الحاجة إىل مولد الديزل باهظة الثمن ، 

امللوثة والصيانة املرهقة التي يتطلبها.

التكامل مع الطاقة املتجددة
يتوافق eHome بسهولة مع األلواح الكهروضوئية الشمسية أو طاقة 
الرياح لشحن نظام النسخ االحتياطي ، مام يقلل من فواتريك يف هذه 

العملية.

املدمجة وفعالة من حيث التكلفة
يعد eHome حًال لتخزين الطاقة فعال التكلفة يتيح لك تخزين 

الطاقة بأولوية من األلواح الشمسية ثم من الشبكة. ويعني تصميم 
الصندوق الصغري الذي تم تصميمه مسبًقا أنه قادر عىل احتواء أي 

شقة صغرية أو متوسطة الحجم دون الحاجة إىل غرف تخزين إضافية 
أو مساحة سقف.

وحدات قابلة للرتقية يف السلطة ووقت التشغيل
تعني وحدات eHome املعيارية أنه من املمكن إضافة املزيد من 

املحوالت بشكل متواٍز لزيادة الطاقة واملوثوقية ، واملزيد من وحدات 
البطارية لزيادة وقت النسخ االحتياطي. eHome ينمو بشكل 

دينامييك مع احتياجات الطاقة املتطورة الخاصة بك.
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مصممة الحتياجاتك
يتضمن eHome مجموعة متنوعة من امليزات التي تجعل من السهل استخدام وتحسني نوعية حياتك.

وفورات كبرية يف التكاليف
تتيح لك خدمة eHome توفري فواتري الطاقة بتكلفة تشغيل أقل 
مقارنة مبولدات الديزل. تحقق eVilla مدخرات أكرب عند اقرتانها 

الكهروضوئية. الشمسية  بالطاقة 

والنظيفة الهدوء 
يسمح لك eHome بتجنب استخدام مولدات الديزل الصاخبة 

وامللوثة التي تطلق جزيئات ضارة وغازات الدفيئة.

للتكيف ومتوافقة قابلة 
يتوافق eHome بسهولة مع األلواح الكهروضوئية املوجودة أو 

مصادر الطاقة املساعدة الحالية ، ويتضمن تقنية لبدء تشغيل أي 
مولد متاح تلقائًيا يف حالة انقطاع التيار الكهربايئ عن نطاق القدرة 

التخزينية.

عملية غري مراقب و صيانة منخفضة
eHome هو نظام مستقل يدير تخزين الطاقة تلقائًيا ، ويتطلب 

للغاية. صيانة منخفضة 

صورة صديقة للبيئة والقيم
اختيار الطاقة الشمسية يدل عىل االلتزام بخفض انبعاثات 

الكربون. eHome يحسن صورتك ، وإرسال رسالة من املسؤولية 
لبيئية ا

والتشغيل التوصيل 
يتم توفري تقنية E٢٤ يف صناديق معبأة مسبًقا مام يسمح بتجميع 

منهجي دون استخدام أي مكونات خارجية.
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تركيب مولدات الديزل يف املناطق السكنية يرض بالصحة والرفاهية

الغازات السامة لها تأثري مبارش عىل الجهاز التنفيس ، مام تسبب • 
يف مجموعة متنوعة من األمراض

يساهم تلوث الجسيامت الدقيقة يف اإلصابة بالربو ، وانتفاخ • 
الرئة ، وأمراض القلب والرئة املزمنة ، حيث يكون كبار السن 

والشباب أكرث حساسية.

التعرض لعادم الديزل يشكل مخاطر عالية لإلصابة بالرسطان.• 
ينتج املحرك ضوضاء مزعجة• 
تفاعل العادم مع الجزيئات األخرى يف الهواء يساهم يف تكوين • 

الضباب الدخاين.

ارتفاع تكلفة التشغيل• 
تلوث الهواء والضوضاء• 
صيانة مستمرة• 
انقطاع التيار الكهربايئ بني املرافق واملولد• 
حمولة ال تقل عن ٣٠ ٪• 
ضخمة (خزان الوقود والعادم مطلوب)• 
التزود بالوقود املستمر• 
 •(deration) درجة حرارة ضيقة

انخفاض تكلفة التشغيل• 
صامت وغري ملوثة• 
صيانة منخفضة• 
موثوق• 
الجهد املستقر والرتدد• 
ميكن تثبيتها يف أي مساحة• 
تثبيت مرة واحدة - استبدال البطاريات كل ٦ إىل ١٠ • 

سنوات
درجة حرارة التشغيل واسعة• 
عىل استعداد لتكون مقرونة الطاقة الشمسية الكهروضوئية• 

مولد كهرباء eHome

هناك العديد من املزايا التشغيلية التي لدى eHome مولدات الديزل

تعزيز نوعية الحياة

الصحة تأيت أوال
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eHome  تطبيقات

تم تصميم eHome عىل النحو األمثل للمنازل يف املناطق أو البلدان 
التي تكون فيها قوة املرافق متقطعة. ميزتها هي يف االكتناز والقدرة 

عىل وضعها حتى يف الشقق الصغرية ، مام يوفر مصدر طاقة احتياطية 
.sفعالة من حيث التكلفة يف فرتات انقطاع التيار الكهربايئ

أو  املناطق  يف  للمنازل  األمثل  النحو  عىل   eHome تصميم  تم 
يف  هي  ميزتها  متقطعة.  املرافق  قوة  فيها  تكون  التي  البلدان 

مام   ، الصغرية  الشقق  يف  حتى  وضعها  عىل  والقدرة  االكتناز 
فرتات  يف  التكلفة  حيث  من  فعالة  احتياطية  طاقة  مصدر  يوفر 

الكهربايئ التيار  انقطاع 
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Priority 1

Priority 2

Priority 3
Generator

Grid

Sun

Battery

كيف يوفر eHome عىل 
فواتري الطاقة الخاصة بك؟

eHome يتغلب عىل الحاجة إىل مولدات الديزل باهظة الثمن • 
واملولدات الفرعية للمولدات.

يخزن eHome الطاقة الشمسية لالستخدام أثناء انقطاع التيار • 
الكهربايئ ، مام يوفر فواتري الطاقة.

يجمع نظام eHome الذيك الطاقة ويخزنها من مصادر متعددة حسب توفرها وبأقل تكلفة.

إذا كان ذلك متاًحا ، ميكن لـ eHome االستفادة من الطاقة • 
الشمسية لتخزين البطاريات ، مام يقلل من تكلفة الطاقة 

بشكل أكرب.
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E٢٤ تعهد الجودة

E٢٤ هي نتيجة خربة ٣٠ عاًما يف مجال توليد الطاقة وتحويلها وتخزينها. تقوم E٢٤ بتصميم وتصنيع حلول الطاقة األكرث دواما وفعالية وموثوقية 
يف السوق املصممة للتطبيقات واملواقع األكرث تطلبا يف جميع أنحاء العامل.

تقوم E٢٤ بتصميم مهندسني وتصنيعها وتجميعها واختبارها وتقديم 
حلولها يف مكونات معيارية سهلة التجميع وفعالة من حيث التكلفة 

للتجميع يف مقر العميل.

تقوم E٢٤ بتشغيل حلولها من خالل شبكة من الرشكات التابعة أو 
الرشكاء التجاريني وفًقا ملعايري وإجراءات صارمة للجودة لضامن أعىل 

مستوى من األداء ورضا العمالء.

تستثمر E٢٤ بشكل مستمر يف البحث والتطوير وتطور تقنية خاصة 
بها. تم تحسني كل جزء من حلول الطاقة املقدمة لتحقيق أعىل قيمة 

للعمالء.

تم تصميم جميع الحلول لتحقيق انتعاش رأس املال برسعة وبدون 
صداع وعائد استثامر مرتفع.
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E٢٤ الخدمات الشاملة

من خالل مراكز الدعم واملكاتب اإلقليمية واملوظفني ذوي الخربة ، توفر 

E24 التزاًما ال هوادة فيه لرضا العمالء. خدمات ما بعد البيع لدينا 
تشمل:

برامج متديد الضامن• 
برامج الصيانة الشاملة• 
الخدمة امليدانية• 
إصالح وتجديد• 
 •E24 أجزاء معتمدة

يتم توفري خدماتنا من قبل املهندسني العاملني يف املكاتب اإلقليمية 
E24 ، مام يتيح للعمالء االستفادة من البيانات الدقيقة القامئة عىل 

الخربة امليدانية املحلية ذات الصلة.

مستشارو الطاقة لدينا
هنا للرد

كل أسئلتك.

باإلضافة إىل حلولنا الكاملة ، نقدم مجموعة متنوعة من الخدمات ، 
مام يتيح لك االستفادة القصوى من استثامرك:

زيارات تقييم املوقع• 
تحليل توفري الطاقة• 
دراسات جدوى• 
تصاميم هيكلية• 
برامج التدريب متعدد املستويات• 
خدمات التكليف• 
خدمات التمويل• 

تعمل E٢٤ عن كثب مع عمالئها للنظر يف جميع جوانب التكاليف 
واألداء املرتبطة بالطاقة ، وتحديد فرص التحسني وإمكانية خفض 

التكاليف اإلجاملية.

تقدم E٢٤ أيًضا عدًدا من خدمات التمويل التي تتيح للعمالء دفع 
تكاليف معداتهم بشكل تدريجي وجزئًيا لتمويل استثامراتهم من 

املدخرات التي يحققونها.
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eParking

حقق أقىص استفادة من حل eHome الخاص بك عن طريق اقرتانه بواحد من حلول توليد الطاقة لدينا لتحقيق أعظم قيمة وفورات يف 
التكاليف.

إذا كان منزلك ال يحتوي عىل مساحة سقف أو إذا كنت ترغب يف إيقاف سيارتك يف الظل أثناء وقوفك لتوليد الكهرباء ملنزلك ، فاطلب من موزع 
E٢٤ الخاص بك خيار إضافة خيار eParking إىل الحل الخاص بك. عند توصيل توليد الطاقة الشمسية بنظام تخزين eHome الخاص بك ، فإنك 

.eHome تقلل إىل حد كبري تكاليف الكهرباء وتطيل عمر نظام تخزين

حلول تكميلية
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eHome

حلول تخزين الطاقة

حلول توليد الطاقة

eVilla

eVillage

eHybrid

eGrid

eBusinesseBuilding

eFactory

eSolar

eTelecom

eParking eAgri

 الواسعة من املشاريع املنجزة بنجاح يف مجموعة E24 ترتاوح محفظة
 متنوعة من القطاعات مبا يف ذلك السكنية والتجارية والصناعية

 واالتصاالت والحكومية. لقد بنينا سمعتنا عىل الرتكيز عىل عمالئنا
 وبراعة يف حل مشاكلهم. حلولنا املخصصة التي تضع منط الحياة

 من التكنولوجيا E24 واحتياجات العمالء يف صميمها. تستفيد تقنية
.باعتبارها حل للمشكالت ومتكيًنا

 بتطوير حلول طاقة مستهدفة وشخصية E24 وبهذه الروح ، تقوم
 وسلسة للمنازل والفيالت والرشكات واملباين واملصانع والقرى ومشغيل

 باستمرار عىل تعزيز االقتصاد E24 االتصاالت واملرافق. تعمل
.وأسلوب حياة عمالئها مع توفريها عىل هذا الكوكب

حلول الطاقة الشاملة
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معلومات الطلبية

E300-020-04I Energy Storage Solution, eHome Series, 1x20A, 11kWh, 220V, 50Hz, 4Hrs. Runtime @ 50% Load
E300-020-06I Energy Storage Solution, eHome Series, 1x20A, 19.2kWh, 220V, 50Hz, 6Hrs. Runtime @ 50% Load
E300-020-08I Energy Storage Solution, eHome Series, 1x20A, 22.1kWh, 220V, 50Hz, 8Hrs. Runtime @ 50% Load
E300-020-12I Energy Storage Solution, eHome Series, 1x20A, 33.1kWh, 220V, 50Hz, 12Hrs. Runtime @ 50% Load
E300-PV560 PV Kit for eHome Series, 560Wp

 مواصفات  الرقم املرجعي



مكاتب املبيعات اإلقليمية

www.e24solut ions.com املعلومات عىل من  مزيد  عىل  احصل 

أمريكا الشاملية:

Canadian Technologies & Design Inc.
1250, Rene Levesque West, #2200
Montreal, Quebec, 
Canada H3B 4W8
Phone: +1-514-9893700
Sales_R1@e24solutions.com

أوروبا

E24 (UK) Ltd
20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
United Kingdom
Phone: +44-2038242497
Sales_R4@e24solutions.com

أوراسيا:

E24 (Bulgaria) EOOD
5th and 6th Floors,
14 Tsar Osvoboditel Blvd., 
1000 Sofia, Bulgaria
Phone: +359-2-811-1445
Sales_R5@e24solutions.com

الرشق األوسط وأفريقيا:

Sharp Minds SAL
May Tabet Building, 
Sin El Fil
Beirut, Lebanon
Phone: +961-1-492705
Sales_R6@e24solutions.com

بائع معتمد
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والعالمات التجارية. كل الحقوق محفوظة.


