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حلول
“eTelecom” 

حلول تخزين الطاقة لتطبيقات االتصاالت

eTelecom هو حل تخزين الطاقة جاهز ، تم تطويره خصيًصا 
لصناعة االتصاالت. تعترب eTelecom مناسبة بشكل مثايل ملواقع 

خاليا الطاقة ومحطات الرتحيل والتطبيقات البعيدة األخرى 
حيث قد ال تتوفر طاقة املرافق.

تقوم eTelecom بتوليد الطاقة من األلواح الشمسية ثنائية 
الوجه عالية الكفاءة وتخزينها يف بطاريات تخزين الطاقة 

الخاصة لتشغيل الحمولة ملدة تصل إىل ١٠ أيام بدون أشعة 
الشمس.

تتيح eTelecom للمشغلني تشغيل ٧/٢٤ دون مولدات الديزل ، 
وتجنب التلوث والتزود بالوقود املستمر والصيانة.

تشتمل eTelecom عىل مراقبة وتحكم عن بعد متقدمني مام 
يسمح للمشغل بتصور التشغيل الجيد للشبكة باستمرار.
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”أخريًا ، ميكن االعتامد 

عىل حل موثوق وفعال 

من حيث التكلفة وخايل 

من املتاعب ملواقع 

اتصاالت الطاقة“.
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ملاذا eTelecom؟

الفجوة العاملية يف امدادات الطاقة

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

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

الصعب عىل املرافق تحقيق االستقرار يف توفر الطاقة عىل الشبكة.

التحديات يف صناعة االتصاالت

يعتمد مشغلو االتصاالت عىل مرحالت ومواقع اإلرسال الخلوية إلنشاء شبكات 
اتصاالت حديثة ، والتي تتطلب طاقة ثابتة وثابتة للعمل. قد يتسبب أي انقطاع يف 

الطاقة أو انقطاع التيار الكهربايئ يف تلف املعدات التي تتطلب إرسال الفنيني إىل 
املواقع البعيدة لإلصالح ، مام يؤدي إىل ساعات طويلة من التوقف.

يستخدم مشغلو االتصاالت حالًيا مولدات ديزل متعددة لكل موقع ، متصلة بخزان 
وقود كبري لتشغيل هذه املواقع الخلوية. ينتج عن هذا تكاليف تشغيلية كبرية 

وساعات طويلة من التوقف وغري مريح عىل عدة مستويات:

أنها مكلفة للرشاء والتزود بالوقود وصيانتها.• 
أنها تخلق تلوث الهواء والضوضاء وهي ضارة يف البيئات السكنية والتجارية.• 
أنها تتطلب مساحة ، صيانة منتظمة والتزود بالوقود املتكرر.• 

حل فعال من حيث التكلفة

تتغلب تقنية eTelecom املتقدمة عىل هذه اإلزعاج من خالل توفري نظام متكامل 
لتوليد الطاقة وتخزينها ، مام يسمح للمشغلني ببناء شبكات موثوقة. تضمن 

eTelecom تحقيق وفورات كبرية يف أي بديل قائم عىل الوقود مع تحسني جودة 
الطاقة ، وإزالة الضوضاء والتلوث البيئي ، والحد من التدخل البرشي.
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eTelecom: مفهوم جديد
يتكون eTelecom من نظام تخزين الطاقة املركب يف ملجأ مقىس مقروًنا بألواح شمسية عالية الكفاءة ونظام مراقبة وتحكم متطور.

Priority 3
Generator 
(if available)

Priority 2
Grid 
(if available)

Priority 1
Sun

AC load

eTelecom Solution

DC load

Telecom Site

Generator (optional)

Internet

مخرجات التيار املرتدد والتيار املرتدد
توفر eTelecom كهرباء ثابتة للتحميل يف كل من التيار املرتدد ٢٢٠ 

فولت ٥٠ هرتز و DC ٤٨ فولت. كال النواتج محمي ضد الدوائر 
القصرية واألحامل الزائدة.

إدارة مدخالت الطاقة املتعددة
ميكن توصيل eTelecom مبصادر املرافق إذا كانت متوفرة أو مصدر 

املولد إذا كان ذلك متاًحا وميكن برمجته الستخدام هذه املصادر 
تلقائًيا وفًقا ألولويات محددة مسبًقا يف حالة أسوأ األحوال حيث 

نفدت البطاريات

تتضمن eTelecom الواجهة لبدء تشغيل املولدات تلقائًيا يف حالة 
انخفاض مستوى البطارية وإيقاف تشغيل املولد تلقائًيا عند استعادة 

مستوى طاقة البطارية.

وفورات كبرية يف التكاليف
توفر eTelecom فواتري الطاقة بتكلفة تشغيل أقل مقارنة مبولدات 

الديزل. تشتمل eTelecom عىل تقنية تخزين الطاقة من حمض 
الرصاص املحسن (ELA) املحسنة E٢٤ لتقديم حل تخزين موثوق 
للغاية وفعال من حيث التكلفة. توفر بطاريات ELA ما يصل إىل 

٥٠٠٠ دورة مام ينتج عنه تشغيل يصل إىل ١٥ عاًما.

توليد الطاقة الشمسية املتقدمة
تستخدم eTelecom األلواح الشمسية العادية أو ثنائية الوجه لتوليد 

أقىص إنتاج ممكن للطاقة مع الحد األدىن من البصمة. يتم تثبيت 
األلواح الشمسية بزاوية شديدة االنحدار لتجنب أي ترسب للغبار 

والتنظيف الذايت للوحة.
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اتصل عىل الفور بأي موقع eTelecom لعرض 
جميع معلامت البيانات والنظام.

الرصد عىل االنرتنت من
راحة منزلك

تشتمل eTelecom عىل أحدث أداة إلدارة الويب تتيح لك رؤية 
ومراقبة التشغيل الصويت لحل الطاقة لديك ومراقبة مصادر الطاقة 

واستهالك الحمل عن كثب.

يسجل نظام التحكم البيانات من األلواح الشمسية واملرافق واألحامل 
واملولدات االختيارية. يتم تسجيل جميع البيانات ، وميكن تنزيل 

السجل للتحليل ، مام يجعلك تتحكم يف توليد الطاقة واإلنفاق.

يرتبط eTelecom بنظام املراقبة القائم عىل السحابة E24 ، مام 
يسمح لفريق الدعم الفني بإدارة نظامك عن ُبعد واتخاذ إجراءات 

وقائية فورية يف حالة حدوث حاالت شاذة ، والحفاظ عىل االستثامر 
آمًنا.

مراقبة عن بعد عىل االنرتنت
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فوائد eTelecom الرئيسية
تم تصميم eTelecom خصيًصا للمناطق التي تكون فيها طاقة املرافق غري مستقرة أو غري متوفرة. فوائده املوضحة تجعله الحل األمثل ملشغيل 

االتصاالت:

سعة التخزين متعدد األيام

ميكن لوحدة التخزين االحتياطية لـ eTelecom تشغيل مواقع الخاليا 
ومحطات الرتحيل ملدة تصل إىل ١٠ أيام بدون أشعة الشمس ، مام 

يوفر طاقة موثوقة للغاية.

هادئة ونظيفة
تتيح لك خدمة eTelecom تجنب استخدام مولدات الديزل الصاخبة 

وامللوثة التي تطلق الغازات الضارة.

مرونة و زائدة عن الحاجة
يتم تثبيت سالسل متعددة من بطاريات ELA بشكل متواٍز مام 

يسمح بالتشغيل املستمر حتى يف حالة وجود بطارية تالفة. التخزين 
اإلضايف وإمكانية العاكس تحافظان عىل اتصال النظام يف حالة الفشل 

النادرة.

عملية غري مراقب و صيانة منخفضة
ينتقل نظام eTelecom الذيك تلقائًيا بني مصادر الطاقة ويدير تخزين 
الطاقة ، مام يتطلب صيانة منخفضة للغاية. تتيح أدوات املراقبة عن 
ُبعد الخاصة بالفنيني ضامن التشغيل السلس واإلبالغ يف حالة حدوث 

أي مشكالت. بطاريات ELA تتطلب فحًصا واحًدا فقط سنوًيا.

آمنة وموثوقة
تقبل eTelecom الجهد الكهريب لإلدخال العريض الذي يتقلب بني 

١٨٠ فولت إىل ٢٨٠ فولت تيار مرتدد ، وكذلك تردد إدخال واسع بني 
٤٠ إىل ٧٠ هرتز.

وحدات قابلة للرتقية

تعني وحدات eTelecom أنه من املمكن إضافة املزيد من املحوالت 
يف نفس الوقت لزيادة الطاقة واملوثوقية ، واملزيد من وحدات 
البطارية لزيادة وقت النسخ االحتياطي ، وتنمو ديناميكًيا مع 

احتياجاتك املتطورة من الطاقة.
- ميكن وضع ما يصل إىل ٦ محوالت يف كل مأوى بالتوازي لتوفري ما 

يصل إىل ٣٠KWac من كل مأوى.
- ميكن تثبيت ما يصل إىل ٦ خزائن للبطاريات يف كل مأوى لتوفري ما 

يصل إىل ٥٠Kwdc من كل مأوى.
- ميكن وضع ما يصل إىل ٤ مالجئ يف باراليل لزيادة الطاقة ووقت 

التشغيل.

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

تقوم eTelecom بتحسني صورتك ، وإرسال رسالة من املسؤولية 
البيئية.

مراقبة والتحكم متقدمة:
تتضمن eTelecom واجهة لالتصال إما بنظام إدارة شبكة املشغل 
أو بنظام املراقبة املستندة إىل مجموعة النظراء E٢٤ والذي ميكن 

تصميمه خصيًصا ملتطلبات املشغل.

مصممة للظروف البيئية القاسية
تستخدم eTelecom تقنية عزل وتنظيم درجة حرارة متطورة لضامن 

التشغيل اآلمن من -٥٠ درجة مئوية إىل + ٦٠ درجة مئوية. وهي 
مجهزة أيًضا مبرشحات متطورة ملنع حتى أدق الغبار من دخول 

امللجأ.
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الصحة تأيت أوال
غالًبا ما يتم تثبيت مواقع الخاليا واملكررات واملرحالت عىل سطح املباين مام يؤدي إىل تلوث كبري واالهتزاز والضوضاء يف املناطق السكنية.

مولد كهرباء eTelecom

تعزيز اإلنتاجية

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• 

هناك العديد من املزايا التشغيلية التي متتلكها رشكة eTelecom عىل مولدات الديزل

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

يساهم تلوث الجسيامت الدقيقة يف اإلصابة بالرسم ، وانتفاخ • 
الرئة ، وأمراض القلب والرئة املزمنة.

التعرض لعادم الديزل يشكل مخاطر عالية لإلصابة بالرسطان.• 
ينتج املحرك ضوضاء مزعجة• 
العادم يساهم يف خلق الضباب الدخاين.• 
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كيف توفر eTelecom عىل فواتري الطاقة 
الخاصة بك؟

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

يقلل eTelecom من الحاجة إىل مولدات الديزل باهظة الثمن • 
، مام يوفر عىل نقل الوقود إىل مواقع الخاليا وتكلفة الوقود 

والصيانة والعمل.
تجمع eTelecom الطاقة الشمسية وتخزينها ، باستخدام كل • 

الطاقة الشمسية املنتجة. عىل عكس الحلول الشمسية الخالصة ، 
يتيح لك تخزين eTelecom التقاط ١٠٠٪ من الطاقة الشمسية.

إذا كان اتصال الشبكة متاًحا ، فُتعيد eTelecom الطاقة • 
الشمسية الزائدة إىل الشبكة ، مام يوفر فواتري الخدمات من 

خالل القياس الصايف.
تتغلب eTelecom عىل انقطاع الطاقة املكلف الذي يؤدي إىل • 

خسارة األرباح وفقدان العمالء وتدهور صورة العالمة التجارية.
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يتم تكييف eTelecom بشكل خاص مع األحامل التي يجب تشغيلها بشكل موثوق يف املواقع النائية غري املراقبة.

ذكية ، سهلة التجميع

تم تصميم eTelecom ليتم تثبيته يف أي مكان تقريًبا مع الحد األدىن 
من األعامل املدنية. كل ما تحتاجه هو سطح مستو حيث يتم تثبيت 

الهيكل املحتوي. تم تزويد eTelecom باملوصالت واملكّونة بالفعل 
وفًقا ملتطلبات العمالء كحاوية بحجم ١٠ أقدام (نصف حاوية قياسية 

بحجم ٢٠ قدًما).

الهيكل الشميس هو مجموعة جاهزة لتجميع التي ميكن تجميعها 
برسعة من قبل املثبت. تصبح eTelecom مرئية عىل الفور عىل 

السحابة مام يسمح بتصور جميع املعلامت.

تم تصميم eTelecom لتحقيق أعىل درجة من املوثوقية املمكنة. يتم 
مضاعفة كل مكون عىل األقل يف القدرة عىل الحفاظ عىل وظائف 

eTelecom يف حالة حدوث أي فشل يف املكون.

املرايا الرأسية أو املرايا ثنائية الوجه يف eTelecom هي خدمة تنظيف 
ذايت ، مام يسمح لها بالعمل يف البيئات املرتبة والرملية دون ترسب 

عىل األلواح. كام تم تصميم Telelec ليجعل من الصعب للغاية عىل 
أي شخص أن يخفف أو يرسق األلواح الشمسية.
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Eتعهد جودة ٢٤

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 

لتجميعها 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.

نهجنا تسليم املفتاح هو ما مييزنا. 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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eHome eVilla

eVillage

eHybrid

eGrid

eBusinesseBuilding

eFactory

eSolar

eTelecom

eParking eAgri

يتألف ملف E٢٤ الواسع من املشاريع املنجزة بنجاح 
يف مجموعة 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 واحتياجات العمالء 
يف صميمها. تستفيد تقنية E٢٤ من التكنولوجيا باعتبارها 

حل للمشكالت ومتكيًنا.

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

 E24 واملصانع والقرى ومشغيل االتصاالت واملرافق. تعمل
باستمرار عىل تعزيز االقتصاد وأسلوب حياة عمالئها مع 

توفريها عىل هذا الكوكب.

حلول الطاقة الشاملة

حلول تخزين الطاقة

حلول توليد الطاقة
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E360-SHLT1-5KI Energy Storage Solution, eTelecom Series, w/o bat., w/t ATS and Gen. control, 1 Ph., 5KW, 220V, 50/60Hz
E360-SHLT3-15KI Energy Storage Solution, eTelecom Series,  w/o bat., w/t ATS and Gen. control, 3 Ph., 15KW, 380/220V, 50/60Hz
E360-ELAF48-44 Battery Module for eTelecom Series, ELAF Type, 48V, 44KWh
E360-OPZV48-37 Battery Module for eTelecom Series, OPZV Type, 48V, 37KWh
E360-LC48-58 Battery Module for eTelecom Series, Lead Carbon Type, 48V, 58KWh
E360-INV-5KI Additional Inverter for eTelecom Series, 48V, 5KW, including cabling kit
E360-PV-4K PV Kit for eTelecom Series, 12 Panels, 4KWp, including cabling
E360-PVB-5K Bifacial PV Kit for eTelecom Series, 12 Panels, 4.7KWp, including cabling
E360-SMK-12 Shelter PV Mounting Kit for eTelecom Series for 12 Panels, including cabling kit
E360-FMK-12 Floor PV Mounting Kit for eTelecom Series for 12 Panels, including cabling kit

معلومات الطلبية
 مواصفات الرقم املرجعي



مكاتب املبيعات اإلقليمية

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

أمريكا الشاملية:

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

أوروبا

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

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

الرشق األوسط وأفريقيا:

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