
S350A

حلول
 “eVillage”
حلول تخزين الطاقة للقرى 

واملجتمعات
قد تواجه القرى انقطاًعا متكررًا يف الطاقة ، وسوء جودة 

الكهرباء ، مام يجربها عىل اللجوء إىل مولدات ملوثة وصاخبة 
ومكلفة

eVillage هو حل للطاقة جاهز يسمح لسكان القرية 
باالستفادة من الكهرباء النظيفة والخرضاء ٧/٢٤ بتكلفة أقل 

بكثري
 

eVillage هو حل مركزي للطاقة الشمسية والتخزين مع نظام 
مدمج إلدارة الطاقة وإعداد الفواتري يسمح لكل ساكن بالدفع 

فقط مقابل الطاقة البديلة املستخدمة دون رسوم ثابتة
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«أخريًا ، حل 
ذيك يوزع 

تكلفة الطاقة 
إىل حد ما بني 

سكان القرية». 
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ملاذا eVillage؟

ميكن أن تجمع eVillage بني أسطح املنازل الخاصة ومنطقة PV مركزية لتحسني املساحة الشمسية

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 

املدفوعات وإدارة  البلديات تحصيل  أيًضا عىل  الصعب  من 
بني  من  االحتياطية  املولدات  وصيانة  بتشغيل  املرتبطة  التكاليف 

الطاقة. من  مختلفة  كميات  يستهلكون  الذين  املباين  سكان 

التكلفة املتاعب وفعال من حيث  حل خايل من 

تتغلب eVillage عىل هذه املشكالت من خالل توفري حل 
الذيك  الفواتري  نظام  يستخدم  القرية  الطاقة يف  لتخزين  متكامل 

 eVillage السكان. تعمل  الطاقة بشكل عادل بني  إلدارة تكاليف 
وتضمن  الكهربايئ  التيار  انقطاع  أوقات  احتياطية يف  كمصدر طاقة 

توفريًا كبريًا عىل أي بديل قائم عىل الوقود مع تحسني جودة 
التدخل  والحد من  البيئي  والتلوث  الضوضاء  وإزالة  الطاقة 

البرشي.
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eVillage: مفهوم جديد

الطاقة املستمرة والتبديل الرسيع إىل وضع النسخ االحتياطي
عند انقطاع الطاقة، تنتقل eVillage برسعة إىل بطاريات احتياطية. 

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 مولدات الديزل 
بالقرية باهظة الثمن وامللوثة والصيانة املرهقة التي يحتاجون إليها.

التكامل مع الطاقة املتجددة
تتوافق eVillage بسهولة مع األلواح الكهروضوئية الشمسية أو 

الرياح وتضعها يف مقدمة أولوياتها لشحن نظام النسخ االحتياطي 
، مام يقلل من تكلفة الطاقة بشكل أكرب. يتيح eVillage للمقيمني 

االستفادة من الطاقة الشمسية يف النهار والليل عىل حد سواء وإعادة 
الطاقة غري املستخدمة إىل الشبكة.

نظام إدارة الطاقة والفواتري
تشمل eVillage عىل بطاقات مسبقة الدفع ، مام يعني أن كل 

شخص يدفع مقابل الطاقة التي استهلكها. هذا يتغلب عىل متاعب 
إدارة تكاليف املولدات املركزية بني السكان. تحتوي البطاقة املدفوعة 

مسبًقا عىل بدل معني من الطاقة ، وتم تجهيز كل مستأجر مبقياس 
ذيك لقياس استهالك الطاقة

استقرار الشبكة
يتم إرجاع إنتاج فائض eVillage ومزامنته مع الشبكة ، مام يقلل من 

الصدأ والتخفيضات ، مام يعزز جودة طاقة الشبكة.

تم تصميم eVillage للقرى واملجتمعات التي تتوقف فيها طاقة املرافق. يشتمل eVillage عىل حل مركزي لتخزين الطاقة ونظام إلدارة الطاقة 
وإعداد الفواتري. وظائفها الرئيسية تشمل:

SDCD

 Power Module eVillage

E24 

Step-Up Module

SDCD

KWH
SDCD
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فوائد eVillage الرئيسية
الحياة: نوعية  وتحسني  املال  وتوفري   ، القرية  يف  الطاقة  احتياجات  لجميع  املثايل  الحل  تجعلها  أنها  أثبتت  التي   eVillage فوائد 

وفورات كبرية يف التكاليف
تتيح eVillage للمقيمني توفري فواتري الطاقة ، مع انخفاض تكلفة 

التشغيل مقارنة مبولدات الديزل ، مام يحقق أكرب وفورات عند 
اقرتانها بالطاقة الشمسية الكهروضوئية.

توزيع سهل وعادل للتكاليف
 يتيح حل بطاقة eVillage املدفوعة مقدًما لكل مقيم دفع تكلفة 

الطاقة التي استهلكها من خالل بدل مربمج مسبًقا ، وتجنب متاعب 
إدارة تكاليف املولدات املركزية.

آمنة وموثوقة
تقبل eVillage الفولتية واملدخالت الواسعة ، وتعمل بأمان بني ١٥٤ 

فولت و ٢٨٠ فولت ، و ٤٠ و ٧٠ هرتز.

هادئة ونظيفة
يسمح لك eVillage بتجنب استخدام مولدات الديزل الصاخبة 

وامللوثة التي تطلق الغازات الضارة.

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

eVillage يحسن صورة البلدية واملجتمع ، ويرسل رسالة من 
املسؤولية البيئية.

عملية غري مراقب و صيانة منخفضة
eVillage هو نظام قائم بذاته يقوم بالتبديل التلقايئ بني مصادر 

الطاقة وإدارة تخزين الطاقة ، مام يتطلب صيانة منخفضة للغاية. 
تتيح أدوات املراقبة عن ُبعد الخاصة بالفنيني ضامن التشغيل السلس 

واإلبالغ يف حالة حدوث أي مشكالت.

قابلة للتكيف ومتوافقة
يتوافق eVillage مع األلواح الكهروضوئية أو مصادر الطاقة 

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

وحدات قابلة للرتقية
تعني وحدات eVillage أنه من املمكن إضافة املزيد من املحوالت يف 
نفس الوقت لزيادة الطاقة واملوثوقية ، واملزيد من وحدات البطارية 

لزيادة وقت النسخ االحتياطي. eVillage ينمو بشكل حيوي مع 
احتياجات الطاقة املتطورة يف قريتك.

تشغيل أضواء الشوارع والبلدية
يرتبط eVillage باملناطق العامة للبلدية مع توفري الكهرباء عىل مدار 

الساعة طوال أيام األسبوع للبنية التحتية للقرية وعالمات الشوارع 
واألضواء.

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

املنهجي بدون 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 eVillage

هناك العديد من املزايا التشغيلية التي لدى eVillage عىل مولدات الديزل

تعزيز نوعية الحياة

الصحة تأيت أوال
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eVillage يتغلب عىل الحاجة إىل مولدات الديزل باهظة الثمن، • 
وصيانة املولدات.

تقوم eVillage بتخزين الطاقة الشمسية لالستخدام أثناء • 
انقطاع التيار الكهربايئ ، مام يوفر فواتري الطاقة

كيف يوفر eVillage فواتري 
الطاقة؟

يقوم نظام eBuilding الذيك بجمع الطاقة وتخزينها من مصادر متعددة حسب توفرها
وبأقل تكلفة.

إدارة الطاقة الذكية
بطاقات الطاقة املدفوعة مسبقا

لتجنب مشاحنات تقاسم التكاليف بني مستأجري البناء أو املقيمني 
، يشرتي كل مقيم بطاقة طاقة مسبقة الدفع تحتوي عىل قدر معني 

من الطاقة (كيلوواط ساعة).

بدل الطاقة قبل الربمجة
تم تجهيز كل من سكان املبنى مبقياس طاقة ذيك يقيس استهالك 

الطاقة الفوري (Amps) واستهالك الطاقة (kWh). يتم إدخال 
البطاقة املدفوعة مسبًقا يف العدادات الذكية الفردية ، مام يجعل 

الطاقة متاحة لالستخدام. يستنفد العداد تدريجياً الطاقة املتاحة وفًقا 
الستهالك السكان.

االستهالك الخاضع للرقابة
عندما تصل البطاقة إىل الحد املسموح به ، يشري املقياس إىل منبه 

تذكري. يتم فصل الطاقة حتى يتم إدخال بطاقة جديدة. عندما 
 ، (A) يتجاوز مقيم املبنى الحمولة القصوى املحددة مسبًقا املربمجة
يقوم النظام بفصل املقيم ملدة دقيقة واحدة حتى يتم إزالة التحميل 

الزائد. السلطة هي من استعادة تلقائيا.

متويل
يتم تقديم eVillage لسكان القرى واملجمعات السكنية من خالل 
اتفاقيات رشاكة تجارية مع البلديات أو إدارات املجمعات السكنية.

إرجاع eVillage الطاقة الشمسية غري املستخدمة إىل الشبكة ،• 
يضمن نظام إدارة الفواتري الذكية يف eVillage أن يدفع سكان • 

املبنى فقط الطاقة التي يستهلكونها ، مع تجنب التوزيع غري 
العادل للتكاليف فيام بينهم.
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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.



8

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 توليد الطاقة

حلول تخزين الطاقة
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S350-0225-150-12I Energy Storage Solution, eVillage Series, 3x75A @ 1 Pf, 550kWh, 220V, 50Hz, for up to 150KWp solar, 12Hrs. Runtime @ 50% Load
S350-0450-300-12I Energy Storage Solution, eVillage Series, 3x150A @ 1 Pf, 1100kWh, 220V, 50Hz, for up to 300KWp solar, 12Hrs. Runtime @ 50% Load
S350-0675-450-12I Energy Storage Solution, eVillage Series, 3x225A @ 1 Pf, 1650kWh, 220V, 50Hz, for up to 450KWp solar, 12Hrs. Runtime @ 50% Load
S350-0900-600-12I Energy Storage Solution, eVillage Series, 3x300A @ 1 Pf, 2200kWh, 220V, 50Hz, for up to 600KWp solar, 12Hrs. Runtime @ 50% Load
S350-1140-750-12I Energy Storage Solution, eVillage Series, 3x380A @ 1 Pf, 2750kWh, 220V, 50Hz, for up to 750KWp solar, 12Hrs. Runtime @ 50% Load
S350-1350-900-12I Energy Storage Solution, eVillage Series, 3x450A @ 1 Pf, 3300kWh, 220V, 50Hz, for up to 900KWp solar, 12Hrs. Runtime @ 50% Load

معلومات الطلبية
 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

© ٢٠١٧-٢٠٢٠ «eSolar™, eSolar-Hybrid™, eAgri™, eParking™, eHome™, eVilla™, eBusiness™, eBuilding™, eFactory™, eVillage™,eGrid™, eTelecom , «™E٢٤™ هي األسامء التجارية املحمية 
والعالمات التجارية. كل الحقوق محفوظة.


