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حلول الطاقة الشاملة





E24 يف جميع 
أنحاء العامل

 E24 هي املزود الرائد لحلول توليد الطاقة وتحويلها وتخزينها. تقوم E24
بتصميم وتصنيع حلول الطاقة األكرث دواما وفعالية وموثوقية يف السوق 

املصممة للتطبيقات واملواقع األكرث تطلبا يف جميع أنحاء العامل.

حلول  وتطوير  العمالء  احتياجات  لفهم  الكايف  الوقت  نأخذ   ،  E24 يف 
ُمكيَّفة تعمل عىل تقليل تكاليف الطاقة ، والحفاظ عىل البيئة وتحسني 

نوعية الحياة.

أسوأ  وتراعي  السيئة  الكهربائية  التحتية  البنية  تحديات   E24 تتفهم 
ظروف التشغيل املتاحة يف بعض املواقع. تم تصميم حلول E24 للعمل 
انقطاع  دون  نظيفة  طاقة  توفري  مع  الجودة  سيئة  طاقة  وقبول مصادر 

للتحميل الحرج.

قد يكون انقطاع التيار الكهربايئ ، واالنحرافات ، والرضر الشديد مرضة 
التكرار متعدد املستويات  ببناء حلول تشمل   E24 للغاية ، حيث تقوم
للحفاظ عىل عمالئها بشكل آمن حتى يف حالة تعطل املعدات عن ُبعد.

بشكل  العمالء   E24 حلول  ترافق  باستمرار.  تتطور  الطاقة  احتياجات 
الرتقية  لهم  يتيح  مام  للتطوير  وقابلة  وحدات  كونها  خالل  من  حيوي 

برسعة وفعالية من حيث التكلفة.

من خالل مكاتب املبيعات والدعم اإلقليمية التابعة لها ، يكون مستشارو 
الطاقة E24 تحت ترصفكم ملساعدتك يف تكوين الحلول املثىل للتطبيقات 
الفوري  التسليم  واملثبتني  الرشكاء  من   E24 شبكة  تضمن  بك.  الخاصة 

والدعم.

ميكن مراقبة حلول E24 عن بعد مام يسمح لـ E24 باإلرشاف عىل كل 
خطوة من خطوات تنفيذ بعض املشاريع األكرث تعقيًدا.

تعمل E24 يف قطاع رسيع الخطى ، وتستثمر بشكل مستمر يف البحث 
والتطوير للتأكد من أنها تظل يف طليعة ابتكارات الطاقة املتجددة.

« يف E24 ، نأخذ الوقت الكايف لفهم 
احتياجات العمالء وتطوير حلول ُمكيَّفة 

تعمل عىل تقليل تكاليف الطاقة ، 
والحفاظ عىل البيئة وتحسني نوعية 

الحياة. »

تدير E24 مكاتب إقليمية لخدمة العمالء يف أمريكا الشاملية 
وأوروبا وأوراسيا والرشق األوسط وأفريقيا.



حلول مبتكرة 
لتوليد الطاقة

يكون  أن  ميكن  املتجددة  الطاقة  توليد  أن  نفهم  نحن   ،  E24 يف 
تحدًيا: توليد الطاقة الشمسية يتطلب مساحة قد ال تكون متاحة 
دامئًا. بناًء عىل ملف تعريف العميل وتعرفة املرافق ، قد تكون أو 

ال تكون هناك حاجة لتخزين الطاقة لتخزين الطاقة املولدة.

وبهذه الروح ، طورت E24 حلول توليد طاقة سابقة الهندسة ميكن 
دمجها مع حلول تخزين الطاقة لحل أكرث تحديات الطاقة تعقيًدا 
حلول  نبني  نحن  وموثوقية.  التكلفة  حيث  من  وفعالية  بأناقة 
توليد الطاقة األكرث ابتكارا وموثوقة وتنوعا مع إيالء اهتامم خاص 

للجامليات.

تتفاعل E24 مع العمالء من خالل فريقها من «استشاريي الطاقة» 
الذين يأخذون الوقت الكايف لالستامع إىل مشاكلك من أجل تكوين 

الحل املطلوب بالشكل األمثل.

يقدم مستشارو E24 Energy عمليات محاكاة متعمقة وتوقعات 
مالية ، مام يوفر للعمالء رؤية واضحة لألداء املتوقع الستثامراتهم 
قبل اتخاذ القرارات. يضمن E24 أن يتم تكوين الحلول عىل النحو 
األمثل لتلبية متطلبات العميل ، وتحقيق أعىل عائد عىل االستثامر.

يعمل مستشارو الطاقة E24 مع العمالء للوصول إىل خطة سداد 
مناسبة - إما للتأجري أو الرشاء أو الدفع الفوري (PAYG) - تسمح 

لهم بالبقاء ضمن امليزانية والتدفقات النقدية املخصصة.

لتناسب  مسبًقا  مصممة  الطاقة  لتوليد  معيارية  حلوالً   E24 تقدم 
التطبيقات املقصودة:

مسبًقا عىل  ُمعدة  الكهروضوئية  الطاقة  لتوليد  : هو حل   ™  eSolar
الشبكة يرتاوح من أسطح املنازل إىل نطاق املرافق.

يتيح eSolar-Hybrid ™ أن يتم تغذية الطاقة الشمسية إما إىل شبكة 
قياس ثقل الشبكة (عىل الشبكة) أو توجيهها إىل حل تخزين الطاقة 

الستخدامها عند الحاجة.

كهرباًءا  يوفر  حيث   ، للزراعة  خصيًصا  مصمم  حل  هو   ™  eAgri
منخفضة التكلفة يف الحقل لتشغيل مضخات املياه دون الحاجة إىل 

مولدات ضخمة.

تظليل  يوفر  السيارات  لركن  وأنيق  عرصي  مأوى  هو   ™  eParking
متجددة  طاقة  ويولد  املستخدمة  غري  املساحة  ويحسن   ، للسيارات 

ملنزلك أو عملك.

E24 حلول توليد الطاقة

األكرث  الطاقة  توليد  نبني حلول  ”نحن 
إيالء  مع  وتنوعا  وموثوقية  ابتكارا 

اهتامم خاص للجامليات“



 صورة E24 Rooftop Solar  1 للقرميد  
صورة ٢  E24 Rooftop eSolar Solution يشغل املبنى

صورة ٣  محطة طاقة Solar-Diesel  تشغل مصنع خارج الشبكة
صورة ٤  E24 eAgri تشغل مضخة لري حقل الذرة.
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ميكن دمج حلول توليد الطاقة E24 إلنشاء أنظمة توليد طاقة مختلطة:

الديزل / الطاقة الشمسية: قم بتوصيل مولدات الديزل ومحطات الطاقة 
الشمسية مًعا من خالل وحدات التحكم. يتم إعطاء األولوية لتوليد الطاقة 
الشمسية خالل النهار ، مام يوفر الوقود والصيانة ، بينام توفر املولدات 
الطاقة ليال. يتم تكييف هذه التكنولوجيا بشكل خاص ملحطات الطاقة 

الكبرية خارج الشبكة املثبتة يف املناطق النائية حيث الوقود رخيص.

الطاقة  مولدات  بني  يجمع  التخزين:   / الشمسية  الطاقة   / الديزل 
الشمسية الكهروضوئية والديزل ، مع مساحة تخزين إضافية ملزيد من 
النهار  املتولدة خالل  الشمسية  الطاقة  تخزين  يتم  واالستقاللية.  التنوع 

الستخدامها يف الليل ، ويتم االحتفاظ باملولدات كاحتياطي للطوارئ.

يجمع E24 بني مصادر الطاقة:

صورة 3

صورة 4



حلول تحويل 
الطاقة املتقدمة

يف عامل اليوم ”دامئًا ومتوفر“ ، حيث أصبحت الطاقة أكرث قيمة. 
بتطوير وتسويق مجموعة شاملة من حلول تحويل   E24 تقوم
مات والعاكسات واملثبتات  الطاقة ، مبا يف ذلك أنظمة UPS واُملقوِّ
يف  تعقيًدا  األكرث  الطاقة  مشاكل  لحل  البطاريات  وأجهزة شحن 

العامل.

وفًقا  مصممة  وحلول  منتجات  تصميم  يف   E24 فلسفة  تتمثل 
وليس  العمالء  متطلبات  مع  تتناسب  التي  املطلوبة  للخصائص 
العكس. نحن نعتقد اعتقادا راسخا أن العوملة ال تعني التوحيد. 
هذا هو السبب يف أن منتجاتنا مبنية بشكل مختلف وفًقا لسوقها 
املستهدف. تم تصميم منتجات وحلول E24 الشاملة مع االهتامم 

بكل التفاصيل من أجل توفري أعىل درجة من الرضا ملستخدميها.

مستمرة  الرتقية  عىل  والقدرة  التكيف  عىل  والقدرة  املرونة  تعد 
أو  التجارية  أو  السكنية  للتطبيقات  سواء  مصممينا  أذهان  يف 
الصناعية ، توفر E24 منتجات ذات جودة عالية وسهلة االستخدام 

ومبنية بشكل عميل عىل احتياجات العمالء الحالية واملستقبلية.

سواء كانت الحلول القياسية أو املصممة حسب الطلب مطلوبة ، 
فإننا منيض يف الطريق اإلضايف الالزم لتجاوز توقعات عمالئنا.

 تتوفر إمدادات الطاقة دون انقطاع ترتاوح من 1 إىل 3000 كيلو فولت
 DSP أمبري إما عىل أساس محول أو محول. نحن نستخدم تكنولوجيا
 معالجة اإلشارات الرقمية) األكرث تقدًما للوصول إىل أعىل مستويات)

 الكفاءة املمكنة واألخف وزنا واألكرث إحكاما. ميكن توصيل معظم
 + N لدينا بشكل متواٍز لتعزيز املوثوقية من خالل تكرار UPS وحدات

X.

 قد تكون املحوالت التي ترتاوح من الصناعية إىل االتصاالت مصممة
 خصيًصا لتناسب متطلبات العميل. توفر موديالتنا القياسية 24 ، 48 ،

220 ، 110 ، 60 VDC 500 مع تيارات إخراج تصل إىل A.

E24 حلول تحويل الطاقة

وتسويق  بتطوير   E24 رشكة  ”تقوم 
تحويل  حلول  من  شاملة  مجموعة 
الطاقة  مشكالت  أكرث  لحل  الطاقة 

تعقيًدا يف العامل“



SH-UPS Series   صورة ١  
OL3DC-UPS Series   صورة ٢  
OL3M-UPS Series    صورة ٣  

OL3D-UPS Assembly Line   صورة ٤ 

صورة ١    

   صورة ٢

  صورة ٤

     صورة ٣

Static Switches, External Bypass, Transformers & Stabilizers  
 يتم توفري أعىل مستويات الجودة إما قياسية أو مخصصة مصممة

.لتناسب مواصفات العميل

 مجموعة واسعة من البطاريات لتناسب التطبيقات املطلوبة مبا يف ذلك
:عىل سبيل املثال ال الحرص

AGM
مادة هالمية

OPZV
OPZS

النيكل والكادميوم
حديد الليثيوم

الرصاص الكربون



 حلول تخزين الطاقة
 متعددة االستخدامات

وفعالة من حيث التكلفة

 مع التوسع الدميوغرايف واالقتصادي للكوكب ، واالستخدام
 املتزايد للكهرباء يف جميع القطاعات ، والوقت واملوارد الالزمة

 لرفع قدرة الشبكة ونرش الطاقة املتجددة الالمركزية ، أصبح من
.الصعب عىل املرافق تحقيق استقرار توفر الطاقة عىل الشبكة

 عىل جانب توليد الطاقة ، تلجأ املرافق إىل تدابري مالية إما
 لتشجيع أو تثبيط االستهالك يف أوقات معينة من اليوم ملحاولة

.الحفاظ عىل االستهالك عىل الشبكة ثابًتا قدر اإلمكان

 تجاوز الطلب عىل الطاقة نسبة العرض إىل حد يجعل املرافق
 غري قادرة عىل تجنب انقطاع التيار الكهربايئ الناتج عن التحميل
 الزائد عىل الشبكة. يف بعض البلدان ، اتسعت الفجوة بني العرض

 والطلب عىل نطاق واسع ، بحيث أصبحت املرافق تضطر إىل
 تقنني توافر الطاقة من خالل انقطاع التيار الكهربايئ بشكل

.منتظم

 عىل جانب املستهلك ، يؤدي االنخفاض التدريجي يف تعريفات
 التغذية إىل زيادة فاتورة الطاقة حتى بالنسبة ألولئك الذين

 استثمروا يف الطاقة الكهروضوئية و / أو طاقة الرياح عىل
 الشبكة. يف البلدان التي يتم فيها تقنني الطاقة ، يلجأ املستهلكون

:إىل مولدات الديزل التي أعطت العيوب التالية

تلوث الهواء والضوضاء
املساحة املطلوبة قد ال تكون متاحة

التزود بالوقود املتكرر
صيانة دورية

 عىل تعديل أنظمة الطاقة E24 تعمل تقنية تخزين الطاقة
 الحالية وضامن وفورات كبرية يف أي بديل قائم عىل الوقود مع

 تحسني جودة الطاقة وإزالة الضوضاء والتلوث البيئي والحد من
.التدخل البرشي

eHome ™ يعد حًال تخزيًنا مدمًجا فعاًال من حيث التكلفة لتوفري 
الطاقة ٢٠A للتطبيقات السكنية / التجارية الصغرية.

eVilla ™ هو حل لتخزين الطاقة عرب اإلنرتنت مصمم للتطبيقات 
السكنية. تعترب eVilla مناسبة بشكل خاص للعمالء الذين يعانون 
 eVilla من شبكات غري مستقرة وفشل متكرر يف الطاقة. لن توفر

الكهرباء عىل مدار ٢٤ ساعة طوال أيام األسبوع دون أي انقطاع يف 
الطاقة ، بل ستضمن أيًضا توفري الكهرباء النظيفة للتحميل تحت أي 

ظرف من الظروف.

eBusiness ™ يشبه eVilla مع التكرار اإلضايف الذي قد يكون ذا 
قيمة عند تشغيل األحامل الحرجة مثل مراكز البيانات والخوادم 

وأجهزة االتصاالت.

eBuilding ™ هو حل مركزي لتخزين الطاقة مصمم لتزويد املباين 
 eBuilding بالطاقة أو التطبيقات متعددة املستأجرين. يتضمن

الضوابط ملراقبة جميع استهالك املستأجرين وتوزيع تكلفة الطاقة 
إىل حد ما بينهم.

eFactory ™  تم تصميمها لتشغيل مصانع الطاقة أو األحامل 
الصناعية. إنه يتجنب انقطاع الحمل يف حالة انقطاع التيار الكهربايئ 

E24 حلول تخزين الطاقة

”  تقوم تقنية تخزين الطاقة E24 بتعديل أي 
نظام طاقة موجود وضامن وفورات كبرية“



صورة ١

صورة ٢

eFactory Solution E٢٤ يوفر ٣ ساعات احتياطية  صورة ١  
انقطاع التيار الكهربايئ للمنشآت الصناعية. خالل   
يوفر حل eVilla E٢٤ ٤ ساعات احتياطية أثناء    صورة ٢  

انقطاع التيار الكهربايئ.  
  ٢٠A يتم تزويد الشقة بقدرة Home Solution Eصورة ٣    ٢٤

أثناء انقطاع التيار الكهربايئ.  
صورة ٤   eTelecom Solution E٢٤ تشغل محطة ترحيل   

االتصاالت املتنقلة.  

ويجمع الطاقة الشمسية لتقليل تكاليف الطاقة وتأخري بدء تشغيل 
املولدات يف حالة انقطاع التيار الكهربايئ.

تم تصميم eTelecom ™ خصيًصا ملواقع الخاليا املحمولة ومحطات 
الرتحيل يف املواقع خارج الشبكة ، مام يوفر الطاقة الشمسية عىل مدار 

الساعة وطوال أيام األسبوع دون الحاجة إىل الصيانة.

eVillage ™ هو حل تخزين جاهز لالستخدام يف املناطق التي تعاين من 
انقطاع متكرر للطاقة أو ال يوجد اتصال بالشبكة. جنبا إىل جنب مع 
E٢٤ نقل الطاقة وتكنولوجيا الفواتري ، eVillage القوى القرى ٧/٢٤ 

أساسا من مصادر الطاقة املتجددة.

تم تصميم eGrid ™ خصيًصا لألدوات املساعدة التي تتطلب تثبيت 
الشبكة. eGrid قادر عىل حالقة الذروة وتغيري الحمل وتنظيم الرتدد.

صورة ٣

صورة ٤



 IOT ، برامج متقدمة
وتكنولوجيا مراقبة عىل 

الويب

«ما يقاس يتحسن. ما يتم قياسه واإلبالغ عنه يتحسن بشكل  
كبري .       - كارل بريسون

تتعلق تقنية E٢٤ بالتحسني واألمتتة مام يتيح للعمالء توفري 
الطاقة وتحسني نوعية الحياة.

يف E٢٤ ، تقع الربامج املتقدمة يف قلب كل حل مقدم يتيح 
السامح بتبسيط العمليات مع زيادة عائد االستثامر.

جميع الحلول قابلة للتخصيص بشكل أفضل لتناسب بيئة العمل 
وظروف الطاقة والتعريفات التي يتم تشغيلها مبوجبها. يختلف 

كل عميل وكل تطبيق وكل منطقة عن اآلخر. هذا هو السبب يف 
أن برنامج E٢٤ مصمم ليتم تهيئته بسهولة عند التكليف للتكيف 

بشكل مثايل مع التطبيق ومتطلبات العمالء وملف تعريف 
التحميل.

تقدم E٢٤ خدمات IOT ومراقبة الويب مام يتيح للعمالء مراقبة 
جميع البيانات املتعلقة بالبنية التحتية للطاقة الخاصة بهم. 

يتضمن ذلك املعدات التي قد تكون أو ال تكون جزًءا من الحلول 
 Eميكن ، بطبيعة الحال ، تكوين برنامج ٢٤ .Eاملقدمة من ٢٤

إلعالم العمالء بأي حالة شاذة أو عتبة تم التوصل إليها إلجراءاته 
املطلوبة.

 IOT خدمات Eاعتامًدا عىل الحلول التي تم رشاؤها ، توفر ٢٤
ومراقبة الويب املصممة وفًقا للمعايري واملخصصة واملصممة 
خصيًصا والتي تتيح للعمالء مراقبة جميع البيانات املتعلقة 

بالبنية التحتية للطاقة الخاصة بهم ومشاهدة املعلومات 
التاريخية التي تصل إىل ١٠ سنوات.

تسمح الوظائف اإلضافية لنظام املراقبة السحابية للعمالء بتصور جميع 
البيانات املتعلقة بالبنية التحتية للطاقة الخاصة بهم من أجهزة الكمبيوتر أو 
الكمبيوتر املحمول أو الهاتف الذيك. ميكن للعمالء أيًضا تنزيل بياناتهم التي 

يرجع تاريخها إىل 10 سنوات لتحليلها.

تتيح حلول IOT للعمالء عرض بياناتهم من خالل واجهة سهلة االستخدام ، 
وبالتايل اتخاذ إجراءات مثل بدء تشغيل أو إيقاف بعض املعدات ، وتعديل 

اإلعدادات أو غريها من اإلجراءات ، وكل ذلك يتم عن بعد من أي جهاز 
إنرتنت.

E24 IOT وحلول مراقبة الويب

”تزدهر تقنية E24 يف التحسني 
واألمتتة ومراقبة البيانات املتقدمة“



  fig.1

Eتحليل بيانات الطاقة من ٢٤ صورة ١  
نظام العمالء.

مراقبة محطة توليد الكهرباء. صورة ٢  

تتيح خدمات التخصيص لـ E24 تعديل برامجها لتناسب البنية التحتية للطاقة 
الحالية للعمالء. قد يشمل ذلك إنشاء روابط اتصال مع أنظمة SCADA أو 

أي تبادل ثنايئ االتجاه للمعلومات.

صورة ١

صورة ٢  



عرض خدمة شاملة

بالتزامن مع حلولها وعروض املنتجات ، توفر E٢٤ الخدمات 
ذات الصلة مبا يف ذلك:

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

يتم توفري جميع الخدمات من قبل املهندسني العاملني من مكتب 
إقليمي E٢٤ يغطي البلد الذي سيتم تقديم الخدمة فيه. نتيجة 

لذلك ، يستفيد عمالء E٢٤ من بيانات حقيقية ودقيقة تعتمد 
عىل الخربة امليدانية الفعلية وذات الصلة.

تعمل E٢٤ عن كثب مع عمالئها للنظر يف جميع جوانب 
التكاليف واألداء املتعلقة بالطاقة. ويشمل ذلك ، كيف تستخدم 

عملية اإلنتاج الطاقة ، ما هي الفرص التي قد تكون متاحة 
للتحسينات ، وما هي تكاليف التشغيل والصيانة ، وما هي 

الفرص املحتملة لخفض التكاليف اإلجاملية.

تعمل E٢٤ وفًقا لنامذج األعامل املختلفة لتشمل:

مبيعات املعدات وخدمات الصيانة ذات الصلة.• 
تأجري الحلول مقابل رسوم شهرية ثابتة.• 
مبيعات الطاقة مبوجب مخططات الدفع الفوري.• 

تقدم E٢٤ أيًضا عدًدا من خدمات التمويل التي تتيح لعمالئها 
الدفع بشكل تدريجي مقابل معداتهم ومتويل استثامراتهم جزئًيا 

من التوفري الفعيل الذي يقدمونه١.

توفر زيارات تقييم املوقع (SAV) للعمالء توصيات E٢٤ التي تعمل 
عىل تحسني استهالك الطاقة وتحسني نوعية حياتهم.

يسمح تحليل توفري الطاقة (ESA ™) للعمالء بفهم وتقييم التأثري 
املايل لالستثامر قبل اتخاذ القرارات. توفر ESA محاكاة مالية واضحة 

وواقعية ملختلف السيناريوهات وكيف يؤثر كل منها عىل األرباح 
والخسائر والتدفقات النقدية بناًء عىل رشوط التمويل الحالية املتاحة.

توفر دراسات الجدوى توقعات مالية دقيقة تستند إىل االفرتاضات 
األولية املتفق عليها ملشاريع البنية التحتية الكبرية ومحطات الطاقة

عرض خدمة شاملة

”تعمل E24 عن كثب مع عمالئها 
للنظر يف جميع جوانب التكاليف 

املتعلقة بالطاقة“

(1) متوفر يف بلدان محددة فقط.



     صورة ٢

     صورة ١

   صورة ٣

ME&A Eتدريب جامعي يف مكتب ٢٤ صورة ١ 
تحويل شهادة التدريب صورة ٢ 

eBuilding لحل Eبطاقة الطاقة مسبقة الدفع ٢٤ صورة ٣  

ميكن تصميم وتطوير الهياكل الفنية إلقامة مصفوفات شمسية متطورة.

تسمح برامج وشهادات التدريب متعدد املستويات للفنيني مبعرفة 
كيفية نرش معدات الخدمة وتثبيتها وتشغيلها.

خدمات التكليف متوفرة عند طلب العمالء.

يوفر Financing Services E٢٤ عدًدا من خيارات التمويل التي 
تشمل: املبيعات بأقساط شهرية ، واستئجار املعدات وبيع مناذج الطاقة 

(الطاقة كخدمة). توافر مناذج التمويل الخاصة باملرشوع والدولة.



خدمات تقنية

توفر E٢٤ منتجات وخدمات تلبي توقعات العمالء فيام يتعلق 
باألداء واملوثوقية والتوافر. يعتمد نجاحك عىل الجهوزية 

واإلخراج ، وتضمن عروض الخدمة الشاملة من E٢٤ أنه عندما 
تحتاج إىل دعم ، فإن E٢٤ متاح عىل مدار الساعة

من خالل مراكز الدعم واملوظفني ذوي املعرفة الواسعة ، تقدم 
مؤسسة خدمات العمالء التابعة لـ E٢٤ التزاما ال يتزعزع برضا 

العمالء من خالل توفري:

برامج متديد الضامن• 
برامج الصيانة الشاملة• 
الخدمة امليدانية• 
إصالح وتجديد• 
قطع غيار E٢٤ املعتمدة• 

يضمن هذا االلتزام أقىص إنتاجية للعمالء ، مع إطالة دورة حياة 
املعدات مع تقليل تكاليف التشغيل.

مؤسسة E٢٤ هي أفرادها وثقافتها هي ثقافة يتم فيها تقدير 
املساهامت الفردية ويتم التأكيد عىل السالمة يف جميع جوانب 
العمل. متكن برامج الجودة والصحة والسالمة والبيئة موظفي 

E٢٤ وعمالئها من االمتثال ملتطلبات نظام السالمة الخاصة بهم ، 
مام يضمن عدم إلحاق األذى بالناس واألصول والبيئة.

تتألف E٢٤ أيًضا من قوة عاملة متنوعة ومكرسة ومتعددة 
االختصاصات تعمل كفريق ملتزم بالهدف املشرتك املتمثل يف 

تحقيق رضا العمالء التام.

”أساس E24 هو شعبها ، وثقافتها حيث يتم تقدير 
املساهامت الفردية ويتم التأكيد عىل السالمة يف 

جميع جوانبها“

برامج متديد الضامن: تقدم E٢٤ برامج ضامن ممتدة عىل املنتجات 
والحلول. الرجوع إىل موزع معتمد للحصول عىل التفاصيل.

عقد الصيانة: E٢٤ يقدم برامج الصيانة الوقائية عىل جميع املنتجات 
والحلول املقدمة.

الخدمات امليدانية: توفر E٢٤ منشآت الخدمة امليدانية واإلصالحات من 

جودة الخدمات الفنية



خالل شبكتها من البائعني واملقاولني.

اإلصالح والتجديد: تقدم E٢٤ إصالح البنية التحتية الحالية لرفع مستوى 
األداء وتحسينه.

قطع غيار E٢٤ املعتمدة: E٢٤ تخزين قطع الغيار األصلية E٢٤ ويوفر 
خدمات إصالح.

صورة ١

صورة ٢

  صورة ٣

صورة ١ فريق E٢٤ يقوم بتثبيت مجموعة شمسية ملصنع
تكليف مصنع للطاقة الشمسية الهجينة صورة ٢  

eParking تحت اإلنشاء صورة ٣ 
eHome التكليف بحل صورة ٤  

صورة ٤



A FEW REFERENC

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
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