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S120E

حلول
“eParking” 

حلول وقوف السيارات الشمسية التي تعيد 
تعريف كيفية استخدام مواقف السيارات

eParking هو نهج مستدام لتحويل أماكن وقوف السيارات 
إىل نظام للطاقة الشمسية. يحمي التصميم املبتكر املركبات 
من أشعة الشمس مع توليد الطاقة وتقليل تكاليف الطاقة 

 eParking اإلجاملية. بفضل نظام اإلضاءة املبتكر ، تقوم
بتوجيه املستخدمني بسالسة إىل أماكن وقوف السيارات املتاحة. 
باستخدام أجهزة استشعار مدمجة ، تعمل ميزة eParking أيًضا 

عىل إضاءة أماكن وقوف السيارات تلقائًيا لراحتك.

تم تصميم eParking E٢٤ عىل منصة ثالثية األبعاد ، مام 
يسمح بتعديلها لتتوافق بشكل أفضل مع أشعة الشمس مع 

تركيب ارتفاعات السيارة املحددة أيًضا. يتيح تعدد استخداماته 
إمكانية دمجها يف أي مساحة ، داخل أي نظام طاقة ، مع مزايا 

تظهر من اليوم األول.
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”حل صديق للبيئة 

يستخدم األلواح 

الشمسية فوق مواقف 

السيارات لتوفري الظل 

وتقليل الحرارة وتوليد 

طاقة مجانية وخفض 

التكاليف.“
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ملاذا eParking؟
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.

يف الوقت نفسه ، فإن التقدم التكنولوجي يف صناعة الطاقة املتجددة 
يسمح بحلول طاقة أكرب وأفضل وأكرث كفاءة بتكلفة أقل.

تعرض الرشكات واملنازل واملصانع اتجاها متناميا نحو االستقالل عن 

الوقود األحفوري والتحرك نحو طاقة أنظف وأكرث بأسعار معقولة. 
الطاقة الشمسية عىل وجه الخصوص كانت الخيار املفضل لخفض 
التكاليف ، والتباهي بالقيم املستدامة ، وانخفاض بصمة الكربون.

eParking E٢٤ هو الحل املثايل للمنازل والرشكات التي تتطلع إىل 
توليد الطاقة الشمسية ولكنها تفتقر إىل السطح أو األرض. يجلب 
eParking الظل إىل موقف السيارات الخاص بك بينام يولد طاقة 

متجددة لتوفري فواتري الطاقة الخاصة بك.
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eParking: مفهوم جديد

توليد الطاقة املتجددة
يسمح لك eParking بتوليد الطاقة املتجددة الخاصة بك بسعر ثابت 

مدى الحياة ، بدًءا من بضعة كيلوواط إىل ميجاوات وفًقا للمساحة 
املتاحة. وهذا يرتجم إىل مصدر للطاقة الشمسية يوفر الطاقة لألضواء 

وكامريات األمن واملباين. نتيجة لذلك ، ميكنك االستفادة من طاقة 
أنظف وأرخص وفورات كبرية يف فواتري الخدمات. يعزز التداخل 

االختياري مع حلول التخزين E٢٤ من توفري الطاقة والراحة.

وفورات الوقود مركبة
وقوف السيارات يف الظل يقلل من درجة حرارة األرض املحيطة 

والحرارة الداخلية يف السيارات. يقلل eParking من الحاجة لفرتات 
طويلة من التكييف لخفض درجة حرارة السيارات ، وزيادة كفاءة 

الوقود وتقليل االستهالك.

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

تعمل حلول eParking عىل تحسني صورتك ، وإرسال رسالة من 
املسؤولية البيئية.

فوائده  الطاقة.  توليد  مع  السيارات  وقوف  أماكن  استخدام  لتحسني  الشمسية  السيارات  لوقوف  ومتكيفة  مبتكرة  حلول   E24 يوفر 
تشمل: الرئيسية 

موقع سهل ألماكن وقوف السيارات املتاحة
يسهل eParking العثور عىل األماكن املتاحة ، مع عرض األضواء 

الخرضاء ملواقف السيارات املجانية واألضواء الحمراء ملواقف 
السيارات التي يتم التقاطها (اختياري).

املساحات املضيئة
ييضء eParking أماكن وقوف السيارات ملدة ٣ دقائق (اختياري) 

مام يتيح للسائقني الشعور باألمان ورؤية السيارات يف الظالم.

انخفاض تأثري الحرارة يف املناطق الحرضية
خصائص امتصاص الحرارة من األرصفة تساهم يف زيادة درجات 

الحرارة يف املناطق الحرضية. إن نرش حل eParking يخلق الظل 
والراحة ، ويخفض درجة حرارة البيئة املحيطة.

تصميم فريد جذاب
تم تصميم تصميم E٢٤ الصاعد باستخدام عمود واحد بدالً من أربعة 
، مام مينع الحوادث ويسمح باملناورة األسهل تحت موقف السيارات. 

تصميم حل eParking حديث وأنيق وجذاب.
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eParking يدفع عن نفسه

يسمح eParking للناس بحامية سياراتهم من أشعة الشمس ، 
وتحسني أماكن وقوف السيارات ، وتوليد الكهرباء املتجددة التي 

تعوض برسعة تكلفة eParking ، مام يحقق وفورات أكرب عىل املدى 
الطويل.

من ميكنه االستفادة من 
eParking؟

تعد eParking مثالية للتطبيقات التجارية والسكنية عىل 
حد سواء ، مبا يف ذلك: أصحاب املنازل واملنزل واملباين 

ومساحات وقوف السيارات التجارية والصناعية الكبرية 
مثل املستشفيات واملصانع واملطارات واملجمعات التجارية 

واملحالت التجارية واملؤسسات واملراكز التعليمية ...
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مرن ومتكيف مع احتياجاتك

مبنية عىل منصة ثالثية األبعاد تم تصميم eParking بحيث يتم تكييفه مع أي مساحة لوقوف السيارات ، بغض النظر عن اتجاهه وشكله ونوع 
املركبات التي ستستخدم املساحة. يتيح تصميمها تعديلها يف االرتفاع واإلمالة يف أي اتجاه ، لتحقيق أقىص استفادة من ضوء الشمس املتوفر مع 

توفري أقىص درجات الظل. تم تصميم eParking E٢٤ بتصميم عرصي أحادي القطب لتقليل الفوىض والقضاء عىل فرصة االصطدام.

إمالة األلواح الشمسية قابلة للتعديل إىل 
أي زاوية حسب مساحة الشمس واتجاهها
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واحدة أو مزدوجة الجوانب

ميكن توفري eParking يف إصدارات من جانب واحد أو مزدوج. اإلصدار ذو الوجهني مثايل للتطبيقات حيث ميكن تثبيت صاري واحد يف املنتصف 
بني نقطتي انتظار.
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أدوات التحكم املتقدمة

Eنظام مراقبة ومراقبة امللكية ٢٤

يعمل برنامج التحكم االحرتايف E٢٤ عىل تحسني توليد الطاقة 
لزيادة كفاءة الطاقة وتوفري التكاليف ،يسجل نظام التحكم البيانات 

من األلواح الشمسية ، باإلضافة إىل البيانات من املرافق واألحامل 
واملولدات االختيارية. يتم تسجيل جميع البيانات ، وميكن تنزيل 
السجل للتحليل ، مام يتيح لك التحكم يف توليد الطاقة واإلنفاق.

E٢٤ املراقبة عن بعد املستمر

ترتبط أنظمة eParking بنظام املراقبة القائم عىل السحابة E٢٤ مام 
يسمح لفريق الدعم الفني بإدارة نظامك عن ُبعد واتخاذ إجراءات 
وقائية فورية يف حالة حدوث حاالت شاذة ، مام يجعل استثامراتك 

آمنة.

يشتمل eParking عىل نظام اختياري للتحكم واملراقبة قائم عىل السحابة ، مام يتيح لك رؤية جميع بيانات الطاقة يف الوقت الفعيل.

سهولة التكامل مع املولدات

عندما يكون مولد الطاقة موجوًدا ، من الرضوري التحكم يف إنتاج 
الطاقة الشمسية لتفادي التغذية العكسية للمولد أو تشغيله يف 

 eParking حمولة منخفضة جًدا تتسبب يف حدوث أرضار. تتضمن
(اعتباًرا من ٢٠KWp) أدوات التحكم والذكاء التي تسمح لها بالعمل 

بأمان يف وجود املولدات االحتياطية.
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تتضمن eParking أداة إلدارة الويب عىل أحدث طراز تتيح لك رؤية ومراقبة 
التشغيل الصويت لحل الطاقة لديك ومراقبة إنتاج 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 eParking بنظام املراقبة القائم عىل السحابة E٢٤ ، مام يسمح لفريق الدعم 
الفني بإدارة نظامك عن ُبعد واتخاذ إجراءات وقائية فورية يف حالة حدوث حاالت 

شاذة ، والحفاظ عىل استثامراتك آمنة.

مراقبة عن بعد عىل االنرتنت
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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 األمثل ورضا العميل.

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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من خالل مراكز الدعم واملكاتب اإلقليمية واملوظفني ذوي الخربة ، 
توفر E٢٤ التزاًما ال هوادة فيه لرضا العمالء. خدمات ما بعد البيع 

لدينا تشمل:

برامج متديد الضامن• 
برامج الصيانة الشاملة• 
الخدمة امليدانية• 
إصالح وتجديد• 
أجزاء E٢٤ 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.

خدمات E٢٤ الشاملة

مستشارو الطاقة لدينا 
موجودون لإلجابة 
عىل جميع 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 E24 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

حلول تخزين الطاقة

حلول توليد الطاقة

eVilla

eVillage

eHybrid

eGrid

eBusinesseBuilding

eGrid

eSolar

eTelecom

eParking eAgri

ترتاوح محفظة E24 الواسعة 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 

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

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

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

حلول الطاقة الشاملة
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معلومات الطلبية

S120-1P-2KI Solar Parking Solution for 1 Car, Single Phase, 2KWp, 220V, 50/60 Hz
S120-1P-4KI Solar Parking Solution for 2 Cars, Single Phase, 4KWp, 220V, 50/60 Hz
S120-3P-12KI Solar Parking Solution for 6 Cars, Three Phases, 12KWp, 220V, 50/60 Hz
S120-3P-19KI Solar Parking Solution for 10 Cars, Three Phases, 19KWp, 220V, 50/60 Hz
S120-3P-27KI Solar Parking Solution for 14 Cars, Three Phases, 27KWp, 220V, 50/60 Hz
S120-3P-40KI Solar Parking Solution for 21 Cars, Three Phases, 40KWp, 220V, 50/60 Hz
S120-3P-58KI Solar Parking Solution for 30 Cars, Three Phases, 58KWp, 220V, 50/60 Hz
S120-1P-4KI-D Solar Parking Solution for 2 Cars, Double Type, Single Phase, 4KWp, 220V, 50/60 Hz
S120-3P-12KI-D Solar Parking Solution for 6 Cars, Double Type, Three Phases, 12KWp, 220V, 50/60 Hz
S120-3P-19KI-D Solar Parking Solution for 10 Cars, Double Type, Three Phases, 19KWp, 220V, 50/60 Hz
S120-3P-27KI-D Solar Parking Solution for 14 Cars, Double Type, Three Phases, 27KWp, 220V, 50/60 Hz
S120-3P-58KI-D Solar Parking Solution for 30 Cars, Double Type, Three Phases, 58KWp, 220V, 50/60 Hz
S120-PCTRL Lighting and Parlking Control for eParking

 مواصفات ا لرقم 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

أوراسيا:

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

أوروبا، الرشق األوسط وأفريقيا:

20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
United Kingdom
Phone: +44-2038242497

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.


