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منتجات الشركة



• وقـــت اإلضاءة: من الغروب حتى الش���روق )متوس���ط 12 س���اعة 
في اليوم(.

•  الشحن والتفريغ بأحدث نظم التحكم في اإلضاءة.
• قامت الشـــركة بتركيب وتشغيل أعمدة إنارة فى عدة مواقع 
بمختلـــف أنحـــاء الجمهوريـــة و أهمهـــا :ش���رم الش���يخ / محافظة 

أسوان/ محافظة القاهرة / شركات توزيع الكهرباء

منتجات الشركة

:) On Grid ( محطات شمسية متصلة بالشبكة •
- يتم توصيل المحطة بالش���بكة القومية للكهرباء ويتم بيع الطاقة 
المنتجة لش���ركات توزيع الكهرباء طبق���ا لقانون التعريفة المميزة أو 
خصمه���ا من اإلس���تهالك  ويت���م تركيبها كمحطات أرضي���ة أو أعلى 

المباني.
- وح���دات شمس���ية صغي���رة الن���ارة )المن���ازل/ الفي���الت / الق���رى 

والمنتجعات السياحية... 
:)Off Grid( محطات غير متصلة بالشبكة  •

- لخدم���ة المناط���ق النائي���ة والبعي���دة ع���ن الش���بكة ويض���اف إل���ى 
مكونات المحطة المتصلة بالشبكة البطاريات والشاحن.

- وحدات شمسية للطوارئ
- وحدات متنقلة

5     أنظمة ضخ مياه  الري من األبار والمسطحات  1       محطات توليد الكهرباء بإستخدام الطاقة الشمسية  
      المائية بالطاقة الشمسية

3       تصنيع وتركيب توربينات الرياح  

8       إنتاج األلواح الشمسية2       نظم اإلنارة بالطاقة الشمسية 

• المحطات الهجين:
تجم���ع هذه المحطات بين المحطات المتصلة والغير متصلة بالش���بكة 
احتياطي���ة  وتوفي���ر طاق���ة  القومي���ة  للش���بكة  الطاق���ة  بي���ع  فيمك���ن 

لالستخدام وقت انقطاع الكهرباء.
• مظالت السيارات بالطاقة الشمسية

• السمات الرئيسية للتوربينة:
•  القدرة: 1.5 ميجا وات 

• تبلغ اإلنتاجية السنوية للتوربينة 
حوالى 4.5 جيجا  وات ساعة.

• إرتفاع البرج : 65 متر 
• قطر الروتور : 70 متر 

•  النوع : بدون صندوق تروس 
• سرعة بداية التشغيل

Cut in Speed  : 3 م/ث 
• Rated Speed : 14 م/ث 

 الشركة العربية للطاقة المتجددة

لتصميم النظام يتطلب توفير االتى:
• عمق سطح المياه بالبئر 

• كمية التدفق اليومى للمياه المطلوبة.
• تحديد قطر البئر

• إرتفاع خزان المياه 

7    منظومة ضخ المياه للصوب والبيوت الزراعية6       منظومة تحلية المياه بالطاقة الشمسية

• يتم التحليل 
الكميائى 

للمياه 
المطلوبة )بحر 
/ آبار(  لتحديد 
نسبة الملوحة 

لتحديد 
متطلبات 

النظام.

• الماكينات بتكنولوجيا ايطالية لتحقيق نظم الجودة  
االوروبية. 

• يتم إنتاج ألواح  شمسية بقدرات مختلفة تصل الى 
450 وات / للوح.

• الطاقة اإلنتاجية السنوية 52 ميجا وات. 

• معدل إنتاج )24 لوح/ساعة(.


