
حلول الطاقة الشمسية

RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS EXPERTS  
خبراء حلول الطاقة المتجددة
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أنظمة توليد 
الكهرباء من 

الطاقة الشمسية
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تحول الواح الطاقة 
الشمسية أشعة الشمس 

الي كهرباء وتحدد 
مساحة السطح كمية 
الكهرباء التي يمكن 

توليدها شهريًا و 
تستهدف غالبا المعدل 

الشهري لقيمة الفاتورة.

يحول العاكس الشمسي الكهرباء 
المولدة الي كهرباء ثالثية األوجهة 

ويقوم بضخها في الشبكه 
الكهربائية للمنزل تزامنا مع الشبكة 

القومية للكهرباء.
يغطي المنزل أحتياجاته من الكهرباء 

من الطاقة الشمسية نهارا أوالً 
ويضخ الفائض للشبكة القومية عبر 
عداد تبادلي يركب خصيصا للنظام 

ليحسب ما تم سحبه من الشبكة 
القومية وما تم ضخهة لها نهارًا.

يحسب العداد 
التبادلي الفرق بين 

أنتاج العميل نهار 
من الكهرباء وما 

أستهلكه من الشبكة 
القومية نهارًا ولياًل 

زيادة عن أنتاجه 
الشمسي ليدفع فقط 

السحب الزائد إن 
وجد .

تعمل شبكة الكهرباء 
القومية  كداعم 

فقط لوجود الكهرباء 
ولتخزين كهرباء 

العميل المولده نهارا 
ألستخدامها عند 

الحاجة
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لضمان كفاءة عمل المحطة طوال عمرها األفتراضي البالغ 25سنة تركب 
صوالمصر ألواح الطاقة الشمسية المصنفه ضمن العشر األولي  عالميًا 

وتضمنها ضدد أي عيوب للصناعة أو األنتاج لمدة 10سنوات.
نضمن باقي النظام لمدة خمس سنوات قابلة للمد حتي 10سنةوذلك 

لضماننا جودة و كفاءة المكونات و جودة التركيب علي يد مهندسين مدربيين 
ومعتمديين محليا وإقليميا.

نركب فقط الماركات المصنفة
األفضل عالميا

نضمن إنتاجية 
النظام عند التسليم  
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أنظمة
“صفر الفاتورة”

لن تعوقق مساحة 
السطح المحدودة، 

بل سنضع لك الحلول 
لتحقيق مستهدفك 

من الكهرباء
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ماركات األلواح الشمسية المستخدمة في النظام مصنفه من أول 	 
عشر شركات عالميه ومضمونه 10سنوات ضمان استبدال.

األنفرترات المستخدمة مصنفه من أول 3 شركات عالميا وهي 	 
أوروبية الصنع ) ألمانيا و إيطاليا(.

كل مكونات النظام ما عدا األلواح أوروبية الصنع.	 
الهيكل المعدني من األلمونيوم المؤند المصنع خصيصا لألنظمة 	 

الشمسية لتحمل الظروف الجوية طوال عمر المحطة ال 25 سنه وتحمل 
أقصي سرعة رياح أقليمية حتي 150ك.م/س

جميع الكابالت المستخدمة ألمانية الصنع ومصنعة لتحمل األشعة 	 
فوق البنفسجية لمقاومة أشعة الشمس ومقاومة للحريق وذات عزل 

مضاعف ومصنعة خصيصا لألنظمة الشمسية.
جميع الكابالت بين األلواح واألنفرتر تمر في مجاري كابالت من 	 

الصاج المجلفن المقاوم للعوامل الجوية لحماية الكابالت من العوامل 
الجوية والقوارض.

جميع نقط التوصيل تتم باستخدام وحدات موصلة من قطعتين 	 
 سويسرية الصنع األفضل عالميا لضمان التوصيل والغاء الفاقد.

مرجعية التعاقد والتسليم تمتد من ماركات المكونات المستخدمة 	 
إلي تسليم إنتاجية الطاقة المتوقع إنتاجها والمدون بالتعاقد بحد إدني 

3+%  - %0 دون تحميل العميل أي مصاريف إضافية لتحقيقه األنتاجيه 
المتفق عليها.

محطات طاقة شمسية
تعمل فعليا لـ 25 سنه 
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يتم تركيب واختبار المحطة طبقا للمواصفات العالمية للتركيب  IEC 62446 وتصدر الشركة شهادة األختبار 
PV-PASS طبقًا لمنظومة األختبار والتسليم IAREEE  ومستندات التسليم من المؤسسة الدولية للطاقة المتجددة 

التركيب والتسليم طبقا للمعايير العالمية بنظام 
تسليم المفتاح شامل كل األجراءات الحكومية
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حتي

10 
 سنوات

َضمان

تقدم صوالمصر ضمان علي النظام ضدد أي 
عيوب أنتاج أو صناعة علي النظام ككل لمدة 5 
سنوات وعلي ألواح الطاقة الشمسية 10 سنوات 

والضمان علي النظام ككل قابل للزيادة حتي 
10سنه مقابل %10 زيادة لكل 5 سنوات أضافية 

يتم دفعها عند التعاقد.

أعلي مدة ضمان
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