



       تسعى نور نيشن لبناء بنية تحتية خضراء متنقلة؛ 
لتوفير الكهرباء والمياه من الطاقة المتجددة، للمناطق النائية 

و غير المخدومة في مصر وأفريقيا.

الحاوية 
تضم الوحدة الحاوية مكونات النظام الشمسي، وتعمل على الحفاظ عليها، 

وتحسين ادائها. تصنع الوحدة من مواد متنوعة، لتحمل التغيرات الجوية، 
االشتعال، والحشرات، كما يسمح التصميم المبتكر  بالفك والتركيب لسهولة 

التنقل والوصول إلى أصعب المواقع.

األلواح الشمسية 
خاليا شمسية عالية الجودة تصنيف أول مونو كريستالين 

مركب على هيكل حديدي مجلفن على الساخن، مقاوم للصدأ، 
بأفضل متانة في السوق، مسبق التجميع، وسريع التركيب، 

وقابل للتفكيك والتنقل بدون ضرر.

نظام الكهرباء ومعالجة المياه 
هو نظام متكامل مجهز ومركب مسبقا داخل الوحدة، 

سواء نظام ري، إنارة، تحلية، أو تنقية مياه، ويعمل تلقائيا 
من نفس الوحدة وبنفس األلواح الشمسية.

يهدف منتجنا الرئيسي اليف بوكس إلى تمكين حياة مليون شخص في أفريقيا، من خالل توفير أساسيات 
حياتهم اليومية من ماء آمن وطاقة نظيفة، وبأسعار تنافسية. اليف بوكس وحدة تعمل بالطاقة 

الشمسية لتوفير الكهرباء لجميع االستخدامات، مثل الري واإلنارة باإلضافة إلى تحلية أو تنقية المياه، 
باألخص للمناطق النائية.

خروج المياه  
منقاه، عذبة وآمنة صالحة للشرب 
والزراعة وتربية المواشي والعديد 

من االستخدامات.

دخول المياه  
الملوثة أو المالحة إلى داخل الوحدة 
من درجة ملوحة 1000 إلى 45000 

جزء في المليون.

متاح تقسيط 
أسرع موافقة أقل مستندات بأقل فايدة 

في 48 ساعة
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نظام المراقبة والتحكم عن بعد للتنبؤ باألعطال، وضمان جودة التشغيل، والتحكم في إيقاف 
وتشغيل النظام من أي مكان في العالم. 

ضمان أخضر مستدام لعشر سنوات على كل مكونات الوحدة وهي أطول مدة ضمان في 
مصر تقدمها شركة في مجال حلول الطاقة المتجددة.  

توفير مساحة أرضك حتى 73% مقارنة بأنظمة الطاقة الشمسية االعتيادية بنفس 
القدرة. نعلم أن أرضك غالية. 

تكلفة أقل على العميل عند تركيب وتشغيل وحدة اليف بوكس لعدم احتياجها 
إلى بناء غرفة للمكونات، أو حفر لتمديد كابالت، وتوفر 50% من خامات القواعد 

الخرسانية التي تحتاجها األنظمة الشمسية االعتيادية األخرى. 

سهولة وسرعة التركيب والتشغيل حيث تنتقل وحدة اليف بوكس من 
مصنعنا على التركيب في الموقع والتشغيل في أقل من يومين فقط، 

وقابلة للتفكيك في أي وقت ونقلها لمكان آخر بدون أي ضرر.  

أسعار منافسة وتسهيالت أرخص من األنظمة االعتيادية على مدار 3 
إلى 5 سنوات، ومتاح تسهيالت في الدفع، وأنظمة تقسيط حتى 7 

سنوات وبأقل فائدة.  

خدمة ما بعد البيع وسرعة االستجابة لألعطال وصيانة مجانية،                 
نور نيشن هي مطور ومصنع، نقوم بتطوير وتجميع منتجنا بمصنعنا في مدينة 

الغردقة لضمان أعلى جودة، ونقدم صيانة مجانية لمدة عام على كل وحدة في 
أماكن مختلفة وصوال إلى لصعيد مصر.

قدرات وتصميم يناسب احتياجك 
وحدة اليف بوكس متوفرة من 3 إلى 100 كيلو وات كهرباء، وتستخدم في 
تشغيل طلمبات الري، اإلنارة، تحلية وتنقية المياه،  ويمكن تصميم واختيار 

وظيفة واحدة أو أكثر حسب طلب العميل.
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