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اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﺿوﺋﯾﺔ
الكهروضوئية ضوئية حواجز  -تصاعد SI-ESF-S-PVNB -
مهم كعامل المرورية بالضوضاء العالمية الصحة منظمة اعترفت لقد
بعدم الشعور في التسبب إلى بالإضافة .البيئة تلوث في يساهم
الذين السكان في الصحة على كبيرة سلبية تأثيرات لها فإن  ،الراحة
.للطرق التحتية البنية من بالقرب يعيشون
ووﻓﻘًﺎ .المزعجة الطرق أكثر بين من الطرق من الناشئة الأصوات تعتبر
قنوات من المقبول الصوت مستوى فإن  ،أجريت التي للدراسات
نوع على اﻋﺘﻤﺎدًا " ،ديسيبل  "L = 50-65ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ يكون اليوم خلال الاتصال
من المنبعثة الضوضاء مستوى يقتصر أن يجب .نطقةالم في المبنى
.النطاق هذا على الحالية الاتصال طرق
بتخفيض للضجيج المضادة الشاشات أو الصوتية الشاشات تسمح
وذلك والصناعية والحضرية السكنية المناطق في الضجيج مستويات
أو الحديدية السكك أو الطرق من الضوضاء تلوث توهين بفضل
.الصناعات
البيئة داخل حالة كل مع الصوتية الشاشات وتكييف  ،مشكلة لكل الأمثل الحل على للعثور صوتية دراسة بإجراء  Solar Innovaتقوم
.الصناعة وفي الحضرية
عن الناتج البصري التأثير تقليل وبالتالي  ،شفافة شبه الضوئية الألواح مع  Solar Innovaمن الضوئية الصوتية الحواجز تصنيع يتم
.التقليدية الحواجز من أخرى أنواع
 ،البنفسجية فوق الأشعة  ،الجوية للعوامل ﺟﺪًا الجيدة المقاومة  ،الممتاز الضوء انتقال  ،للعازل اللافتة القوة :هي الحواجز من النوع هذا مزايا
.الوقت نفس في المتجددة الطاقة وتوليد كامل بشكل التدوير لإعادة قابلة
الجمالي التأثير يقلل مما  ،لجماليتها ﻧﻈﺮًا البيئة مع أﯾﻀًﺎ تتكيف بل جذري بشكل الضوئي التلوث بتقليل فقط تصميماتنا تقوم لا
.والبيئي
ضمان على قادرة أنها حيث  ،الكهروضوئية الوحدات في ولا تركيبها في لا التدهور من نوع أي من تعاني لا المادة أن حيث ضئيلة نظامنا صيانة إن
.ﻋﺎ ًﻣﺎ  30من أكثر استمرارية
.الأكسدة ضد ملائم بشكل محمية السمعي الحاجز تشكل التي المعدنية العناصر جميع
ﻀﺎ يوفر  PVNBاعتماد فإن  ،الجوي الغلاف في الحراري الاحتباس غازات انبعاثات من الحد في المساعدة إلى بالإضافة
اقتصادية فوائد أﯾ ً
.أخرى إيجابية وبيئية واجتماعية
:التطبيق جالات
.البري والنقل الحديدية للسكك التحتية للبنى الشفافة وغير الشفافة الصوتية الشاشات √
.الصوتية العزل حماية √
.الضوضاء انبعاث مصدر فيها يوجد التي المنطقة في مرئي وتحكم للضجيج مضادة صوتية شاشات تتطلب التي الصناعات √
.التمدن  ،المعمارية الهندسة √
.خاص زجاج √

.مسبق إشعار دون المحتملة للتعديلات الفنية والبيانات المواصفات تخضع قد

