
 

 
 
 
 
 

 الشبكية املواقع في مكيفة تحكم صناديق أنظمة أول  لنشر  يتعاونان إريكسون زين البحرين و 
 

 أول  لنشر إريكسون شركة  مع تعاونها عنشركة زين البحرين، رائدة االتصاالت في مملكة البحرين،  أعلنت :2018فبراير,  25 –املنامة  

 زين شركة تستفيد حيث ،Outdoor Enclosure 6150 HEX/AirCon اسم تحمل والتي الشبكية املواقع في مكيفة تحكم صناديق أنظمة

 .التقنيات بأحدث ومجهزة مكيفة حجرات مع املغلقة األماكن في املحمول  الهاتف مواقع لتثبيت األنظمة هذه من البحرين

 

 نظام ويعد. التشغيلية نفقاتها ارتفاع إلى إضافة الطاقة من كبيرة كميات البحرين زين شركة تستخدمها كانت التي القديمة األنظمة تستهلكو 

 طاقة نظام توفيره مع الراديوية باملوجات الخاصة األجهزة من العديد لدعم تصميمه تم األغراض متعدد صندوق  بمثابة الجديد إريكسون 

  أكثر  توسع عملية لدعم أقل بيئية ببصمة سلس تصميم ضمن ذلك كل. احتياطية وبطارية مميزة بقدرات األداء عالي
 
  انتشارا

 
 للنطاق وفعالية

  منخفضة، بتكلفة املتنقل العريض
 
 الرؤية من جزء تعتبر  والتي البحرين في الوطنية البيئة حملة مع يتماش ى الجديد النظام كون  عن فضل

 .2030 لعام للمملكة االقتصادية

 

  تسعى شركة بصفتنا: " البحرين زين في باإلنابة التقنية مدير  جلل، صلح وقال
 
 مع أخرى  مرة التعاون  يسعدنا املستقبل، على التركيز  إلى دوما

 على التطورات مواكبة وضمان قدراتنا تعزيز  إلى التعاون  هذا خلل من ونسعى. الشبكية مواقعنا في وتقنياتها حلولها أحدث لتطبيق إريكسون 

  والبيئية التكنولوجية الساحة
 
 ."ولشركتنا لعملئنا واملحسنة الجديدة التكنولوجيا هذه ستوفرها التي واإليجابيات الفوائد إلى ونتطلع. أيضا

 

 باتخاذ ورغبتهم الطاقة فواتير  ملراجعة املشغلين من املزيد العالية التكاليف دفعت حيث الطاقة، كفاءة مسألة على متزايد تركيز  هناك بات

 الذكية الطاقة إدارة حلول  استخدام تتطلب املواقع بدأت الشبكة، مستوى  على.  التكاليف من للحد مختلفة بطرق  اإلجراءات من العديد

 .املرور بحركة والتحكم

 

 مع متماشية Enclosure 6150 الجديدة أنظمتنا لجعل إريكسون  في سعينا: " العربي الخليج ملنطقة ريكسون إ رئيس باجدا، وجسيتش وقال

  املستقبل، في املواقع تحتاجها التي املتطلبات
 
 والطاقة األساس ي النطاق لتعزيز  متاحة مساحة مع لعملئنا، املرونة من املزيد توفير  عن فضل

 الحملت ودعم وحداتنا، سرعة تحسين إلى إضافة لعملئنا، اإلجمالية التكلفة خفض إلى الهادفة باستراتيجيتنا ملتزمون  نحن. االستيعابية

 العالم." أنحاء جميع في ولكن البحرين، في فقط ليس البيئة حماية إلى الهادفة



 

 
 
 
 
 

 

  التكلفة خفض كان وقد
 
  تركيزا

 
 خلل من ذلك الشركة حققت وقد. ERS 6150 Enclosure نظام بتطوير  قامت عندما ريكسون إ لشركة رئيسيا

 .مميزة تصميم وخيارات ذكية إعدادات وجود ضمان

 

 -انتهى  -

 

 

 

 نبذة عن شركة زين البحرين 

عد شركة زين البحرين رائدة اإلبداع في عالم االتصاالت، حيث تركز على تحسين تجربة العملء وتقديم أفضل الخدمات واملنتجات، وقد حص
ُ
لت على ترخيص لتقديم ت

ن العام نفسه. كما تمكنت من الوفاء بوعدها بوضع البحرين على خارطة ديسمبر م 28، وأطلقت خدماتها التجارية في 2003أبريل  22خدمات االتصاالت املتنقلة بتاريخ 

ن في بورصة البحرين )رمز واسعة النطاق وفائقة السرعة. وقد تم إدراج شركة زين البحري 4G LTEير أحدث التقنيات الجديدة وشبكة صناعة االتصاالت العاملية عبر توف

ا من مجموعة (ZAINBHالتداول:  زين، الشركة الرائدة في مجال االتصاالت املتنقلة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تقدم املجموعة خدمات ، كما تعد جزء 

مليون عميل. وتقدم مجموعة "زين" خدماتها في أسواق الكويت والبحرين والعراق واألردن واململكة العربية السعودية  45اتصاالت متنقلة متنوعة إلى ما يقرب من 

". للمزيد من INWI% من شركة "15.5" بالنيابة عن الحكومة، كما تمتلك في املغرب حصة TOUCHن وجنوب السودان. وفي لبنان، تدير مجموعة زين شركة "والسودا

 www.bh.zain.com لكتروني:أو زيارة املوقع اإل  info@bh.zain.com املعلومات ُيرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني
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