Press Release
 ABBتفوز بعقد تحسين كفاءة الشبكات في عمان
مسقط ،عمان 10 -ديسمبر  :2012فازت  ،ABBالمجموعة الرائدة في مجال تقنيات الطاقة واألتمتة ،بعقد قيمته  7مليون دوالر أمريكي
من شركة كھرباء مزون في عمان .وبموجب ھذا العقد ،ستقوم  ABBبتسليم مجموعة من المعدات تتضمن نظام إدارة الشبكة
 (Supervisory Control and Data Acquisition) SCADAونظام التحكم بالممرات عن بعد المتعدد ) Remote Terminal
 ،(Unitsعلما ً أن ھاذين النظامين يساعدان على تحسين نوعية وتوفر الكھرباء في عمان.
ستسلم  ABBشركة كھرباء مزون ،احدى شركات توزيع الكھرباء الرئيسية في عمان 90 ،محطة خارجية للتحكم بالممرات عن بعد
) (RTUجاھزة للتسليم والتشغيل الفوري .ويتضمن ھذا التسليم واجھات لمحطات فرعية بقوة  33/11كيلو فولت ،ونظام المراقبة التحكم
وتحصيل المعطيات ) (SCADAالذي يم ّكن الشركة من اإلشراف على تزويد الطاقة في السلطنة .سيغطي نظام  SCADAالشبكات
الموجودة في مناطق الباطنة والداخلية والشرقية.
يقدم نظام  SCADAوالذي يعتبر جزءاً من مجموعة برمجيات  Ventyxلدى  ،ABBمجموعة كاملة من الحلول التي تطوّر من كفاءة
وموثوقية شبكة أنظمة الطاقة .ھذا البرنامج سيستعمل في مشاريع البنى التحتية مثل شبكات الكھرباء للتحكم ومراقبة كل المواقع أو
مجمعات أنظمة التوزيع للمناطق الجغرافية الواسعة .وتتم معظم عمليات المراقبة والتحكم أوتوماتيكياً بواسطة أنظمة  RTUوأنظمة
التحكم الفرعية.
مدير فرع  ABBفي عمان ،سعيد فھيم ،تحدث عن ھذه الخطوة قائالً ":يشكل ھذا المشروع خطوة أخرى تقوم بھا شركة كھرباء مزون
لتطوير بنيتھا التحتية بھدف تحسين شفافية شبكتھا ،األمر الذي سيساعد الشركة على تقديم خدمة أفضل لتقليل تلوث البيئة و أكثر كفاءة و
موثوقية .ويسرنا أن نعمل مع مزون مجدداً في ھذا المشروع بعد التعاون الناجح الذي تحقق خالل المرحلة األولى".
خالل المرحلة األولى ،قامت  ABBبتركيب نظام  SCADAالدارة الشبكة في مركز التحكم الرئيس لدمج مزودات الـ  33/ 11كيلو
فولت مع باقي المعدات في شبكات فرعية موحدة بما فيھا محطات داخلية رئيسة.
تعتبر  (www.abb.com) ABBمن الشركات المتخحصصة في تقنيات األتمتة والطاقة التي تمكن العمالء العاملين في مجال إنتاج
الطاقة والعمالء في القطاعات األخرى من تحسين أدائھم في الوقت الذي تقلل فيه من اآلثار البيئية لعملياتھم .وتمارس مجموعة ABB
موظف.
من الشركات أعمالھا في  100بل ٍد في العالم ،وتوظف أكثر من 145,000
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