بيان صحفى
 ABBتطلق جيل من اجهزه التحكم األلى فى محطات اسوان للطاقه الكهرومائيه -مصر
احدث جيل من انظمه التشغيل األلى لتحسين األداء والكفاءه.
زيورخ – سويسرا  22اكتوبر ABB ،2011الشركة الرائده فى مجال الطاقه والتحكم األلى سترفع مستوى التشغيل
األلى لمحطات الطاقه الكهرومائيه فى أسوان وذلك مما سيكون له اكبراألثر فى زياده كفاءه توليد الطاقه.
وقد تم اسناد األمر بقيمه تفوق الــ  20مليون دوالر من قبل شركه المحطات المائيه ألنتاج الكهرباء ( )HPEPCوذلك
لتوفير حلول التحكم األلى لمجمع الطاقه الكهرومائيه فى أسوان كجزء من برنامج اعاده تأهيل المحطه الرئيسيه.
مجمع الطاقه الكهرومائيه فى أسوان ،هو األكبر فى افريقيا وثالت اكبر مجمع فى العالم .وقد تم بناء المجمع بين عامى
 1692-1620لألستفاده من مياه فيضان نهر النيل ألغراض الرى وتوليد الطاقه .
"نحن نفخر ان نشارك فى عمليه التطوير الشامل لواحد من اكبر مجمعات الطاقه الكهرومائيه فى العالم" كذلك صرح
السيد /بيتر لويب رئيس قسم انظمه الطاقه لشركه  ABBالعالميه.
وسوف نلمس نتائج هذا التطوير فى شكل اداء أمثل وتحسين فى كفاءه التشغيل وترشيد فى الطاقه ،والمجمع يضم ثالث
وحدات كهرومائيه بقدره  2200ميجاوات وهو ما يوفر  %10من الطاقه المولده فى جمهوريه مصر العربيه.
وكجزء من المشروع بنظام تسليم مفتاح  ،تقوم شركه  ABBبنظام التحكم األلى ويشمل احدث نظام (Symphony
 )Plusواجهزه القياس ونظام الحمايه للمولدات والمحوالت ،وكذلك نظم التحكم فى التربينات والمعدات الهيدروليكيه،
وسوف تقوم  ABBايضا بتحديث نظام األستثاره ومنظمات الجهد األلى.
كما يشمل نطاق األعمال نظم الحمايه الكهربائيه للمحطه (جهد  132ك.ف) والذى يربط بين الطاقه المولده فى المحطه
وشبكه نقل الكهرباء ،والتى سيتم ايضا تحديثها وستكون  ABBمسئوله عن التصميم والتوريد والتركيب والتشغيل.
 (www.abb.com) ABBرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة والتحكم اآللي آلتي تمكن عمالئها في مجال المرافق
والصناعة من تحسين أدائهم وفى نفس الوقت تقليل اآلثار على البيئة .ان مجموعة شركات إيه بى بى تعمل في حوالي
100دولة ويعمل لديها نحو  130,000موظف.
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