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ننتقل باملستقبل... 
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 حولنا

www.evaelektromekanik.com2

تم تأسيس أڤا الكرتوميكانيك يف عام 2017 عىل اساس صلب نابع من خربة مرتاكمة لسن° طويلة لتصنيع منتجات التوزيع الكهربائية 

Âوثوقية وجودة عاليت° واللتان أُختربتا مسبقاً يف مختربات محلية ودولية. تشمل منتجات أًڤا عنارص شبكة التوزيع الكهربائية مثل 

خاليا الجهد املتوسط واملحطات الخرسانية واملحطات املعدنية  واملحطات املُصنعة من أجزاء مركبة واملحطات املتنقلة. باإلضافة إىل 

ذلك، فان رشكة أًڤا الكرتوميكانيك  تُصنع منتجات جودة طاقة والتي تشمل أنظمة تعويض الجهد املتوسط وأنظمة تعويض الجهد 

املنخفض والواح توزيع الجهد املنخفض. تقع منشأتنا يف كهرمان كازان، أنقرة وهي مكونة من مساحة ُمغلقة تبلغ 4.000 مرت مربع 

ُمخصصة إلنتاج خاليا الجهد املتوسط وألواح الجهد املنخفض ومساحة ُمغلقة جزئياً تبلغ 4.000 مرت مربع ُمخصصة إلنتاج املحطات 

الخرسانية وُمخصصة  كذلك لتخزين املنتجات الجاهزة ومساحة مفتوحة تبلغ 5.000 مرت مربع ُمخصصة إلنتاج املحطات املعدنية 

واملتنقلة ومساحة 1.000 مرت مربع ُمخصصة  للتخزين وورش عمل ميكانيكية. قامت أڤا بتصدير منتجاتها إىل أكÍ من 20 دولة وهذا 

العدد ينمو بطريقة رسيعة. باإلضافة إىل ذلك ومنذ عام 2017، اتخذت أڤا برأس مالها املحيل وإنتاجها املحيل ومن خالل متابعة 

األسواق النامية عن كثب خطوات حازمة نحو الحصول عىل مكانة مهمة يف صناعة الدولة وذلك من خالل زيادة شبكة عمالئها من 

خالل توفÓ املحطات الفرعية وقواطع الجهد املتوسط التي تحمل عالمة أڤا التجارية.



مهمتنا

رؤيتنا
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مهمتنا كأَڤا الكرتوميكانك تتضمن توفÓ خدمة للعمالء بجودة عالية عىل صعيد االسواق املحلية والعاملية وذلك عن طريق انتاج وتطوير 

منتجات شبكة الجهد املتوسط واملنخفض كخاليا الجهد املتوسط ومحطات التوزيع املركزي بأنواعها املختلفة والتي تشمل املحطات الخرسانية 

واملعدنية واملتنقلة. 

رؤيتنا كأَڤا الكرتوميكانك تتضمن تزويد عمالئنا الكرام Âنتجات شبكة الجهد املتوسط واملنخفض باسعار تنافسية و رسعة تصنيعة بجودة 

عالية وحلول مبتكرة.



سياسة الجودة لدينا 

×اشياً مع الهدف اعاله:

* نعمل عىل ضÙن اختيار العمالء لنا ملرة أخرى وذلك
 عن طريق:

1

2
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اعطاء أهمية كاملة إلنتاج منتجاتنا بشكل خال من 
العيوب وبجودة عالية.

التعاون املستمر مع املوزع° وايصال مالحظات عمالئنا 
لهم لضÙن استمرار وتطوير جودة منتجاتنا.

مواكبة االبتكارات التكنلوجية الحديثة بشكل مستمر.

إيالء اهمية بالغة ألقامة عالقات جيدة مع عمالئنا وذلك 
بالبحث املستمر عن حلول عملية مبتكرة تُلبي طلباتهم 

وكذلك بالسعي لتواصٍل لبٍق فَّعاٍل معهم.

إيالء أهمية لخدمات ما بعد البيع ساعي° اليجاد حلول 
عملية وبتوقيت مثايل بشكل يُلبي احتياجات عمالئنا الكرام.

األخذ بنظر االعتبار تعليقات ومالحظات عمالئنا الكرام 

ساعي° دوماً لتطوير منتجاتنا وخدمتنا املقدمة لهم. 

*نعمل عىل إحداث فرق من خالل تفوق منتجاتنا  وجودة 
خدمتنا وذلك عن طريق:

�اشياً مع سياسة الجودة الخاصة بها ، تهدف أَڤا الكرتوميكانك إىل أن تكون 

قادرة عىل توف� منتجات تنافسية عالية الجودة  بتوقيت ُمنضبط  مع الحرص 

التام عىل رضا عمالئها الكرام.





أنظمة محسنات معامل القدرة

من مهنديس قطاع الطاقة الكهربائية!

بصفتنا كأڤا الكرتوميكانيك ومع فريق الخرباء لدينا، نعمل بالقيام بتقديرات وقياسات ميدانية وذلك يغرض تزويد أنسب الحلول لتحس° 

معامل القدرة التي تناسب االحتياجات املختلفة.

تصمم وحدات تحس° معامل القدرة  يف مصنعنا من قبل كادر ذي خربة عالية وذلك باستخدام مواد عالية الجودة بأحدث التقنيات 

التكلنوحية.



سهولة التعامل معها
أنظمة محسنات معامل القدرة مصممة 

بشكل يسهل التعامل معها.

سهولة نصبها وتركيبها
نصمم أنظمة محسنات معامل القدرة 

بشكل يضمن سهولة نصبها وتركيبها.

ذات موثوقية
نصمم أنظمة محسنات معامل القدرة 

بشكل يضمن د�وميتها.

سهلة االستخدام
نصمم أنظمة محسنات معامل القدرة 

بشكل يضمن سهولة استخدامها.



أنظمة محسنات معامل القدرة

ألواح تحس° معامل القدرة للجهد املنخفض

eVAR-FT الواح الثايرستور املحسنة

eVAR-SFC ألواح التحس° املفلرتة
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تُستخدم الواح الثايرستور املحسنة eVAR-FT يف األماكن التي يكون فيها معدل التشوه التوافقي أعىل من الحدود املسموحة وكذلك عندما 

يكون معدل تغيÓ الحمل رسيًعا. يتم تصنيع هذه األلواح Âفاعالت ومفتاح الثايرستور بشكل اسايس. باإلضافة إىل ذلك، تستخدام املكثفات 

األنبوبية (النوع األسطواç) بجهد تشغيل مستمر من ٤٤٠ وحتى ٥٢٥ فولت يف هذه اللوحات أيًضا.

تُستخدم الواح التحس° املفلرتة eVAR-SFC يف األماكن 

التي يكون فيها معدل التشوه التوافقي أعىل من الحدود 

املسموحة  وكذلك عندما يكون معدل تغيÓ الحمل بطيئًا. 

يتم تصنيع هذه األلواح Âفاعالت بشكل اسايس كÙ �كن 

استخدام الثايرستور بدال من املوصالت. باإلضافة إىل ذلك، 

تستخدام املكثفات األنبوبية (النوع األسطواç) بجهد تشغيل 

مستمر من ٤٤٠ وحتى ٥٢٥ فولت يف هذه اللوحات أيًضا.



eVAR-DC الواح التحس° الديناميكية 

 eVAR-SCألواح التحس° التقليدية
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تستخدم الواح التحس° الديناميكية eVAR-DC لتعويض الطاقة الغÓ فّعالة يف 

محطات الطاقة الشمسية عندما ال تنتج هذه املحطات طاقة كهربائية. كÙ يتلقى 

هذا النظام، عىل عكس الواح التعويض األخرى معلومات التيار الكهرباê من خط 

الجهد املتوسط مبارشة.  انّه من الرضوري استخدام العديد من املتسعات ذات 

االطوار االحادية ومفاتيح الثايروسرت يف عملية تعويض الطاقة الكهربائية حيث 

ان الحمل ب° االطوار غÓ مستقر و/او التغÓُّ بالحمل يتم بشكل رسيع كÙ يف 

فروع املصارف وورشات اللحام واملنشآت التي تستخدم انظمة الروافع واملطاعم 

ومحالت املجوهرات وغÓها. نظراً ملا سبق فان ذلك النوع من املتطلبات يف مثل 

هذه االماكن يزيد من قيمة االستثÙر والتشغيل االوليت° كÙ ان هذه االنظمة ال 

تعمل يف االماكن التي تحوي الطاقةالتكثيفية والحثية معاً يف ان واحد وبذلك فان 

كل جهود االستثÙر املبذولة تًصبح يف مجال الخرسان. لكن وبفضل الواح تعويض 

الطاقة الشمسية  اآلنفة الذكر فان تكاليف الطاقة الغÓ فّعالة وتكاليف االحÙل 

الكهربائية سواء كانت مستقرة او رسيعة ام ال او حتى لو كانت االحÙل الكهربائية 

ذات طاقة غÓ فّعالة تكثيفية فانه ال حاجة للتفكÓ بها من قبل العميل اذ ان هذه 

االلواح تعمل عىل تغطية كل ما سبق.

تُستخدم الواح التحس° التقليدية eVAR-SC يف األماكن التي يكون فيها معدل 

 Óالتشوه التوافقي أعىل من الحدود املسموحة  وكذلك عندما يكون معدل تغي

الحمل بطيئًا حيث تستخدم هذه االواح لتقليل التكلفة بشكل رئييس. يتم 

تصنيع هذه األلواح Âفاعالت كÙ �كن استخدام الثايرستور بدال من املوصالت. 

باإلضافة إىل ذلك، تستخدام املكثفات األنبوبية (النوع األسطواç) بجهد تشغيل 

مستمر  بقيمة ٤٤٠ فولت يف هذه االلواح أيًضا.



أنظمة تحس° معامل القدرة يف جهد الشبكة املتوسط

eVAR-HVP ألواح تحس° معامل القدرة للجهد املتوسط
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تستخدم هذه االلواح لتلبية احتياجات الطاقة الغÓ فعالة الثابتة ملحركات الجهد املتوسط واملحوالت الخافضة للجهد للكهرباê عىل وجه 

الخصوص. باإلضافة إىل ذلك، تتألف ألواح تحس° معامل القدرة للجهد املتوسط من مفاعل محدد للتيار الكهرباê ومن قواطع ثابتة او 

مفرغة من الهواء.



 منتجات محسنات معامل القدرة
eVAR-TSC وحدات الثايرستور

مكثفات رشيم للجهد املنخفض 
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 Óلتوف eVAR-TSC  تستخدم وحدات الثايرستور

تعويض رسيع ودقيق ملعامل القدرة عندما يكون معدل 

تغيÓ الحمل رسيًعا ومن غÓ املمكن إجراء عمليات 

الوصل والفصل.

تصنع وحدات الثايرستور  eVAR-TSC عىل ثالثة 

انواع: ١٢٫٥ كيلوفار و٢٥ كيلوفار و ٥٠ كيلوفار.

عندما تعمل هذه املكثفات تحت جهد شديد فإن الضغط داخلها يزداد بسبب ميزة 

املعالجة الذاتية التي ×تلكها والتي ستؤدي إىل انفجار املكثف. من أجل منع  ذلك، يتم 

توفÓ طريقة حÙية داخل املكثفات وذلك عندما يزداد ضغط يتمدد املكثف مÙ يؤدي 

إىل تغيÓ حجمه ونتيجة لذلك يتم فصل املوصل عن املكثف وترك الدائرة الكهربائية 

غÓ متصلة.

ميزات املكثفات األسطوانية (األنبوبية) املكونة من علبة أملنيوم خاصة

.  نوع املعالجة الذاتية

çذات غشاء بويل بروبل° معد  .

.  تصميم خاص يف علبة األملنيوم

.  تصميم مقاوم لالنفجار مع صÙمات حÙية داخلية ضد الحريق

.  تبديد حرارة منخفض جدا

.  خسائر خارجية منخفضة بسبب معدات اللف الفائقة وطالء الزنك

التطبيقات

êتصحيح معامل القدرة التلقا  .

.  تصحيح معامل القدرة الثابتة

.  تصحيح معامل القدرة الجÙعي

.  أنظمة التصفية التوافقية



مكثفات رشيم للجهد املتوسط 
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يتم تصنيع مكثفات الجهد املتوسط تحت مستوى جهد يرتاوح من ٢٫٤ كيلو فولت وحتى 

٢٠٫٧٠ كيلو فولت لكال الطورين االحادي والثالù برتدد ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

.  الجهد األقىص ٢٠٫٧٠ كيلو فولت

.  الحد األقىص للقدرة الغÓ فعالة ٧٥٠ كيلو فار (أحادي الطور)

.  جميع أفالم البويل بروبل° (APP) العازلة للكهرباء

.  خسائر منخفضة

.  مستوى عزل أسايس (B.I.L) حتى ١٧٠ كيلو فولت مناسب  للبيئت° للداخلية أو 

.  الخارجية

.  أداء كهرباê متميز

Óموافقة ملعاي  .

.  تكلفة منخفضة لكل كيلو فار

التطبيقات

.  تصحيح معامل القدرة

.  تقليل خسائر الخط

êتقليل خسائر الجهد الكهربا  .

.  �كن تركيب مكثفات الطاقة بشكل منفصل او بشكل مجاميع مع أو بدون مفتاح 
    حيث يتم استخدام هذه املكثفات :

.  كمخزن تخزين الكهرباء مثبت عىل االعمدة الكهربائية

.  كمفتاح ملخزن تخزين الكهرباء

.  كمخزن تخزين الكهرباء داخل مقصورة

IS و IEC 



eVAR-HF مفاعالت الفلرتة التوافقية

eVAR-TSR مفاعالت التجزيء
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مفاعالت الفلرتة التوافقية eVAR-HF بقيمة             و ١٨٩ هرتز.                                                                                                                    

يقلل هذا النوع من املفاعالت  من الخسائر والتيارات التوافقية املصاحبة 

للحمل الكهرباê ويطيل عمر املكثف عن طريق ربطه مع سلسلة من 

املكثفات. تردد الرن° األكÍ استخداًما هو ١٨٩ هرتز وعامل املÙنعة ٧٪.                                                                                                                

مفاعالت الفلرتة التوافقية  eVAR-HF بقيمة               و ١٣٤ هرتز.                                                                                                                 

يقلل هذا النوع من املفاعالت  الخسائر والتيارات التوافقية املصاحبة للحمل 

الكهرباê ويطيل عمر املكثف عن طريق ربطه مع سلسلة من املكثفات. 

تردد الرن° األكÍ استخداًما هو ١٣٤ هرتز وعامل املÙنعة ١٤٪.

P = ٧٪

P=٪١٤  

تُستخدم مفاعالت التجزيء eVAR-TSR يف الغالب يف تطبيقات تحس° 

معامل القدرة الدينامي~ للتخلص من التأثÓات السعوية للمرشحات 

التوافقية السلبية وأيًضا للتخلص من استهالك الطاقة الغÓ فعالة السعوية 

يف املرافق املتعددة كالبنوك  ومحطات االتصاالت واالستخدامات 

العسكرية وأنظمة السكك الحديدية والجامعات إلخ.



أنظمة توزيع الجهد املنخفض

بصفتنا كأڤا الكرتوميكانيك ومع فريق الخرباء لدينا، نعمل بالقيام عىل تقديم الحلول األكÍ مالءمة لتوزيع الجهد املنخفض والتي تناسب ×اًما 

االحتياجات املختلفة.

تُصمم وحدات توزيع الجهد املنخفض يف مصنعنا من قبل كادر ذي خربة عالية وذلك باستخدام مواد عالية الجودة بأحدث التقنيات 

التكنلوجية.

باحرتاف املهندس!



تصميم مدمج
نصمم الواح توزيع الجهد املنخفض باقل 

ابعاد ممكنة.

سهولة نصبها وتركيبها
نصمم الواح توزيع الجهد املنخفض بشكل 

يضمن سهولة نصبها وتركيبها. 

تصميم حسب الطلب
نصمم الواح توزيع الجهد املنخفض عىل 

حسب طلب العمالء.

سهلة االستخدام
نصمم أنظمة محسنات معامل القدرة بشكل 

يضمن سهولة استخدامها وذلك بفضل 

تصميمها االحادي واغالقها املحكم.



أنظمة توزيع الجهد املنخفض

eVAR-STP ألواح تجميع الطاقة الشمسية

ألواح التجميع الرئيسية
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يتم توجيه الطاقة القادمة من لوحة تجميع التيار املتناوب او من مخارج 

العواكس املركزية اىل لوحة تجميع الجهد املنخفض الرئيسية بواسطة 

كوابل كهربائية وذلك بغرض ضÙن نقل الطاقة الكهربائية  بطريقة آمنة 

وابقائها تحت السيطرة. تُصنع هذه األلواح وفقاً ملعاير TSE  و  CE و 

٩٠٠١_١٤٠٠١ ISO العاملية.



ألواح تجميع التيار املستمر

ألواح تجميع التيار املستمر

الواح تعويض الطاقة الشمسية
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يف حالة استخدام العواكس املربوطة ربطا متوالياً، يُفضل استخدام هذه 

االلواح ألجراء توصيالت شبكة التيار املتناوب. تُنقل الطاقة املُجمعة من 

هذه االلواح اىل لوح التوزيع الرئييس بواسطة كابل منفرد. هذه االلواح 

مجهزة  داخليا Âوصالت بينية ومفاتيح تحويل ومعدات سالمة اضافية. 

بشكل عام، هذه االلواح تُصنع عىل نوع°: تُصنع بشكل ليف زجاجي 

.çتُصنع بشكل معد Ùمقوى ك

يف األنظمة التي تُستعمل فيها العواكس املركزية يتم تجميع التيار املستمر 

يف الواح توزيعه حيث توجد لوحة توزيع لكل سلسلة. بعد ذلك يتم نقل 

التيار املستمر من االلواح املُجمع بها اىل نظام عكس التيار املركزي ضمن 

شبكة التيار املستمر. كÙ هو الحال بالواح تجميع التيار املتناوب يتم 

تجهيز الواح توزيع التيار املستمر Âفاتيح تحويل ومعدات سالمة اضافية.

تُستخدم هذه األلواح لتعويض الطاقة الغÓ فّعالة ملحطات الطاقة 

 êالشمسية عندما ال تنتج الطاقة حيث تزود هذه االلواح بالتيار الكهربا

من شبكة الجهد املتوسط بشكل مبارش مختلفا بذلك عن بقية الواح 

التعويض األخرى.



eVAR-ADP ألوح توزيع الجهد املنخفض
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تقوم رشكتنا بتصنيع ألواح  توزيع الجهد املنخفض eVAR-ADP مع 

وحدات اتصال ذكية مدعومة Âيزات التجميع والتفكيك السهلة وفًقا 

ملعايIEC Ó ٦١٤٣٩-١ و IEC ٦١٤٣٩-٢ بأحجام وأنواع مختلفة مثل 

لوحات التزامن ، ولوحات نقل املولد وألواح توزيع الشبكة الرئيسية 

تصل إىل ٤٠٠٠ أمبÓ. بتعاون قسم املبيعات مع قسم الهندسة والتصنيع 

نقم بتوفÓ منتجات مناسبة بأسعار منافسة وجودة عالية مصاحبة 

للتخطيط والرسم الهنديس  لعمالئنا الكرام كÙ نحرص عىل تزويدهم 

بالدعم واملساندة الالزمت° عند الحاجة.



eVAR-SP ألواح القياس

eVAR-SP االلواح املثبتة عىل الحائط
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يتم تصنيع ألواح القياس eVAR-SP بشكل اسايس مع وحدات اتصال 

ذكية مدعومة Âيزة سهولة التفكيك والتجميع خاصة يف املرافق التي 

تحوي عىل العديد من مستهل~ الطاقة الكهربائية مثل مراكز التسوق 

والعقارات واملراكز التجارية، إلخ. باإلضافة ملا سبق ، فإن قسم إعداد 

املشاريع لدينا قادر عىل إعداد مشاريع التحكم والسيطرة الخاصة يف 

هذه املنشآت من نقطة الصفر. حيث بتعاون قسم املبيعات مع قسم 

الهندسة والتصنيع نقم بتوفÓ منتجات مناسبة بأسعار منافسة وجودة 

عالية مصاحبة للتخطيط والرسم الهنديس  لعمالئنا الكرام كÙ نحرص 

عىل تزويدهم بالدعم واملساندة الالزمت° عند الحاجة.

يتم تصنيع االلواح املثبتة عىل الحائط eVAR-KT بشكل منفرد حيث 

�كن تركيبها تحت أو فوق األسطح املختلفة. تجمع وتفكك هذه االواح 

بسهولة وذلك بفضل نقاط االتصال الذكية التي تحويها هذه االلواح. 

 çا يف ذلك املباÂ يتم إنتاج هذه اللوحات لتلبية العديد من االحتياجات

متعددة الطوابق واملؤسسات الرسمية واملدارس واملستشفيات ومراكز 

التسوق واملراكز التجارية وغÓها الكثÓ. باإلضافة ملا سبق ، فإن قسم 

إعداد املشاريع لدينا قادر عىل إعداد مشاريع التحكم والسيطرة الخاصة 

يف هذه املنشآت من نقطة الصفر. حيث بتعاون قسم املبيعات مع قسم 

الهندسة والتصنيع نقم بتوفÓ منتجات مناسبة بأسعار منافسة وجودة 

عالية مصاحبة للتخطيط والرسم الهنديس  لعمالئنا الكرام كÙ نحرص 

عىل تزويدهم بالدعم واملساندة الالزمت° عند الحاجة.



أنظمة السيطرة والحÙية

كل نظام يعمل بالكهرباء خطÓ. لذلك ، يجب التحكم يف جميع األنظمة الكهربائية بشكل مستمر ملنع حدوث حاالت الطوارئ او أرضار جسيمة ، وبالتايل 

فإن أنظمة التحكم والحÙية مهمة جًدا يف هذا الصدد.

للتحكم التلقاê يف االنظمة الكهربائية، يجب تعقب الجهد والتيار الكهرباê بعناية شديدة وذلك لضÙن عدم ترسبهÙ وبقائهÙ وفق حدودهÙ املطلوبة.

يتم تصنيع الواح تشغيل املاطورات وااللواح املستخدمة يف محطات خفض الجهد الكهرباê (بسعة تصل اىل ٤٠٠ كيلو فولت امبÓ) من قبل فريقنا الفني 

بإحرتاف.





eVAR-MCC ألواح التحكم باملاطورات

eVAR-PTC ألواح السيطرة نوع البيانو 
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تُصنع رشكتنا وحدات التحكم يف املاطورات كوحدات مال\ة لالستخدامات 

الداخلية أو الخارجية ويف مجاالت مختلفة مثل محطات الضخ ومصانع 

األسمنت ومراكز الحرارة ومرافق الري واملناطق الصناعية وما إىل ذلك. 

بفضل األلواح االحادية لهذه الوحدات وبفضل توصيلتها الذكية �كن ان 

تُجمع وتُفكك بسهولة تامة.

بتعاون قسم املبيعات مع قسم الهندسة والتصنيع نقم بتوفÓ منتجات 

مناسبة بأسعار منافسة وجودة عالية مصاحبة للتخطيط والرسم الهنديس  

لعمالئنا الكرام كÙ نحرص عىل تزويدهم بالدعم واملساندة الالزمت° عند 

الحاجة.

تُصنع رشكتنا الواح التحكم الخاصة من نوع البيانو واملصممة باستخدام 

الحاسب اآليل حيث تستخدم عندما يكون التحكم املركزي رضوريا 

لتطبيقات مختلفة تشمل محوالت خفض الحهد الكهرباê ومحطات الطاقة 

ومحطات املراقبة والتي تعتمد عىل نظام السكادا ومحطات الضخ وغÓها.

بتعاون قسم املبيعات مع قسم الهندسة والتصنيع نقم بتوفÓ منتجات 

مناسبة بأسعار منافسة وجودة عالية مصاحبة للتخطيط والرسم الهنديس  

لعمالئنا الكرام كÙ نحرص عىل تزويدهم بالدعم واملساندة الالزمت° عند 

الحاجة.



eVAR-PLC ألواح السيطرة القابلة للربمجة

eVAR-PLC ية الثانويةÙألواح الح
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 Óتُصنع رشكتنا الواح التحكم القابلة للربمجة والتي تستخدم للتحكم بس

خط االنتاج لتطبيقات مختلفة  كمحطات الطاقة ومحطات الضخ ومصانع 

األسمنت ومراكز الحرارة واملباç الذكية وغÓها.

بتعاون قسم املبيعات مع قسم الهندسة والتصنيع نقم بتوفÓ منتجات 

مناسبة بأسعار منافسة وجودة عالية مصاحبة للتخطيط والرسم الهنديس  

لعمالئنا الكرام كÙ نحرص عىل تزويدهم بالدعم واملساندة الالزمت° عند 

الحاجة.

تُصنع رشكتنا الواح الحÙية الثانوية املصممة باستخدام الحاسب اآليل 

حيث تستخدم عندما يتم التعامل مع الطاقة القادمة من خطوط الجهد 

العايل لتطبيقات مختلفة تشمل محطات الطاقة وأنظمة النقل وأنظمة 

التوزيع ومحطات الضخ ومصانع األسمنت وما إىل ذلك.

بتعاون قسم املبيعات مع قسم الهندسة والتصنيع نقم بتوفÓ منتجات 

مناسبة بأسعار منافسة وجودة عالية مصاحبة للتخطيط والرسم الهنديس  

لعمالئنا الكرام كÙ نحرص عىل تزويدهم بالدعم واملساندة الالزمت° عند 

الحاجة.



صناديق التحكم
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ترتبط إمكانيات فصل الدائرة الكهربائية وحÙيتها ملفاتيح الجهد املتوسط ارتباطًا مباًرشا Âوثوقية وفعالية وحدة التحكم والسيطرة يف هذه املفاتيح 

حيث تقوم هذه الوحدة بإرسال إشارات الفتح واإلغالق إىل  املفاتيح املتواجدة بخلية الجهد املتوسط. تنتج رشكتنا وحدات التحكم والسيطرة والتي 

تثبت فوق خلية الجهد املتوسط وفًقا للمواصفات الفنية العامة ولإلحتياجات املختلفة.
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