
ملف التعریف بخدمات الصیانۀ



خدمات مصممۀ باحترافیۀ عالیۀ لدعم عمالئنا من
خالل فنیین مختصین طوال فترة المشروع:

لماذا یجب أن یکون لدیک
عقد صیانۀ سنوي؟

حلول کفاءة الطاقة

خدمة مابعد البیع والدعم الفني

خدمات االختبار والتکلیف   

حلول التشغیل والصیانة

دراسة أنظمة الطاقة

ترقیة اللوحات 

فنیین ذوي خبرة عالیة
عند الحاجة الیهم

دعم فني سریع يف
حاالت الطوارئ 

توفیر املال والبقاء ضمن
حدود املیزانیة 

ضمان استمرایة املعدات
بشکل طبیعي 

تجنب الخسائر الناجمة
عن توقف العمل 



المحتوى:

- ملاذا تعتبر صیانة أجهزة و معدات توزیع الطاقة
   الکهربائیة أمرًا أساسیًا؟

-کیف یمکنك صیانة أجهزة و معدات توزیع الطاقة 
  الکهربائیة یلع الوجه األمثل؟

- املراقبة اإلستباقیة و إدارة أداء املعدات

- فوائد الصیانة و أثرها یلع منظومة العمل

- قائمة بأجهزة االختبار و بیانات فنیة عنها و عینة
   من معایرة األجهزة

- عینة من املشاریع السابقة و التقاریر املستخدمة 
   يف الصیانة 

- ماهي ممیزات مصنع مرکز القوى الکهربائیة يف الصیانة
   الکهربائیة عن باقي املنافسین؟



لماذا تعتبر صیانۀ أجهزة
ومعدات توزیع الطاقۀ الکهربائیۀ

أمراً أساسیًاًً؟ 



تحقیق الحد األقصى من اإلنتاجیۀ

تمثل معدات توزیع الطاقة الکهربائیة قلب املنشأة
الذي یمد اآلالت والنظم بالطاقة الکهربائیة لذا فإن

الحفاظ علیها يف أفضل حال یعد أمرًا ضروریًا، ولذلك 
فإن أعمال الصیانة التي  تجري بصفة منتظمة 

تهدف إلی:

األسباب الرئیسیة لألعطال والتوقف
املفاجئ للمعدات 

البیئة املحیطة
الرطوبة

خلل يف املعدات
ضعف کفاءة التشغیل
وصالت أو أجزاء معینة

أخرى

8%

9%

9%

23%

17%

34%

23%

 ضمان اإلعتمادیة ألجهزة ومعدات توزیع
الطاقة الکهربائیة لضمان استمرار التشغیل

وعدم انقطاع التیار الکهربائي. 

الوصول ألقصی درجات األمان وسالمة املعدات

زیادة العمر اإلفتراضي للمعدات

لذا فإنه مع اإلعداد الجید والتطبیق لخطة الصیانة، یمکن الحد من
التعرض ملخاطر توقف التشغیل املفاجئ أو الغیر متوقع واإلستفادة

القصوى من تکلفة تشغیل الشبکة الکهربائیة، وبالتالي تحسین األداء
الکلي ملنظومة العمل



 کیف یمکنک صیانۀ أجهزة
 ومعدات توزیع الطاقۀ الکهربائیۀ

على الوجه األمثل؟



 عقود الصیانۀ من مصنع مرکز
 القوى الکهربائیۀ

إن عقود الصیانة من مصنع مرکز القوى الکهربائیة مصممة خصیصًا لکي
تتناسب مع احتیاجاتك حیث یعمل خبرائنا معك لوضع برنامج الصیانة 

الذي یناسب الوضع الفني واملالي الخاص بك. 

لقد تمکنا بما لدینا من خبرات مکتسبة یلع مدار 30 عامًا يف صیانة
معدات توزیع الطاقة الکهربائیة من وضع وطرح خطط صیانة شاملة

حسب الحاجة والطلب، ویشمل ذلك:

- أعمال الصیانة االستباقیة باملوقع مع تطبیق
   أحدث أسالیب وتقنیات التشخیص االستباقي

- الصیانة الوقائیة (الدوریة

- الصیانة اإلصالحیة

أعمال الصیانۀ اإلصالحیۀ

أعمال الصیانۀ االستباقیۀ

أعمال الصیانۀ الوقائیۀ

صیانۀ
حلول ال

مدى حساسیۀ العملیۀ الصناعیۀ

عالج الحاالت الطارئة
+ قطع الغیار 

(الدوریة)
(دوریة) وقائیة

 وقائیة (دوریة
طبًقا للوقت / االستخدام

قطع الغیار 

طبًقا للوقت / االستخدام
قطع الغیار 

              التشخیص االستباقي
باستخدام أحدث التقنیات

“ProDiag”
+

+

Power Center

(

(



 عقود الصیانۀ من مصنع مرکز
 القوى الکهربائیۀ

 حلول الصیانۀ من شرکۀ مصنع مرکز القوى الکهربائیۀ  
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األدوات واألجهزة املستخدمة

أجهزة التشخیص االستباقي

أجهزة القیاس والتشخیص القیاسیة

ِعدد وأدوات میکانیکة

ِعدد وأدوات میکانیکة

مجموعة کاملة من العدد واألجهزة

 -التشخیص االستباقي                 للوحات والقواطع
   وأجهزة الوقایة والفیوزات ووحدات التحکم اإللکترونیة

   باإلضافة إلی أعمال الصیانة الوقائیة 

-اختیار وظائف الحمایة ألجهزة الوقایة ووحدات 
  التحکم اإللکترونیة عن طریق الحقن الثانوي

  باإلضافة إلی أعمال الصیانة األساسیة

- إزالة وتنظیف الشحم الکهربائي واملیکانیکي القدیم
    ووضع شحم جدید.

- إعادة تربیط املسامیر بالعزم املوصی به
- مراجعة أجهزة القیاس

- التأکد من أداء دوائر التحکم الخاصة بتشغیل اللوحات
- التأکد من وظائف تشغیل القواطع (کهربائًیا ومیکانیًکا    

- عمل اختبار العزل

األعمال

- سرعة اکتشاف العطل وإصالحه مع إعادة التشغیل
   يف أقصر وقت ممکن 

Power Center

- النظافة العامة للوحات (إزالة األتربة 
- اختبارات میکانیکة لدخول وخروج القواطع

- فحص ظاهري للمعدات للتأکد من مطابقاتها ملعاییر
    السالمة والتشغیل املناسبة

ProDiag

ProDiag

Meeger
(

(
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الصیانۀ االستباقیۀ

تعتبر الصیانة االستباقیة هي أفضل الطرق التي تجمع بین الصیانة
الوقائیة  حسب توصیاتنا کشرکة مصنعة) وبین تطبیق ما ننفرد به 
من تقنیات التشخیص اإلستباقي یلع کل معدة أو جهاز یلع حدة 

لتصل باملعدات إلی أیلع مستویات السالمة واستمراریة التشغیل. 

أهمیة تطبیق الصیانة االستباقیة بصفة دوریة ومنتظمة
یمکنك من: 

- الحصول یلع تقییم شامل عن حالة املعدات، وذلك عن طریق تحدید أي

    أعراض أو خلل أو تراجع يف أداء و کفاءة أیًا من مکوناتها من األجزاء الداخلیة

    قبل حدوث العطل.

- الحصول یلع تقاریر تتضمن تقییمًا کامًال عن حالة املعدات ومدى مطابقتها

    أوعدم مطابقتها للمعاییر القیاسیة.

- دراسة ووضع خطة مستقبلیة لتکلفة إصالح وتجدید املعدات الغیر مطابقة 

   للمعاییر القیاسیة.

تحافظ الصیانة یلع حالة املعدات وتبقیها يف أفضل حالة مما یؤدي
الی استمراریة التشغیل وإلی زیادة العمر اإلفتراضي ملعدات توزیع 

الطاقة الکهربائیة. 

)



حلول التشخیص االستباقی

یؤدي تطبیق تقنیات التشخیص اإلستباقي یلع معدات توزیع الطاقة
الکهربائیةإلی اإلکتشاف املبکر لتهالك املکونات الداخلیة من جراء 

االستعمال، ومن الحد من مخاطر االنقطاع املفاجئ للتیار واألعطال
الغیر متوقعة.

أعمال وتقنیات التشخیص االستباقي التي یتم إجراؤها یلع
املعدات أثناء التشغیل:

 -یجري هذا التشخیص یلع لوحات الجهد  

   املتوسط وفیه یتم الکشف عن إذا ماکان

   هناك تفریغ جزئي (شرارة غیر مرئیة) سواء

   یلع سطح العوازل أو من داخلها.

 

یمکن تطبیق هذا التشخیص یلع أنظمة الجهد املتوسط يف نطاق 
محدود وحسب حالة کل موقع 

التشخیص االستباقی

اختبارات أثناء الفصل

اختبارات أثناء التشغیل

القواطع الکهربائیة

التفریغ الجزئي

التصویر الحراري

لوحات الجهد املتوسط ولوحات الربط الحلقي

لوحات ووصالت الجهد املنخفض

وحدات التحکم يف قواطع دوائر
الجهد املنخفض

محوالت الطاقة والتوزیع

أجهزة وقایة الجهد املتوسط أجهزة الوقایة

زیت املحول

وحدات فصل القواطع اإللکترونیة

القواطع الکهربائیة للجهد املتوسط واملنخفض
/کونتکتورات الجهد املتوسط

 

التطبیقات

التطبیقات

یقوم التصویر الحراري باألشعة تحت الحمراء

بتحدید نقاط التوصیل التي تحتاج إلعادة

تربیط والتي بها ارتفاع زائد يف درجات الحرارة 

مما یساعد یلع الحد من خطر حدوث خلل

حراري يف معدات وأنظمة الجهد املنخفض.

 

ProDiag Corona

IR Thermography
-

(Corona)

(SEPAM/MCOM)

“ProDiag”

)منصهرات  فیوزات  الجهد املتوسط)املنصهرات (الفیوز (



حلول التشخیص االستباقی

• "ProDiag Breaker" یجري هذا التشخیص یلع القواطع الکهربائیة سواء للجهد

    املنخفض أو املتوسط وفیه یتم تقییم املعاییر الحرکیة والکهربائیة للقاطع

    واملتعلقة بوظائف الفتح، والغلق، والشحن.

• "ProDiag MV Relay" یجري هذا التشخیص یلع أجهزة الوقایة الکهربائیة ویتم فیه

    فحص واختبار منظومة الحمایة بین جهاز الوقایة والقاطع

• "ProDiag Fuse" یجري هذا التشخیص یلع فیوزات الجهد املتوسط وفیه یتم تقییم

   حالة (الفیوز) الخارجیة ومقاومتة الداخلیة.

• "ProDiag Oil" یجري هذا التشخیص یلع زیت املحول ویتم فیه فحص خصائص
   العزل الکهربائي للزیت لتقییم حالة املحول.

• "ProDiag Trip Unit" یجري هذا التشخیص یلع وحدات الفصل اإللکترونیة لقواطع

   الجهد املنخفض وفیه یتم تحلیل حالة وحدات الفصل اإللکترونیة بناء یلع إعدادات

   الحمایة والتمییز، سعة الفصل، والبیانات التاریخیة.

أعمال و تقنیات التشخیص االستباقي التي یتم إجراؤها یلع املعدات
أثناء الفصل الکهربائي 



الصیانۀ الوقائیۀ (الدوریۀ

صیانة عن طریق
الشرکة املصنعة 

صیانة عن طریق
املشغل 

عدد سنوات التشغیل

بدون صیانة

-معاییر السالمة
-الفحص واإلختبار واملقارنة بجداول

  املراجعة الخاصة بکل معدة
-قطع الغیار األصلیة

لضمان إجراء الصیانة الوقائیة بالطریقة
املثالیة للحفاظ یلع کفاءة املعدات 

فإنه یجب أن تتم عن طریق متخصصین
بصورة دوریة ومنتظمة 

(

تجري الصیانة الوقائیة خالل األوقات املقررة لقطع التیار
 طبقًا لخطةالصیانة يف املوقع) للحد من تأثیر ذلك یلع 

التشغیل واإلنتاجیة. ولدى شنایدر الکتریك قاعدة البیانات 
الخاصة ببروتوکوالت الصیانة لجمیع معدات الشرکة الخاصة 

،بتوزیع الکهرباء سواء للجهد املتوسط أو املنخفض 
وتشمل معلومات عن:

(



الصیانۀ اإلصالحیۀ

یحقق الفنیون التابعون لنا أیلع معدل لإلصالح من أول
مرة و ذلك بفضل: 

-الخبرة وما یتمتعون به من کفاءة فنیة يف تشخیص   
  وإصالح معدات توزیع الطاقة الکهربائیة.

-توفیر قطع الغیار األصلیة

 یتم تنفیذ الصیانة اإلصالحیة يف حالة تعطل املعدات ویکون
 الهدف من التدخل يف هذه الحالة هو استعادة ظروف التشغیل

وذلك عن طریق سرعة اکتشاف العطل وإصالحه مع إعادة التشغیل
يف أقصر وقت ممکن.

.



المراقبۀ االستباقیۀ وإدارة أداء
المعدات 



المراقبۀ االستباقیۀ و إدارة أداء المعدات

- غرفة الکهرباء

- قواطع الجهد املنخفض

- خالیا الجهد املتوسط

- قواطع الجهد املتوسط

- محوالت الطاقة

- مغیرات السرعة

هي خدمة للتعرف بشکل إستباقي یلع مشاکل معدات توزیع
،الطاقة الکهربائیة من أجل الحد من مخاطر انقطاع الکهرباء

وفیها یمکنك الوصول إلی البیانات الخاصة بمعداتك يف أي وقت
مع الحصول یلع مساعدة خبرائنا التخاذ قرارات أکثر دقة.

الخدمة متوفرة ملعدات شنایدر الکتریك أو غیرها:



فوائد الصیانۀ و أثرها على
منظومۀ العمل



تحسین اإلنتاجیۀ و استمراریۀ التشغیل

یؤدي تطبیق الصیانة االستباقیة خالل األوقات املقررة لقطع التیار
الکهربائي إلی تقلیل معدالت توقف التشغیل بسبب تعطل املعدات

وتوقفها عن العمل بصورة مفاجئة، وبالتالي فإن تطبیق الصیانة
االستباقیة یساهم یلع تحسین اإلنتاجیة وإستمراریة التشغیل، کما
أنها تساهم يف تقلیل الفاقد يف الخامات املتضررة نتیجة االنقطاع 

املفاجئ يف التیار.

إن تطبیق الصیانة بصفة دوریة و منتظمة ألجهزة التوزیع الکهربائي
یعد أکثر جدوى و فعالیة من حیث التکلفة عن اإلصالحات الفوریة 

الطارئة.



 االستفادة القصوى من إجمالی التکلفۀ
(تکلفۀ األصول + تکلفۀ التشغیل)  

- الحفاظ یلع تکلفة األصول املرتبطة بشراء
معدات توزیع الطاقة الکهربائیة

- تجنب الخسائر الناجمة عن توقف العمل

- زیادة العمر اإلفتراضي للمعدات

تحافظ خطة الصیانة املصممة جیدًا یلع معدات توزیع الطاقة
الکهربائیة لدیك، کما  تحافظ یلع منظومة العمل و تبقیها يف حالة

تشغیل منتظم. حیث یؤدي الکشف املبکر عن األعطال إلی:

مما یؤدي إلی انخفاض إجمالي
 التکلفة وتحقیق أقصی إستفادة 
من األصول بأقل تکلفة للتشغیل

إجمالي التکلفة السنویة

بدون صیانة

تکلفة انقطاع التیار املفاجئتکلفة الصیانة اإلصالحیةتکلفة الصیانة االستباقیة الوقائیة

 صیانة عن طریقصیانة عن طریق املشّغل
الشرکة املصنعة



 قائمۀ بأجهزة االختبار
 وبیانات فنیۀ عنها وعینۀ من

 معایرة األجهزة



applications

Schneider 
Electric

 قائمۀ بأجهزة االختبار و بیانات فنیۀ
عنها و عینۀ من معایرة األجهزة



 قائمۀ بأجهزة االختبار و بیانات فنیۀ
عنها و عینۀ من معایرة األجهزة



عینۀ من المشاریع السابقۀ و
التقاریر  المستخدمۀ فی الصیانۀ 



عینۀ من المشاریع السابقۀ و التقاریر المستخدمۀ
فی الصیانۀ

مشروع توسعة الحرم املکي (الشامیة )

مشروع قطار الحرمین (عرفات – منی – مزدلفة

مشروع جامعة امللك سعود

مشروع قصر خادم الحرمین الشریفین (حي املرجان – البحر

مشروع جامعة امللك خالد (أبها

صیانة اللوحات الکهربائیة الجهد املنخفض (شنایدر الیکتریك الدائمة

صیانة اللوحات الکهربائیة الجهد املنخفض (شنایدر الیکتریك املؤقتة و الدائمة

إصالح و تجدید لوحات الجهد املنخفض و لوحات

صیانة اللوحات الکهربائیة الجهد املنخفض (شنایدر الیکتریك الدائمة

(1

(2

(3

(4

(5

(

(

(



ماهی ممیزات مصنع مرکز القوى
الکهربائیۀ فی الصیانۀ الکهربائیۀ

عن باقی المنافسین؟ 



ماهی ممیزات مصنع مرکز القوى الکهربائیۀ فی
الصیانۀ الکهربائیۀ عن باقی المنافسین

إعتماد بالتیني من شرکة شنایدر الکتریك
لتصنیع لوحات الجهد املنخفض 

(مرفق خطاب االعتماد أدناه) 

-1

مصنع مرکز القوى الکهربائیة هو املصنع
الوحید املتعاقد مع شنایدر الکتریك يف

خدمات الصیانه للوحات الجهد املنخفض 
و املتوسط (مرفق التعاقد أدناه 

-3

إعتماد من مکتب استشاري دار الهندسة
استشاري مشاریع الحرم املکي 

(مرفق خطاب االعتماد أدناه) 

-2

(



متخصصون فی صناعۀ لوحات ومفاتیح
الجهد المنخفض والمتوسط فی المملکۀ 

العربیۀ السعودیۀ. 
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