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 النبذة

، مجموعة سانً استثمرت فً صناعة الطاقة المتجددة و أنشئت شركة المحدودة للمعدات 8008فً عام 

من توربٌنات الرئٌسٌة لشركة هً البحث والتطوٌر والتصنٌع والمبٌعات .االعمال 8002الثقلٌلة فً عام 

 الرٌاح، واستثمار الموارد الرٌاح وتطوٌر وتشغٌل مزارع الرٌاح.

وباإلضافة إلى ذلك، توفر سانى الطاقة الثقٌلة تدرٌب عن الصٌانة والتشغٌل لمزارع الرٌاح وخدمة 

ة وتجري للمقاوالت العامة لبناء مزارع الرٌاح والعملٌة وهو مزود لحلول الطاقاالستشارات التكنولوجٌة،

المتكاملة للرٌاح العالمٌة.تتمسك سانً بمفهوم "كل شًء للعمالء،كل شىء من االبتكار" ورؤٌة سانً 

 "الجودة تتغٌر العالم."تحقق سانً الصٌنٌة للمعدات الثقٌلة طموحها فً قطاع الطاقة المتجددة.

 تقديم الحلول

فرٌدة من" سلسلة الصناعة بأكملها" سانً للمعدات الثقلٌلة والطاقة تسعى جاهدة الى خلق طرٌقة عملٌة 

 ذات رؤٌة عالمٌة،عن طرٌق االبتكار المستمر والتقنٌة والمنتجات االفضل.

حالٌا، سانى المعدات الثقٌلة الطاقة توفر حال متكامال بما فً ذلك اختٌار الموقع، وتقٌٌم الرٌاح والبناء 

 وتورٌد المعدات وتركٌب وتشغٌل مزارع الرٌاح.

 

 



 يا أساسيةثالث مزا

 

 إنتاجية عالية

 توربٌنات الرٌاح سانى مع التكنولوجٌات الجدٌدة ٌمكن

 ٪ سنوٌا.10أن ٌتجاوز طاقة مقدرة لزٌادة بنسبة  

 

 تولٌد الطاقة عالٌة.0

 الموثوقٌة العالٌة

 تكلفة البناء المنخفضة.2

 تكلفة الصٌانة المنخفضة

 

 سرعة عالٌة.3

 البناء، تولٌد الطاقة جمٌعها  تمت فً سنة واحدة.

 



 

 MW 2.0مولد التوربينات الريحية  تزيد منطقة الرياح بنجاح مع شفرة المجزأة والمطولة. تصميم

،الذي تحقق قدرة التوليد بزيادة MW 2.5يتوافق مع متطلبات السالمة مولد التوربينات الريحية 

 %.52بنسبة

 تكنولوجيا توليد الطاقة غير متزامن، مولد واحد تزامن سرعة عالية+ تزامن سرعة منخفضة/

 ٪ مقارنة مع توربٌنات الرٌاح االخرى82توربٌنات الرٌاح سانً تتمٌز بالقدرة على تولٌد

 م/ث 82م/ث وسرعة الرٌاح الخروج زادت الى  8سرعة الرٌاح الدخول انخفض الى

 مولد مزدوج

متغٌرة السرعة،ومولد المغناطٌس الدائم ٌتٌح االستفادة المثلى من معامل طاقة  سرعة الرياح المنخفضة:

 فً ظروف سرعة الرٌاح منخفضة. توربٌنات الرٌاحالرٌاح وٌحسن تولٌد الطاقة ل

مولد المغناطٌس الدائم مع تولٌد الطاقة الكاملة، وتنظٌم القدرة التكٌفٌة لمولد قفص  سرعة الرياح عالية:

 السنجاب.

استجابة سرٌعة عندما انخفضت شبكة  ( يتميز باالداء الممتاز:LVRTتوتر الكهربي المنخفض)

الكهربائٌة، حسن التكٌف مع شبكة مختلفة،وقدرة على التنظٌم على نطاق واسع وقدرة على دعم شبكة 

 التٌار الكهربائً

 تقنية االنعراج

اتجاه دقٌقة والتقاط طاقة الرٌاح ن ٌحقق تقنٌة انعراج الزمن الحقٌقً سانً ذات براءة اختراع  ٌمك

 القصوى والقاء فضفاضة بالزمن الحقٌقً وتجنب الكابل المحصور.



 العالية الموثوقية

 المنخفض   كهربائً تٌار الفلطٌة

 بسرعة االستجابة ٌمكن التوربٌنات أن تضمن أخرى وشهادات اختبار خالل من المنخفض الجهد ركوب

 استرداد وٌتم الكهربائً، التٌار شبكة من االنتعاش لدعم دٌنامٌكٌة الفعل رد قوة إنشاء الجهد، الحد خالل

 .خطأ مسح بعد سرٌعا   النشط الطاقة

 تستجٌب أن ٌمكن التوربٌن أن ٌضمن الشهادات من وغٌرها اختبار خالل من المنخفض الجهد ركوب

 وٌتم الجهد، شبكة من االنتعاش لدعم الدٌنامٌكً الفعل رد قوة وتولٌد الجهد، من الحد خالل بسرعة

 .خطأ إزالة بعد بسرعة النشطة الطاقة استرداد

 الزائد الحمل تجنب التكنولوجٌا

 حد فً عملٌة لتجنب التشغٌل حالة فً التحكم ٌمكن التوربٌنات، من جزء كل تحمٌل شرط إلى استنادا  

 األضرار من التوربٌنات حماٌة وبالتالً به مكون

 نظام الكبح مرونة

المعلمات رمح الكبح عالٌة السرعة. عندما ٌعمل نظام الكبح، فإنه ٌطبق مع نظام الكبح ٌمكن ضبط 

 الضغط المستمر.

 منخفضة تكلفة

 ذاتً تسلق رافعة

 الكبٌرة والمكونات الرٌاح عجلة المقصورة، البرج، وتركٌب رفع تحقٌق ٌمكن المبتكر التصمٌم هذا

 فً توفٌر الوقت والتكلفة. ٌساعدك مما كبٌرة، مجنزرة رافعات استخدام دونب األخرى

 والصٌانة التشغٌل خدمة

 ساعة 2 فً الموقع الوصول الىو ساعة، 1 الربع فً الرد":15-3-2-1" الخدمة التزامتلتزم سانً 

 .ٌوما 15 غضون فً الخطٌرة األخطاءالحل  و أٌام 3 فً المشكلةالحل و

 

 



 عشرة االبتكارات التكنولوجية

 التروس الكوكبٌه مزدوجةعلبة  .0

 تحمٌل وعامل السالمة والعتاد ودورة الحٌاةال ة قدرةبراءة اختراع سانً: مرحلة االستدانة الكواكب زٌاد

 .نظام تشحٌم التروس الفائق8

 تدفق كبٌر زٌت التشحٌم، وتوزٌع الدقٌق، قوة تبرٌد عالٌة وتصفٌة الدقة

 تقنٌة االنعراج .2

اتجاه دقٌقة والتقاط طاقة الرٌاح تقنٌة انعراج الزمن الحقٌقً سانً ذات براءة اختراع  ٌمكن ٌحقق 

 القصوى والقاء فضفاضة بالزمن الحقٌقً وتجنب الكابل المحصور.

 

 الهٌدرولٌكٌة.تقنٌة الرفت 4

استجابة سرٌعة، عالٌة الدقة للرفت،واستبدال قوة القٌادة قوٌة،

 أجزاء جزئٌة

 نظام التحكم الرئٌسٌة /.محول2

زٌادة تصحٌح كامل القوة فً سرعة الرٌاح منخفضة  محول:

وتولٌد.استخدام نموذج التقاط الرٌاح األمثل وضمان التوربٌنات 

 الرٌحٌة للعمل فً منحنى الطاقة المثلى.

خصائص مركبة النقل شفرة: التحوالت مرٌحة، ونصف قطر  .6

 المختلفة دوران صغٌر،قدرة على التكٌف الطروق

تخفٌض  لحام الهٌكل: لحام المحور/ التكنولوجٌا خفٌفة الوزن/ .7

 تكالٌف البناء والنقل والخدمات.



 .برج ملٌئ بالخرسانة8

 هٌاكل الخرسانة لتحسٌن صالبة برج، تكنولوجٌا براءة  االختراع سانً تستخدم خزانة مزدوجة لحام و

 وتحقٌق صب البرج فً الموقع،ونقل مرٌح.

 الرافعات رفع الذاتً .9

المزاٌا: المناطق غٌر المقٌدة الرفع، ال وقت التجمع للرافعات الثقٌلة، وارتفاع كفاءة التثبٌت، ارتفاع 

 التسلق غٌر محدود وهلم جرا.

 مؤسسة كومة .00

  تصنٌع أقفاص الحدٌد وحفر األساس فً نفس الوقت . ثمانٌة هٌاكل  بشكل حلقة األساسً،

 ك، تستخدم التكنولوجٌا صب الخرسانة الذي تقلل فترات البناء.وباإلضافة إلى ذل

 خدمة المزدوجة

 تجاوز معيار الصناعة

 تجاوز توقعات العمالء

 اكتسابت سانً الخبرة الوافرة فً جمٌع المناطق الخدمة،كجزء من سانى استراتٌجٌة لتنمٌة المشارٌع.

ثقافة الخدمة، حافز المواهب، والموارد وقد وضعت سانً نظام إدارة "ثمانٌة عوامل من خدمات": 

الخدمة، ونظام المعلومات، وإدارة أجزاء، ومراقبة الخدمة، خدمة ما قبل البٌع وخدمة ما بعد البٌع.كل 

تلتزم سانً التزام الخدمة  هذه تعتمد على اساس تحسٌن نظام الخدمات سانً والسعى الى الكمال.

أٌام و  3ساعة والحل المشكلة فً  2صول الى الموقع فً ساعة، والو 1":الرد فً الربع 1-2-3-15"

 ٌوما. 15الحل األخطاء الخطٌرة فً غضون 

 

 



 MW 1.5التوربينات الرياح 

 المنتج ميزات

 االفضل  CP.تقنٌة التشغٌل 0

 التوربٌنات ٌمكن ثم ومن ،التوربٌنات السرعة تنظٌم نطاقاالفضل تزٌد كثٌرا من  CPتقنٌة التشغٌل 

 القدرةاالفضل ٌحسن منحنى القوة و CPتقنٌة التشغٌل  تعمل بقدرةها االفضل قبل وصول الى قوة مقدرة.

 وٌقلل سرعة الدخول وسرعة الرٌاح المقدرة بشكل كبٌر. الطاقة تولٌد على

 الذكً التحسٌنتقنٌة  .2

تحسٌن نظام  قائٌا عن طرٌقالتوربٌنات الرٌاح ٌمكن ضبط العالقة بٌن القوة و سرعة الدوران تل

تكٌٌف فً التغٌرات البٌئٌة )مثل كثافة الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة( وعوامل أخرى ،من أجل التحكم

مما أدى إلى الخطأ، وتتطابق تماما المعلمات عملٌة التوربٌنات مع الفعلٌة الظروف البٌئٌة والخصائص 

 .الدٌنامٌكٌة الهوائٌة والمٌكانٌكٌة وغٌرها

 التحمٌل الزائد بالذكاءتقنٌة تجنب  .3

اعتماد على حالة التحمٌل لكل جزء من التوربٌنات،تحكم حالة التشغٌل التوربٌنات،وتجنب حالة البالغة 

 تخفٌض كبٌر حد التحمٌل للتوربٌنات،لحماٌة سالمة التوربٌنات. اقصاها بالذكاء،

 تصمٌم عالٌة الموثوقٌة .4

 ٌم التكرار، تصمٌم الهامش، تصمٌم التكٌف البٌئً، واستخدام منهجٌات تصمٌم الموثوقٌة، مثل تصم

طرٌقة النمذجة والمحاكاة مع معرفة دٌنامٌكٌة وبرامج التحلٌل مثل الهندسة بمساعدة الحاسوب التى 

 استعملت لحساب، والمحاكاة والتحقق من التصمٌم.

 قدرة على تكٌف الشبكة .5



 والتٌار الجهد نفس اإلخراج السرعة عالٌة مزدوجة تغذٌة الرٌاح طاقة مولدات من الساكنة الجانب جعل

 الرٌاح طاقة مولدات من الدوار الجانب على جذببال الكهربائً الشبكة طاقة من والمرحلة تواتر مع

 .لمتطلبات وفقا مستقلة فصل والمتفاعلة الفاعلة الرقابة وتنفٌذ ، السرعة عالٌة مزدوجة تغذٌة

  ( ٌتمٌز باالداء الممتازLVRTتوتر الكهربً المنخفض).6

انخفضت شبكة الكهربائٌة، حسن التكٌف مع شبكة مختلفة،وقدرة على التنظٌم على  استجابة سرٌعة عندما

 نطاق واسع وقدرة على دعم شبكة التٌار الكهربائً

 التكٌف ممتاز فً هضبة .7

المبرد عالٌة الكفاءة مع هامش زٌادة السالمة، التأكد من أن الجهاز ٌعمل فً نطاق درجة حرارة آمنة فً 

 كاملة.ظل الوضع القوة ال

نظام تبرٌد الهواء مولد ٌستخدم مروحة الطرد مركزي مزدوجة نظام التبرٌد،والمحول مصممة خصٌصا 

 لدرجة حرارة عالٌة وعالٌة االرتفاع.

 

 MW 1.5التوربينات الرياح  هيكل



 

 

 2.0MWالتوربينات الرياح 

 المنتج ميزات

 االفضل  CP.تقنٌة التشغٌل 0

 التوربٌنات ٌمكن ثم ومن ،التوربٌنات السرعة تنظٌم نطاقاالفضل تزٌد كثٌرا من  CPتقنٌة التشغٌل 

 القدرةاالفضل ٌحسن منحنى القوة و CPتقنٌة التشغٌل  تعمل بقدرةها االفضل قبل وصول الى قوة مقدرة.

 وٌقلل سرعة الدخول وسرعة الرٌاح المقدرة بشكل كبٌر. الطاقة تولٌد على

 الذكً التحسٌنتقنٌة .2

قائٌا عن طرٌق تحسٌن نظام العالقة بٌن القوة و سرعة الدوران تل التوربٌنات الرٌاح ٌمكن ضبط

تكٌٌف فً التغٌرات البٌئٌة )مثل كثافة الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة( وعوامل أخرى ،من أجل التحكم

مما أدى إلى الخطأ، وتتطابق تماما المعلمات عملٌة التوربٌنات مع الفعلٌة الظروف البٌئٌة والخصائص 

 .ٌكٌة الهوائٌة والمٌكانٌكٌة وغٌرهاالدٌنام

 تقنٌة تجنب التحمٌل الزائد بالذكاء .3

اعتماد على حالة التحمٌل لكل جزء من التوربٌنات،تحكم حالة التشغٌل التوربٌنات،وتجنب حالة البالغة 

 تخفٌض كبٌر حد التحمٌل للتوربٌنات،لحماٌة سالمة التوربٌنات. اقصاها بالذكاء،

 الموثوقٌةتصمٌم عالٌة  .4

 استخدام منهجٌات تصمٌم الموثوقٌة، مثل تصمٌم التكرار، تصمٌم الهامش، تصمٌم التكٌف البٌئً، و

طرٌقة النمذجة والمحاكاة مع معرفة دٌنامٌكٌة وبرامج التحلٌل مثل الهندسة بمساعدة الحاسوب التى 

 استعملت لحساب، والمحاكاة والتحقق من التصمٌم.

 قدرة على تكٌف الشبكة .5



 والتٌار الجهد نفس اإلخراج السرعة عالٌة مزدوجة تغذٌة الرٌاح طاقة مولدات من الساكنة الجانب جعل

 الرٌاح طاقة مولدات من الدوار الجانب على جذببال الكهربائً الشبكة طاقة من والمرحلة تواتر مع

 .لمتطلبات وفقا مستقلة فصل والمتفاعلة الفاعلة الرقابة وتنفٌذ ، السرعة عالٌة مزدوجة تغذٌة

  ( ٌتمٌز باالداء الممتازLVRTالمنخفض)توتر الكهربً .6

استجابة سرٌعة عندما انخفضت شبكة الكهربائٌة، حسن التكٌف مع شبكة مختلفة،وقدرة على التنظٌم على 

 نطاق واسع وقدرة على دعم شبكة التٌار الكهربائً

 

 

 2.0MWالتوربينات الرياح  هيكل
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