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1. APSS System
1.1. Introduction

1.2. APSS Panel

With the excessive need for energy, the limited
power resources became the main problem that
pushed scientists to
work hard on finding
solutions for energy
saving, and at many
engineering institutes,
labs
and
research
agencies are working
hard in the same
direction as well...

Concept of Operation
The (APSS) unit has an ionic treatment with a
combination of special materials that creates superconductivity with a negative resistance, which acts as
a current source in the network that allows us to add a
component, in the direction of the current active
power and another one in the direction of the inactive
power. Therefore, we reduce the power consumed
(KW), from the source without affecting the load.

Negative Resistance

As known, all electrical equipment that operates with
AC current consumes two types of power:



First: Active Power measured by KW
Second: Reactive Power measured by KVAR
Back in the eighties, we knew the Power Factor
Correction panel (PFC).

The function of the PFC is adding capacitor banks
relative to the load requirements and adds to the load
a reactive current that supplies the source, which
leads to an increase in the consumed active power
The client then profits from not paying penalties over
the inactive power but pays more for the consumed
active power.
Today, our Company is presenting to the market its
unique APSS (Active Power Saving System) panel
APSS is the result of researches for the past 15 years
and modifications in the field of the energy saving.
APSS when was applied lately added a new economic
value as it reduced the amount of consumed active

Power, hence reduced the cost of the production and
operating expenses

A VI curve with a negative differential resistance
region
Negative resistance or negative differential resistance
(NDR) is a property of electrical circuit. Elements
composed of certain materials, which exceed
certain voltage ranges, decrease the current function
voltage. Such range of voltages known as a negative
resistance region.
Absolute negative resistances without an external
energy source cannot exist, as they would violate the
law of conservation of energy.
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The basic idea behind negative resistance.

Negative resistance phenomenon is a process of
injecting an additional excessive power to an
existing power source proportionally to some
disturbance. A negative resistor acts as a
proportional additional power source

1.3. The Advantages of
the APSS Panel:

 Achieves saving from 20 – 30 % over the
consumed active power for networks that are
supplied through transformers.
 Achieves saving from 30 – 40 % over the fuel
consumption for networks that are supplied
through generators.
 Power factor improvement that reaches up to 0.99
which makes the client benefits from avoiding
paying penalties over the inactive power.
 The network resistance reduced due to the energy
exchange between the APSS unit and the
different load, therefore, the consumed
current from the source reduced.
 APSS unit works on minimizing the network
losses and acts as a voltage stabilizer to a certain
extent, which leads to reduce the consumed
current from the source.

 APSS unit can handle each phase separately
which leads to balance the load of the network,
therefore it minimizes the current flow through
the neutral cable of the network.
 APSS unit minimizes, in some applications, the
harmonics in the network (3rd, 5th, 7th, 9th, 11th
& 13th).
 APSS unit is a tailor-made panel that is designed
according to the network conditions, the capacity
of each unit can vary between 50 KVA to 2000
KVA.
 In order to achieve the required saving in the big
networks, we can use several APSS panels.
 APSS panels are of suitable size and do not need
any additional facilities.
 APSS panels could be designed to work in any
environment.
 With the use of the APSS panels, client saves
location and expenses of new equipment and
additional devices he might have spent to
increase his network capacity without using
APSS panels.
 We provide monthly check-up and preventive
maintenance by a highly qualified technical teams
for projects
 APSS panels can be easily installed and
dismounted only by our team, or by any team
certified from us.
 The return of the investment is achieved within
12-18 operating months.
 provides_5_years_warranty_(1st_year_on_parts_
&_maintenance)._
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2.

Common Electrical Networks'
Problems
.

APSS is the solution for networks common problems that will show in the following table
3.

Networks' Common Problems

APSS solutions

1

The amount of the monthly electricity
invoices

APSS saves 20 – 30 % over the consumed active
power without affecting the load, therefore saves
the same percentage over the electrical invoices
amounts

2

The insufficient efficiency of the Power
Factor Correction panels

APSS achieves the best power factor relative to
the load

The increase of the power consumption in the
peak intervals

APSS minimizes the increase of the power
consumption in the peak intervals by achieving
more saving proportional to the load demands as
it brings more phases into operation
automatically.

4

The increase of the different types of losses
(Thermal…)

APSS decreases the consumed current power
from the source (without decreasing the current
load) which leads to the losses to decrease in the
network.

5

Voltage drop

APSS acts to a certain extent as a voltage
stabilizer.

6

APSS treats in most of the applications the
The presence of Harmonics which adds losses
harmonics without adding more components to
and causes troubles in the network
the network.

7

The unbalance of the loads that leads to the
increase of the current power that goes
through the neutral cable

APSS balances the network loads, therefore
minimizes the current power going through the
neutral cable.

8

The repetition of the troubles due to the
different problems of the network

APSS improves the network efficiency and leads
to have a clean, clear and stable network.

9

The obligation of buying additional electrical
power when the network is saturated and
there is a need for adding more loads

APSS allows the client to use the saved energy for
load increase within the saved range without
adding more devices or buying more power from
the electricity Authority.

3
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3. General Definitions For Our Product APSS
3.1. APSS Panel achieves the following:
Saves over the supply AC current that appears in the existing
type of energy in the network as follows:
First: The Active Power P=VI cos Ø
The active power is measured by KW and is measured in the
consumption by KW.hr.
The active power is what the load needs to operate, either if it is
a motor – lighting- equipment- etc…
Second: The Reactive Power Q= VI sin Ø
The inactive power measured by KVAR, exists in the electric
networks due to load characteristics

S=√𝑃2 + 𝑄2
The reactive power represents part of the consumed apparent power in the network as:

S: Apparent Power
P: Active Power
Q: Inactive Power
i.e.: the apparent power S (KVA) is the resultant of the
active power P (KW) and the inactive power (KVAR).

 The following example will explain the concept of operation
of the APSS
An electric engine consumes certain active power P and a certain
inactive power Q from the source. The apparent power S (KVA)
is the resultant of the two vectors. As P = S cos Ø
As much as the power factor is closer to be unity as much as the
benefit is greater for the consumer and the electricity Distribution
Authority and as much as we can reduce the inactive power as
much as the apparent power gets closer to the active power and
this is one of the panels' advantage.
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4. Technical and Economic Advantages of APSS
We are interested in improving the power factor, network efficiency to enable the client to use cables
of less cross-sectional area and transformers and equipment of less rating in addition to the
minimization of losses and voltage stabilization, which all benefits economically and technically to
the consumer and the energy supplier.
4.1 Minimize the cable losses
The cable losses are proportional to the square of the current value
(this squared value added to the counters readings of the KW. hr),
i.e.: reducing the consumed current by 20% reduces significantly the cable losses.
4.2 To maximize the available power
With the use of the APSS panels, a saving of 20-30 % in the
Consumed active power from the source is achieved which
Allows the client to increase his loads within the saving range
without any problems or expenses what’s ever.

APSS application for general compensation
General compensation could apply for a group of loads or a complete network by installing the system
on the main feeders' bus bars as long as the network is stable.

APSS Application for divert loads
This application would be recommended when the loads of the network are not stable or allocated
away from each other.
We carry a site inspection and loads studies then recommend the best solution to the client.
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5. References
Our Company Projects










Al-Raqi For Dairy Products
Ships Alsawahel For Food Industries
Albustan Hotel
Alreem apartments
Al’amerah apartments
Al-Sawsaneh
Al-Narjes apartments
Souq Alsultan Tla’ Alali & Marj Alhmam
Izheman Mills

Projects Used The APSS system







Sheraton Makah
Four season
Al’exandriah university
Carrefour
Ikea Kuwait
Abraj albeit shopping center

Al Moqablain, Hamad Al Hanayfeh St., Building No.: 30
TEL: 00962 6 4200867 FAX: 00962 6 4200967
Wesam Mohammad 0799389090
Ayman Sawalmeh 0786220799
Email: obeid_panel@yahoo.com
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 .1نظام APSS
.

ان استخدام  APSSمؤخرا أضاف بعدا جديدا للعملية من ناحيه
توفير الطاقة الكهربائية المستهلكة من المصدر لتشغيل المنشأة مما يقلل
.
التشغيل
ومصاريف
االنتاج
تكاليف
من

المقدمة
في ظل االحتياجات المتزايدة للطاقة باتت
عدم كفاية المصادر الحالية مشكلة تشغل
الكثير من العلماء مما دفعهم الى التفكير

اللوحة الموفرة للطاقة APSS
فكرةالعمل:


تعمل الوحدة( )APSSالتي تتم معالجتها ايونيا بمجموعة من المواد
الخاصة على تحقيق موصل بمقاومة سالبة مما يؤدي إلى اعتباره
مصدر التيار في الدائرة و قد تمكنا من اضافة التيار في مركبة
التيارالفعال والتيار الغير فعال يوفر في الطاقة الكهربائية المستخدمة
(الكيلووات)

في توفير الطاقة ونشطت في ذلك وكاالت األبحاث وكليات
الهندسة ومختبرات ومعامل كبرى للشركات العالمية.
من المعروف ان األجهزة الكهربائية التي تعمل على التيار
المتردد تستهلك نوعين من الطاقة:



األولى:قدرة فعالة بالكيلوواط ()KW



تحقيق وفر استهالك التيار الكهربائي ما بين( 20الى %)30لمن
يستمدون التيار من شركات التوزيع المختلفة.
يتم توفير كمية الوقود المستهلكة ما بين(30الى %)40لمستخدمي
مولدات الطاقة الكهربائية
تحسين معامل القدرة( )power factorليصل إلى
( %)0.99: 0.98يستفيد منها العميل في عدم دفع أي غرامة
ناتجة عن القدرة الغير فعالة.
عن طريق تبادل الطاقة المخزنة بوحدة ال( )APSSواألحمال
المختلفة يتم تقليل مقاومة الشبكة مما يقلل من استهالك التيار.



تساعد لوحات ( )APSSعلى تقليل أو التخلص من مفقودات
الشبكة و كذلك الهبوط في الجهد و الذي يعمل على استهالك تيار
المصدر.
من
أعلى

الثانية:قدرة غير فعالة بالكيلوفار()KVAR




في ثمانينات القرن الماضي بدأ العالم يعرف ما يسمى ب( (PFCلوحات
تحسين معامل القدرة و كلنا نعرف ان لوحات تحسين معامل القدرة تعتمد
على اضافة مكثفات وفق متطلبات الحمل و تعمل على اضافة تيارغيرفعال
للحمل وتستمده من المصدر ولكن هذا التيار المضاف يؤدي الى زيادة
القدره الفعاله األمر الذي يؤدي الى قيام صاحب المنشأه بتحمل نفقات أكثر

في قيمة االستهالك الشهري للطاقه .
فالعميل يستفيد من عدم دفع غرامات على الطاقه الغير فعاله ولكنه يدفع
اكثر في الطاقه الفعاله ()KWالالزمه لتشغيل دائرة المكثفات مما سبق
يتضح لنا ان ال  PFCعمل على تقليل الطاقه الغير فعاله فقط.
ولذا تتشرف شركة األثير لتوفير الطاقة بتقديم منتجها الفريد في
األسواق وهو  APSSنظام توفير الطاقه الفعالة Active Power
Saving
System
ان  APSSهو ثمرة اكثر من 15عاما من األبحاث و التطوير في مجال
الطاقة.



متتاز اللوحة املوفرة للطاقة ابلآيت :
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.2

مشكالت الكهرباء الشائعة

APSSهو الحل للشبكات المشاكل الشائعة التي سوف تظهر في الجدول التالي3.

المشاكل الشائعة

حلول APSS

1

مقدار فواتير الكهرباء الشهرية

 APSSيوفر  ٪30-20على استهالك الطاقة النشطة دون
التأثير على الحمل ،وبالتالي يحفظ نفس النسبة المئوية على
المبالغ الفواتير الكهربائية

2

عدم كفاية كفاءة لوحات تصحيح عوامل القدرة

 APSSيحقق أفضل معامل القدرة بالنسبة إلى الحمل

3

زيادة استهالك الطاقة في فترات الذروة

 APSSيقلل من زيادة استهالك الطاقة في فترات الذروة من
خالل تحقيق المزيد من االدخار يتناسب مع متطلبات الحمل ألنه
يجلب المزيد من مراحل في العملية تلقائيا.

4

زيادة أنواع مختلفة من الخسائر (الحرارية )...

 APSSيقلل من الطاقة الحالية المستهلكة من المصدر (دون
تقليل الحمل الحالي) مما يؤدي إلى تقليل الخسائر في الشبكة.

5

انخفاض الجهد

 APSSيعمل إلى حد معين استقرار الجهد.

6

وجود التوافقيات التي تضيف الخسائر وتسبب
المتاعب في الشبكة

 APSSيعامل في معظم التطبيقات التوافقيات دون إضافة
المزيد من المكونات إلى الشبكة.

7

عدم التوازن في األحمال التي تؤدي إلى زيادة القوة
الحالية التي تمر عبر كابل محايد

 APSSيوازن األحمال الشبكة ،وبالتالي يقلل من الطاقة الحالية
التي تمر عبر كابل محايد.

8

تكرار المشاكل بسبب المشاكل المختلفة للشبكة

 APSSيحسن كفاءة الشبكة ويؤدي إلى وجود شبكة نظيفة،
واضحة ومستقرة.

9

االلتزام بشراء طاقة كهربائية إضافية عندما تكون
الشبكة مشبعة وهناك حاجة إلضافة المزيد من
األحمال

 APSSيسمح للعميل الستخدام الطاقة المحفوظة لزيادة الحمل
ضمن نطاق المحفوظة دون إضافة المزيد من األجهزة أو شراء
المزيد من السلطة من هيئة الكهرباء.
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 .3تعريفات عامة حول منتجنا APSS
تقوم لوحة  APSSالموفرة للطاقة بعمل اآلتي:
توفير تيار متردد لتغذية الشبكة وهو بدوره يظهر في نوعية الطاقة الموجودة بالشبكة
كاآلتي:
أوال:القدرة الفعالة P=VI cost Ø
وتقاس القدرة الفعالة بالكيلو وات وهي تقاس في االستهالك بالكيلووات/ساعة و هذه
القدرة الفعالة هي ما يحتاجه الحمل لكي يقوم بالغرض المطلوب منه سواء كان موتور-
إضاءة-أجهزة.....وخالفه.
ثانيا:القدرة الغير فعالة Q=VI sin Ø
القدرة الغير فعالة بالكيلوفار و هي تتواجد في الدوائر الكهربية نتيجة لطبيعة األحمال و
تمثل تلك القدرة الغير فعالة نسبة من القدرة الظاهرية المسحوبة في الشبكة حيث أن:

𝟐𝐐 S=√𝐏𝟐 +
=Sالقدرة الظاهرية
=Pالقدرة الفعالة
=Qالقدرة الغير فعالة
القدرة الغير فعالة التي تستهلك في الدوائر الكهربائية (محوال القوى و غيرها توضح المعادلة السابقة القدرة الظاهرة  Sبالكيلوفولت أمبير( )KVA
عبارة عن المحصلة للقدرة الفعالة بالكيلو وات KWو القدرة الغير فعالة بالكيلوفار . KVAR

لوحات  APSSالموفرة للطاقة الفعالة
تعمل هذه اللوحات على تحسين معامل القدرة للمنشأة أي تقليل الطاقة المسحوبة
من الشبكة و تقليل قيمة قيمة الطاقة الغير فعالة و التي ال يستفاد منها.
كما حرصنا على تحسين معامل القدرة لألسباب األتية:
لكي نخفض تكلفة الطاقة الكهربية المستهلكة من الشبكة نقوم بتخفيض االستهالك
الكهربي للمشروع و ذلك بالحفاظ على القدرة الغير فعالة في المستوى اقل من
القيمة التعاقدية المتفق عليها مع شركة توزيع الكهرباء و هنا تأتي الفائدة عن
طريق تقليل ما يتم دفعه عن غرامات و كذلك تحسين أداء الشبكة.
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 .4فوائد فنية و اقتصادية تقدمها APSS
متقرردم حتررى يمكررن
تحررر  APSSعلررى تقررديم أو تحسررين معامررل القرردرة و تحسررين الشرربكة الررى أعلررى مسررتوى فنرري
للعميرررل ان يسرررتخدم محررروالت و معررردات وقطاعرررات كرررابالت اصرررغر حجمرررا اضرررافة الرررى تخفررريض الفقرررد فررري الطاقرررة و
الهبوط في الجهد مما يعود بالفائدة المالية على كل من المستهلك و المغذي.
تخفيض الفقد الكهربائي في الكابالت
يتناسب فقد في الطاقه الكهربيه في الكابالت مع قيمة مربع
التيار ويضاف مقدار هذا الفقد الى قراءات عدادات الطاقه
الكهربيه (الكيلو وات ساعه )  KWHالخاصه بالمنشأه وينتج
عن خفض التيار بالموصالت مثال تخفيضات في الطاقه
الكهربيه بمقدار يصل الى 20%
.

خفض الهبوط في الجهد
تخفض (أو تلغي تماما)أجهزة  APSSمن مفقودات الشبكة و
كذلك الهبوط في الجهد ألنها تتعمل على تحسين معامل قدرة
التيار الغير فعال (التأثيري) المار بالموصالت من جهة
مصدر التغذيه ومن ثم ينخفض أو يتم التخلص من الهبوط في

زيادة القدره المتاحه

.

مع تركيب  APSSتنخفض قيمة التيار المار بالمحول ومن
ثم يمكن اضافة احمال جديده عليه المهمات التي يمكن
استخدامها لتعويض القدره الغير فعاله استخدام وحدة APSS
واكثر ليكون مستوى ثابت عن التعويض للقدره الفعاله وهذا
يتوقف على طبيعة األحمال
.

يتم تركيب جهاز APSSللتعويض العام
يمكن تطبيق التعويض العام لمجموعة احمال أو المنشأة ككل
وذلك على القضبان الرئيسي للتغذية عندما يكون األحمال
مستمرة و مستقرة.
نقوم بمعاينة الشبكة الكهربية و عمل الدراسات الالزمة قبل
التركيب و عمل التوصيات الفنية المطلوبة وعمل عقود
التشغيل والخدمات الفنية للمواقع.

التعويض باألقسام المختلفة للمنشأة
يوصى بإستخدام هذا النوع من التعويض للقدرة الغير فعالة
عندما تكون المنشأة مترامية األبعاد وعندما تكون األحمال
متباينة ومتباعدة وذلك عن طريق التعويض المنفصل و كذلك
اإلجمالي.
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 .5المراجع
مشاريعنا










الراقي لمنتجات األلبان
مصنع شيبس السواحل للصناعات الغذائية
فندق البستان
شقق الريم
شقق آلعامرة
السوسنة
شقق النرجس
سوق السلطان تالع العلي ومرج الحمام
مطاحن ازحيمان

المشاريع المستخدمة لنظام APSS







شيراتون مكة
فندق فور سيزون
جامعة آالسكندرية
كارفور
إيكيا كويت
مركز أبراج البيت للتسوق

المقابلين  30 -شارع حمد الحنايفة
تلفون 00962 6 4200867 :فاكس00962 6 4200967 :
 0799389090وسام محمد
 0786220799أيمن سوالمة
E-mail:obeid_panel@yahoo.com
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