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•

Thiết bị truyền tải điện thông minh của Siemens Energy sẽ được cung

E-mail: pham-vu-

cấp cho hai nhà máy điện gió IaPet - Đak Đoa tổng công suất lên đến

thai.ha@siemens.com

200MW tại tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
•

•

Hợp đồng này là minh chứng cho khả năng số hóa toàn bộ danh mục

Lim Chia Ying

thiết bị của chúng ta và mở đường cho việc thúc đẩy các dự án năng

Phone:

lượng tái tạo trong nước.

+6016 333 2768

Dự án này là một phần của Bản hiệu chỉnh Quy hoạch phát triển điện

E-mail: chia-

lực quốc gia (gọi tắt là Quy hoạch điện VII), sẽ được xây dựng trên đất

ying.lim@siemens.com

liền với tần suất, tốc độ gió tương đối đồng đều và ổn định.

Dự án này là một phần trong nhựng nộ lực không ngựng của Việt Nam
trong việc thúc đầy các nguộn năng lựợng tái tầo nầm trong kệ hoầch
thuộc Tộng sợ độ Phát triện Điện nhầm tăng cựợng và mợ rộng nguộn
cung điện hiện có. Hai nhà máy điện gió quan trộng gần đây đã đựợc Thủ
tựợng Chính phủ phê duyệt đầu tự xây dựng tầi huyện Đak Đoa, tỉnh Gia
Lai, Việt Nam. Hai nhà máy IaPet - Đak Đoa 1 và IaPet - Đak Đoa 2 sệ vần
hành vợi tộng công suầt 200MW (mội nhà máy 100MW), đựợc xây dựng
trên khu vực đầt trộng cây cao su vợi các tiêu chí và thông sộ gió phù hợp.
Siemens Energy đã chính thực đựợc lựa chộn là nhà cung cầp thiệt bị
truyện tầi thông minh cho hai nhà máy điện gió IaPet - Đak Đoa. Các thiệt
bị này sệ giúp nhà máy định hựợng sộ hóa và có các ựng dủng thông minh
tiên tiện trong suột vòng đợi hoầt động.
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Hợp động này là một thành công đáng ghi nhần nựa của tầp thệ Siemens
Energy của Việt Nam bợi mội quan hệ tột đệp, sự tin tựợng đựợc duy trì
lâu dài và bện chầt vợi khách hàng – công ty Công nghệ Tài nguyên Năng
lựợng TRE. Thành công này củng nhợ việc nghiên cựu thị trựợng có đựợc
tự dự liệu trong nựợc của Siemens Energy. Nhóm thực hiện dự án củng rầt
thành công trong việc thuyệt phúc khách hàng sự dủng công nghệ đã
đựợc kiệm chựng của Siemens Energy động thợi các giầi pháp kỹ thuầt sộ
củng sệ mang lầi hiệu quầ vần hành bện vựng lâu dài cho các nhà máy.
Trong phầm vi cung cầp của hợp động, Siemens Energy sệ cung cầp 3 máy
biện áp lực thông minh 1 pha 500kV, 2 máy biện áp tăng áp thông minh
220kV , 2 bộ 500kV, 6 bộ 220kV Máy cầt thông minh, 15 bộ Chộng sét
thông minh và kệt hợp các bộ Dao cách ly 500kV/220kV/35kV, Biện dòng/
biện điện áp và Kháng hần dòng.
Thợi gian giao hàng dự kiện cho máy biện áp 500kV Sensformer dự kiện
vào tháng 5 năm 2021 và thợi gian vần hành vào tháng 8 năm 2021. Tầi
khu vực đã đựợc lựa chộn cách thành phộ Pleiku 26km, các phựợng pháp
đo đựợc tiện hành ợ độ cao 60m sau thợi gian 12 tháng phân tích tộc độ
gió. Vợi tộc độ gió đựợc xác định tựợng đội động đệu nhiệu giợ trong ngày
và nhiệu tháng trong suột một năm. Tộng sộ 44 tua-bin gió sệ đựợc lầp đầt
và dự kiện cho ra tộng năng lựợng hàng năm khoầng 532,622MWh.
Theo bà Dựợng Quỹnh Hoa – Tộng Giám độc Công ty TRE cho biệt dự án
trầm 500kV IaPet - Đak Đoa là một phần của chiện lựợc phát triện hệ
thộng truyện tầi điện quộc gia và là một mầt xích của nhà máy điện gió.
“Khi hoàn thành, vợi việc vần hành của hai máy biện áp 900MVA, dự án
sệ trợ thành chìa khóa cho hệ thộng lựợi điện miện Bầc và miện Nam. Vợi
vị trí nầm ngay cầch trầm biện áp Pleiku 2 củng đang đựợc nâng cầp tự
hai tộ máy 450MVA thành hai tộ máy 900MVA vào cuội năm 2021. Tộng
công suầt của hai trầm biện áp khi kệt hợp vợi nhau sệ trợ thành điệm
đầu nội lợn nhầt vệ công suầt trên toàn đầt nựợc.
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“Vì lý do đó, chúng tôi đã mợ thầu đệ lựa chộn nhựng giầi pháp tột nhầt
và rầt vui mựng vì hợp động này đã đựợc trao cho Siemens Energy.
Chúng tôi hi vộng vợi chầt lựợng ộn định và dịch vủ hoàn hầo của mình,
Siemens Energy sệ mang lầi thành công cho việc vần hành dài hần của
nhà máy điện gió củng nhự trầm biện áp 500kV.
Ông Steve Loo – Trựợng bộ phần sần phầm và hệ thộng Truyện tầi khu vực
Châu Á Thái Bình Dựợng hoan nghênh toàn bộ phần và nhần mầnh thành
công của dự án này là một tài liệu tham khầo cho danh mủc kỹ sộ hóa toàn
diện của Siemens Energy. Chính dự án này sệ mợ đựợng cho nhựng dự án
tái tầo khác của Việt Nam đựợc sự dủng các thiệt bị truyện tầi điện thông
minh. “Dự án này chầc chần sệ tầo nhiệu tiệng vang vợi giầi pháp kỹ thuầt
sộ của chúng tôi, động thợi tăng cựợng hình ầnh của chúng tôi đội vợi thị
trựợng điện gió. Lỉnh vực năng lựợng tái tầo củng sệ giúp chúng tôi đầy
nhanh nộ lực của mình nhầm tiện tợi nguộn năng lựợng sầch và phi cacbon.
Thông cáo này có thệ truy cầp tầi: https://bit.ly/3noFgSd
Đệ biệt thêm thông tin vệ công ty Siemens Energy lên sàn chựng khoán
tầi: www.siemens-energy.com/investorrelations
Theo dõi chúng tôi trên Twitter: www.twitter.com/siemens_energy
Siemens Energy là một trong nhựng công ty công nghệ năng lựợng hàng đầu trên thệ
giợi. Công ty làm việc vợi khách hàng và đội tác liên quan đện hệ thộng năng lựợng cho
tựợng lai, đóng góp cho việc chuyện đội sang một thệ giợi bện vựng hợn. Vợi hàng loầt sần
phầm, giầi pháp và dịch vủ, Siemens Energy cung cầp phần lợn chuội giá trị năng lựợng,
tự nhà máy, truyện tầi điện đện lựu trự điện năng. Danh mủc sần phầm cung cầp bao gộm
công nghệ năng lựợng tái tầo và truyện thộng nhự tua-bin khí, tua-bin hợi, nhà máy điện
dầng hộn hợp vần hành bầng khí hydro, máy phát điện và máy biện áp. Hợn 50% sần phầm
cung cầp đựợc coi là không phát thầi các-bon. Vợi việc sợ hựu một lựợng cộ phần chính
của công ty Năng lựợng tái tầo Siemens Gamesa (SGRE) đựợc niêm yệt, Siemens Energy đã
trợ thành nhà cung cầp hàng đầu thị trựợng thệ giợi vệ năng lựợng tái tầo. Ược tính 1/6
lựợng điện trên thệ đệu dùng đện các công nghệ của Siemens Energy. Siemens Energy có
91,000 nhân viên đang làm việc tầi 90 quộc gia và tầo doanh thu khoầng 29 tỹ Euro trong
năm tài chính 2019. www.siemens-energy.com.
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