
هيلزنملا ةيئابرهكلا تاديدمتلا

installationsElectricalHome

دادعإ

ءابرهك ينف دمحم ليقع

يناثلا ءزجلا



بيطشتلا و ضايبلا ةلحرم

SwitchesElectrical   ةيئابرهكلا حيتافملا

  سبكملا  وأ  ةعطاقلا لا وأ  دبملا  وأ  عطاقلا ىمسيو

ةسبكلا وأ 

ةراد نع رايتلا هتطساوب عطقي يبرهك نوكم وه

رخآ لقان ىلإ رايتلا لوحي وأ ةيبرهك

 



حيتافملا عاونأ

اإلهاجت يداحأ بطقلا يداحأ حاتفم

OneWay OneGangSwitch

وا

SinglePoleSingleThrowSwitch 

(SPST) اراصتخا هل زمريو

رز وأ ةسبك وأ يداع حاتفم ىمسيو

عاون األ طسبأ نم وه بطقلا يداح األ حاتفملا ربتعي

ةيعضو ىلإ  ريشت تام عبال زيمتي حيتافملل ةفلتخملا

ليغشتلا فاقيإ وأ ليغشتلا

الك سأب اهليصوت متي نيتطحم هلخاد يف يوتحيو  

زافلا رايتلا

ةطحملا ب دراولا زافلا كلسلا فرط   لصوي ثيح  

األىلو

ةيناثلا ةطحملا ب حابصملا ىلإ رداصلا زافلا كلسلا و



لخاد ةداعلا يف حيتافملا نم عونلا اذه مادختسا متي

نم ليلق ددع إال اهيف دجوي ال ثيح ةريغصلا فرغلا

ءوضلا رداصم



اإلهاجت يداحأ بطقلا يئانث حاتفم

OneWayTwoGangSwitch

وا

DoublePoleSingleThrowSwitch 

(DPST) اراصتخا هل زمريو

لبود وأ جودزم حاتفم ىمسيو

ةيلزنملا   ةيئابرهكلا   حيتافملا عاونأ دحأ نم وه

بطقلا يداح األ حاتفملا هبشي وهف اهعاونأو

فارطأ ةعبرأ ىلع لمتشي نكلو

هيلإ  لا رتوينلا و زافلا ليصوت نكمي كلذل  



اإلهاجت يئانث بطقلا يداحأ حاتفم  

TwoWayOangSwitch

 وا

SinglePoleDoubleThrowSwitch 

(SPDT) اراصتخا ىمسيو

يروتافيد وا ملس فرط وا نويسكرد حاتفم ىمسيو

يف نيفلتخم نيعقوم ةءاض نم باإل مكحتلل مدختسي

ءانب يف نيقباط نم  وأ نيتفرغ نم وا تارمملا

دحاو

كلسلا ب ةلصتم ةطحم تاطحم ىلعثالةث يوتحي  

نارخ اآل واألنانث ةقاطلا ردصم نم  مداقلا زافلا

يف ةثلا ثلا ةطحملا و يناثلا حاتفملا ىلا نارداص

حابصملا ىلا لصوت يناثلا حاتفملا



اإلهاجت يئانث بطقلا يئانث حاتفم

TwoWayTwoGangSwitch

وا

DouplepoleDoupleThrow Switch

(DPDT) اراصتخا ىمسيو

نويسكرد لبود ىمسيو

األ لبود ملس فرط حاتفم نع ةرابع وه حاتفملا اذه

لا معتس اإل ردان وهو باطق



ثاليثاإلهاجت بطقلا يداحأ حاتفم  

ThreeWayOneGangSwitch

وا

Triplr PoleSingleThrowSwitch       

(TPST) اراصتخا ىمسيو

يروتاشكد وا ملس طسو وا نويسكرد لبرت ىمسيو

ةفلتخم عقاوم ةءاض نمثالةث يفاإل مكحتلل مدختسي

رثكأ وأ

ةيفرط تاطحم ةعبرأ ىلع يوتحي  

ةريبكلا فرغلا يف بطقلا يعابرلا حاتفملا لمعي  

تارمملا يف وا لخادملا نم ديدعلا ىلع يوتحت يتلا



TouchSwitch سمللا حاتفم

لمعي  يكل سمللا إال  جاتحي  ال حيتافملا نم  عون وه

همادختسا أدب حوتفم ىلإ قلغم نم حهتلا نم ريغيو

اهنم ةيعانصلا تاقيبطتلا نم ديدعلا يف ارخؤم

ةزهجأ يف كلذكو   حيباصملا   ةرانإك هيلزنملا و

تاهجاوو سمللا تاشاشو   ةماعلا رتويبمكلا

ةزهج  أل هروص طسبأ ربتعي وهف كلذبو   مدختسملا

سمللا ب راعشتس اال



صاخ عباط تاذ ةيئابرهك حيتافم

PushButton طغاظ حاتفم

سرج رز وا سابك حاتفم ىمسيو

(BP)هل زمريو

طغظلا دنع ضبانب دوزم حيتافملا نم عونلا اذه

عجري هنع ديلا عفر دنعو ةرئادلا ليصوتب موقي هيلع 

هل ثملا حضوأو ةرئادلا لصفيو يعيبطلا هعضو ىلإ

لزانملا يف سرجلا حاتفم وه



ناخس وأ فييكت حاتفم

ناخس وا فييكتلا يف مكحتلل حاتفملا اذه مدختسي

هايملا

عيلا رايت لمحتيل عونصم زيمم حاتفم وهو

االهاجت يداحأ بطقلا يئانث حاتفم وهو

ةهج نم هيلا لا رتوينلا و زافلا ليصو يمتت

ةهجلا نم هيلا ناخسلا وا فييكتلا فارطا ليصوتو

ىرخ األ



CurtainSwitch ةراتس حاتفم

ةريصحوا ةيادرب حاتفم ىمسيو

رئاتسلا و يداربلا ب مكحتلل حاتفملا اذه مدختسي

ةيئابرهكلا

ةطحملا ىلا زافلا لصوي تاطحم ىلعثالث يوتحي

ةيادربلا كرحم ىلا رداصلا زافلا لصويو االىلو

رداصلا زافلا لصويو ةيناثلا ةطحملا ىلا دوعصلل

ةثلا ثلا ةطحملا ىلا لوزنلل ةيادربلا كرحم ىلا



DimmerSwitch رميد حاتفم  

حابصملا  ىلا رايتلا قفدت ةيمك يف مكحتلل مدختسي

ايرصح نيتسجنتلا



volumeSwitch توصلا ىوتسم حاتفم

ىوتسم يف مكحتلل توصلا تاكبش يف مدختسي

توصلا



CardSwith  تراكلا حاتفم

وا ةفرغلا باب لفق يف مكحتلل قدانفلا يف مدختسي

ةءاض اال



CodeSwitch يرسلا دوكلا حاتفم

ينابملل ةيسيئرلا تاباوبلا يف مكحتلل مدختسي

نوفرتن عماال وا هدحول لصوي



FanSwitch ةحورملا حاتفم

ةيفقسلا ةحورملا ةعرس يف مكحتلل مدختسي



Electricsocket يئابرهكلا سبقملا

ىثنأ وا ةزيرب وا زيرب وا ةشيف ىمسيو

نوكي غاًبلا نئادللا نم  عونصم  وهقبلا سبقملا

يئابرهكلا رايتلا ب دممو طئاحلا يف اًتبثم

 ىلإ ءابرهكلا   ليصوتل سبقملا  ب سباقلا   ليصوت متي

نيعم ءيش

يذلا يرادجلا سبقملا وه اًعويش عاون األ رثكأ نإ

فلتخم ةيذغتل   لزانملا نم  ديدعلا يف مدختسي

ةيئابرهكلا ةقاطلا ب ةزهج األ



يتلا ةيندعم فيواجت وأ بوقث ىلع يوتحي سبقملا و

هذه عم تيالسم يذلا سباقلل يئابرهكلا رايتلا ررمت

عنمي ىتح اًلوزعم نوكي سبقملا ةلصوملا بوقثلا

رشابملا تلاالسم ةجيتن ةيئابرهكلا ةمدصلا ثودح

فلتخت ةفلتخم ةيامح تازيمم ىلع يوتحي سبقملا

سباقملا عاونأ الف تخاب



Electricplug يئابرهكلا سباقلا

ركذ وا ةشيف وا شيف ىمسيو

لصوم يئابرهك كلس نع  ةرابع ةادأ يه سباقلا

رايتلا هنم دمتسيل   سبقملا  ب لصوي يئابرهك زاهجب

يئابرهكلا

أل هتاقتشمو نئادللا نم  ةعونصم نوكت اًبلا غو

يئابرهكلا لزعلا ضارغ

 ىلإ ءابرهكلا   ليصوتل سبقملا ب سباقلا ليصوت متي

نيعم ءيش

ةيامح تازيمم ىلع سباوقلا عاونأ ضعب يوتحت  

اهعاونأ الف تخاب فلتخت ةفلتخم



سباقملا عاونأ

ةدئاف الهنال اهركذن نل ادج ةريثك سباقملا عاونا

اهنم ةيملع

اال بيترت بسح ةفنصم اهنا ىلا هيبنتلا ب يفتكن

اذكهو A B  C  ةيزيلكن اإل فرح

ايديبيكيو ةعوسوم عجاريلف عسوتلا دارا نمو

( ءابرهك سبقم )



سباقملا لا معتسا بسح لودلل يفارغجلا عيزوتلا



Groundedsocket ضرؤم سبقم

وكوش زيرب ىمسيو

طخ و زافلا طخ ىلا ةفاض باإل يوتحي سبقم وه

تانحشلا غيرفتل ضيراتلا طخ ىلا لا رتوينلا

ضر ىلااأل ةبرستملا



Unearthedsocket ضرؤم ريغ سبقم

يداع زيرب ىمسيو

ضيرأت طخ ىلع يوتحي ال سبقم وهو

دجوي ال يتلا نكام األ يفو ةريغصلا دوهجلا ب مدختسي

ضيرأت تاكبش اهب



Lockedsocket نمؤم سبقم

ناما ةشيف ىمستو

عضو دنع اال حتفت ال ةيلخاد ةدس وذ سبقم وهو

ركذلا سباقلا

ثبعلا نم االفطلا ةيامحو مادختس ال بسانم وهو

سباقملا ب



Waterproofsocket ءاملا دض سبقم

هيلا ءاملا برست دض لوزعم سبقم وهو

يفو تامامحلا و ةيجراخلا نكام يفاال مدختسي

انايحا خباطملا



صاخ عباط تاذ سباقم

Colorsockets ةنولم سباقم

زييمتلل ىوقلا تاكبش يف ةنولملا سباقملا مدختست

ضيب اال سبقملا ثمال لا معتس يفاإل تاكبشلا نيب

سا يب ويلا ةكبشل رمح األ سبقملا و ةيداعلا ةكبشلل

(UPS)



SocketwithSwitch حاتفم عم سبقم

ءافط واإل ليغشتلل حاتفم ىلع يوتحي سبقم وهو

ليغشتلا ةيعضو نايب ةبمل ىلع اضيا يوتحيو



Plugwithfuse ةمصاف عم سباق

( زويف ) ةمصاف ىلع يوتحي يناطيرب سباق وهو

ةدعملا ةردقل بسانم وهو هيلا ةلصوملا ةدعملل ةيامح

ربكا وا هنم رغصاب هرييغت وا هءاغلإ حصي وال



دهج لوحم عم سبقم

SocketwithVoltageTransformer

220/110واب دهجلا يوحتب موقي سبقم وه

سكعلا

دهجلا فلا خي اهدهج يتلا ةريغصلا تانكملل مدختسي

ءابرهكلا ةكرش نم رداصلا

اال يدؤي ال ىتح هابتناب سبقملا لا معتسا بجي

ةمدختسملا ةنكملا فلت ىلا ئطاخلا لا معتس



Socketwithtimer تقؤم عم سبقم

مدختسي ةعاس 24 تقؤم ىلع يوتحي سبقم وه

هددحي نيعم تقو نمض ةنكم وا ةدعم ليغشتل

مدختسملا



يمقر ددعتم سايقم عم سبقم

SocketwithDigitalMultimeter

موقي يمقر ددعتم سايقم ىلع يوتحي سبقم وه

اضياو ةمدختسملا ةردقلا و رايتلا و دهجلا سايقب

هريغو ةردقلا لماعمو ةيدرلا ةردقلا



مكحت زاهج عم سباقم

Socketswithremotecontrol

نيعم حاب صم ةءاضإب مكحتلل سبقملا اذه مدختسي

مكحتلا زاهج ةطساوب دعب نع

سباقم ةرشعب مكحتي نا مكحتلا زاهجل نكميو



PhoneChargerSocket فتاه نحاش سبقم

USB ةشيف ىمسيو

لا وجلا فتاهلا ةيراطب نحشل مدختسي



ةلقنتم وأ ةرايس سباقم

Adaptersocket لوحم سبقم

ةليوحت ةشيف ىمسيو

فنص ىلا سبقم فنص نم ليوحتلا ب موقي سباق وه

رخآ



Multipledirectsocket رشابم ددعتم سبقم

يمارح شيف ىمسيو

زاهج نم رثكا ليصوتل مدختسي عزوم سبقم وه

سبقملا سفن ىلع يئابرهك

الهنغابلا سباقملا نم عونلا اذه مادختساب حصني ال

تباث ريغلا ليصوتلا ببسب قئارحو لكاشم ثدحي



لباك عم ددعتم سبقم

Multisocketwithcable

نويع 4 شيفلا ددع بسحب نويع ةلصو ىمستو

ثمال

زاهج نم رثكا ليصوتل مدختسي ددعتم سبقم وه

سبقملا سفن ىلع

سباقم فانصا ىلع يوتحي نا نكمي عونلا اذهو

يساس األ سبقملا فنص ريغ

قباسلا عونلا نم حصا عونلا اذهو

ةرورضلل هباال حصني ال اضيا نكل



Electricalconnection ةيئابرهك ةلصو

سباق و سبقم ىلع يوتحت ةيئابرهك ةلصو يه

طوطخ ثالث ءابرهك لباكو

ءابرهكلا سبقم ليوطتل ةلصولا هذه مدختست

ءابرهك سباقم اهب دجوي ال نكاما ىلا هلا صياو



Socketconnection  سباقملا ةلصو

نم قودنصب لوصوم يئابرهك كلس  نع ةرابع يه

سباقملا

ىلإ ءابرهكلا   ليصوتل سباقملا ةلصو مدختست  

ةلصو ًةداع يوحتو سباقم هب دجوي ال عضوم

رثكأ هب ليصوتل سباقم نمثالث رثكأ ىلع سباقملا

يئابرهك زاهج نم



روطلا يداحا يعانص سبقم

Single-phaseindustrialsocket

كلهتست يتلا تادعملا و تانكملل مدختسي سبقم وهو

عيلا رايت

طخو زافلا طخ اهيلا لصوي سيبابد هلثالث

هريغ نع زيمم نوكيو ضيرأتلا طخو لا رتوينلا



روطلا ثاليث يعانص سبقم

Three-phaseindustrialsocket

زاف ثلاالةث هيلإ لصوي سيبابد ةعبرا اما ووه

طخ وا لا رتوينلا طخ امإ هيلا لصوي عبارلا و

هريغ نع زيمم نوكيو ضيرأتلا

عبارلا و زاف ثلاالةث اهيلا لصوي سيبابد ةسمخوا

طخ هيلا لصوي سماخلا لاو رتوينلا طخ هيلا لصوي

هريغ نع زيمم نوكيو ضيراتلا

لا رتوينلا طخ عقوم ىلا اديج نماالهابتن الدب انهو

يف ةنكملا يف ررض ببسي ال يكل ركذلا سباقلا يف

ئطاخلا ليصوتلا حلا





فيفخلا رايتلا سباقم

OldphoneSocket ميدق فتاه سبقم

نوفلت ةشيف ىمستو

فتاهلا ةكبش لقنل اقباس مدختست تناك



ModernPhoneSocket ثيدح فتاه سبقم

كينوسوناب نوفلت ةشيف ىمسيو

فتاهلا ةكبش لقنل مدختست



Phonechangerplug فتاه ةليوحت سباق

ميدقلا سبقملا ب فتاهلا زاهج ليصوتل مدختست

لفرت فتاه سباق

DSL مدومو نوفلتلا ةعامس ليصوتل مدختسي



NetSocket تن سبقم

تن ةشيف ىمستو

تانايبلا لقن تاكبشو ياف ياولا تاكبشل مدختست

كرووتنلا رتويبمكلا ةزهجأ نيب



AntennaSocket يئاوه سبقم

نيتنا ةشيف ىمسيو

زافلتلا ىلا يئاوهلا نملاالطق ةروصلا لقنل مدختسي



SatelliteSocket يعانص رمق سبقم

تساالتي ةشيف ىمستو

زافلتلا ىلا اإلسرلا زاهج نم ةروصلا لقنل مدختسي



 SpekakerSocket توص ربكم سبقم

ركيبس ةشيف ىمستو

ىلا االسرلا زاهج نم توصلا لقنل لمعتست

تاربكملا



Videoandaudio توصو ويديف سبقم

Socket

RCA ةشيف ىمسيو

االسرلا زاهج نم توصلا و ةروصلا لقنل مدختسي

زافلتلا ىلا



Audioandvideo ةروصو توص سبقم

socket

HDMI ةشيف ىمسيو

االسرلا زاهج نم ةروصلا و توصلا لقنل لمعتسي

زافلتلا ىلا



Chassis ه يساشلا

زياربلا و حيتافملا هيف بكري يذلا بلا قلا وهو

ديدحلا نم وا كيتس بلاال نم نوكيو

سدسمو عبرمو ثلثم الت يدوم هلثالث



SwitchsCaseCover حيتافملا ةبلع ءاطغ

رفك وابالكوا هجو ىمسيو

طئاحلا يف حيتافملا ةبلعل يئاهنلا هجولا وهو

بشخلا و كيتس بلاال لثم داوم ةدع هتعانص يف لخدي

جاجزلا و موينمل واال ديدحلا و

ةفلتخم ناولا لاو كشا وذ نوكيو

عبرمو ثلثمو زوجمو درفم الت يدوم ةدع هل

سدسمو



ةدس لا

يف تا يساشلا يف تاغارفلا ريكستل ةدسلا مدختست

زيرب حوا اتفم بيكرت مدع حلا



ElectricityCase ءابرهكلا ةبلع ءاطغ

Cover

اهحتف المتي يتلا ءابرهكلا ةبلعل يئاهنلا ءاطغلا وهو

ةنايصلل اال



زياربلا و حيتافملا بيكرت

نم األىلو ةلحرملا يه زياربلا و حيتافملا بيكرت

بيطشتلا و ضايبلا لحارم

ةلحرملا لبق وا ايوبلا و ناهدلا لا معأ ءاهتنا دعب يتأت

ناهدلل ةيئاهنلا

اديج زياربلا و حيتافملا بلع فيظنت متي

بيكرتلا ةيلمعل اهزيهجتو األسالك زرف مث



ططخملا بسح زياربلا و حيتافملا بيكرت متي

نوبزلا عم قبسملا قافت اال بسح وا عوضوملا



دحاو ناكم نم لمعي حابصم ليصوت ةقيرط

يداع حاتفم ةطساوب

حابصملل فرط ىلا لا رتوينلا طخ ليصوت متي

حاتفملا فرط ىلا األرخ فرطلا لصويو

حاتفملل اآلرخ فرطلا ىلا زافلا طخ ليصوت ومتي



حاتفم حابصم لكل نيحابصم ليصوت ةقيرط

نييداع نيحاتفم ةطساوب دحاو ناكم الننم معي

نيحابصملل كرتشم لا رتوين طخ ليصوت متي

فرط 1ىلا حابصملا فرط ليصوت متيو

1 حاتفملا

فرط 2ىلا حابصملا فرط ليصوت متيو

2 حاتفملا

زافلا طخب نيحاتفملا ةيذغت متيو



حاتفم حابصم لكل نيحابصم   ليصوت ةقيرط

زيربو دحاو ناكم الننم معي

نيحابصملل   كرتشم لا رتوين طخ ليصوت متي

زيربلا و

فرط 1ىلا حابصملا فرط ليصوت متيو

1 حاتفملا

فرط 2ىلا حابصملا فرط ليصوت متيو

2 حاتفملا

زافلا طخب زيربلا و نيحاتفملا ةيذغت متيو



ةطساوب نيناكم نم لمعي حابصم   ليصوت ةقيرط

ملس) فرط ) نويسكرد يحاتفم

حابصملا فرط ىلا رشابم لا رتوين طخ ليصوت متي

طسولا 1يف حاتفملا ىلا يف لصوي األرخ فرطلا و

طسولا 2يف حاتفملا ىلا زافلا طخ ليصوت متيو

ىلع الن صوي نيحاتفملا نيب نيطخ ليصوت متي

فارط األ



نكاما نمثالث لمعي حابصم ليصوت ةقيرط

حاتفمو ملس) فرط ) نويسكرد يحاتفم ةطساوب

ملس) طسو ) لبرت

حابصملا فرط ىلا رشابم لا رتوين طخ ليصوت متي

طسولا 1يف حاتفملا ىلا يف لصوي األرخ فرطلا و

طسولا 3يف حاتفملا ىلا زافلا طخ ليصوت متيو

ىلع الن صوي حيتافم ثلاالث نيب نيطخ ليصوت متي

فارط األ



ةددعتم نكامأ نم لمعي حابصم ليصوت

ةقباسلا ةرئادلا ةليصوت سفن يه

ا بسح ملس) طسو ) لبرت حيتافم ةفاضا وه قرفلا

حابصملا ب اهنم مكحتلا داري يتلا نكام ال



ةراتس حاتفم ةطساوب ةراتس ليصوت ةقيرط

ىلا ةرشابم اإلثر طخو لا رتوينلا طخ ليصوت متي

ةراتسلا

ىلا لوزنلا و دوعصلل ةراتسلا فارطأ ليصوت متيو

فارطأ

زافلا طخب حاتفملا ةيذغت متيو ةراتسلا حاتفم



ةرا لشإ بقتسم ةطساوب ةراتس ليصوت ةقيرط

ةراتس حاتفمو ( رفيسير )

رفيسيرلا ىلا لا رتوينلا طخو زافلا طخ ليصوت متي

متيو رفيسيرلا ىلا ةراتسلا فارطأ ليصوت متيو

ةراتسلا ىلا حاتف ملا فارطأ ليصوت



تاعرس حاتفم عم فقس ةحورم ليصوت ةقيرط

متيو ةحورملا ىلا ةرشابم لا رتوينلا طخ ليصوت متي

تاعرسلا حاتفم ىلا األرخ ةحورملا فرط ليصوت

زافلا طخب تاعرسلا حاتفم ةيذغت متيو



ةكرح ساسح عم حابصم ليصوت ةقيرط

و حابصملا ىلا ةرشابم لا رتوينلا طخ ليصوت متي

ساسحلا Nيف فرط ىلا

L1 فرط ىلا اآلرخ خابصملا فرط ليصوت ومتي

ساسحلا يف

ساسحلا Lيف ىلا زافلا طخ يل صوت متيو

ةطساوب حابصملا ليغشتل ةينمزلا ةدملا طبظ متي

نمزلا طبظ رابع

ساسحلا اهاعم لمعي يتلا عوطسلا ميقة طبظ متيو

عوطسلا رايع ةطساوب

س) اسحلا هدنع لمعي يذلا رونلا ةدش (يا



رحةك يساسح ةطساوب حابصم ليصوت ةقيرط

و حابصملا ىلا ةرشابم لا رتوينلا طخ ليصوت يمت

Nيف فرط 1وىلا ساسحلا Nيف فرط ىلا

2 ساسحلا

L1 فرط ىلا اآلرخ خابصملا فرط ليصوت ومتي

2 ساسحلا L1يف فرط 1وىلا ساسحلا يف

1وىلا ساسحلا Lيف ىلا زافلا طخ يل صوت متيو

2 ساسحلا Lيف

تارايعلا ةطساوب نم عوطسلا و نمزلا طبظ متي



طقف يلال لمعي حابصم ليصوت ةقيرط

ةيئوض يلخة ةطساوب

حاو بصملا ىلا ةرشابم لا رتوينلا طخ ليصوت متي

ةيلخلا يف ضيب األ طخلا ىلا

طخلا ىلا اآلرخ حابصملا فرط ليصوت متيو

ة يلخلا يف رمح األ

ةيلخلا يف دوس األ طخلا ىلا زافلا طخ ليصوت ومتي

عوطسلا عراي ةطساوب عوطسلا ظطب متي

( ةيلخلا هدنع لمعت يتلا رونلا ةدش (يا



ةطساوب ةنيعم ةدمل لمعي حابصم ليصوت ةقيرط

ةعاس 24 رميات

حابصملا ىلا ةرشابم ىلا لا رتوينلا طخ ليصوت متي

رميا تلا U1يف فرط وىلا

ةطقن ىلا اآلرخ حابصملا فرط ليصوت متيو

رمياتلا 14يف ةحوتفملا تلاالسم

فرطلا U2وىلا فرط ىلا زافلا طخ يل صوت متيو

رميات يفلا تلاالسم ةطقن 11يف كرتشملا

ةطساوب ءافط اال تاقواو ليغشتلا تاقوا طبظ متي

ةقيقد 15 لداعت ةشير لكو رمياتلا يف شيرلا

ةيلا حلا ةعاسلا ىلع رمياتلا تيقوت طبظ متي



ةطساوب بو نيحيمعالنبانتلا ابصم ليصوت ةقيرط

ةعاس 24 رميات

ىلا ةرشابم ىلا لا رتوينلا طخ ليصوت متي

رميا تلا U1يف فرط وىلا نيح ابصملا

تلاالسم ةطقن 4ىلا حابصملا فرط ليصوت متيو

رمياتلا 12يف ةقلغملا

ةطقن 2ىلا حاب صملا فرط ليصوت متيو

رمياتلا ةح14يف وتفملا اتلالسم

فرطلا U2وىلا فرط ىلا زافلا طخ يل صوت متيو

رميات يفلا تلاالسم ةطقن 11يف كرتشملا

رمياتلا يف شيرلا ةطساوب ليغشتلا تاقو طبظا متي



Circuitbreakers ةيئابرهكلا عطاوقلا

لصوب موقي زاهج نع ةرابع يه ةيئابرهكلا عطاوقلا

ليغشتلا فورظ يف ًايودي   ةيئابرهكلا ةرئادلا   لصفو

مدختستو أطخ ثودح دنع ايلآ ةرئادلا لصفو ةيداعلا

فلتلا نم ةيئابرهكلا األمحلا ةيامحل عطاوقلا هذه

اهريغ وأ لمحلا يف ةدايز وأ رصق ثودح ةجيتن



ةيئابرهكلا عطاوقلا ةفيظو  

ةيامح يه ةيساس األ ةيئابرهكلا عطاوقلا ةفيظو

رايتلا رطخ نم ناسن واإل ةيئابرهكلا ةزهج األ

يئابرهكلا

رايت دوجو حةلا يف ةرئادلا عطق قيرط نع كلذو  

 وأ ةرئادلا رصقوأ دئاز لمح ) ةرئادلا يف يداع ريغ

( رايت برست

ءابرهكلا يف دوجوملا ريغتلا فاشتك وال

عطاق لمعتسي طيحملا ىلع ارطخ لثمي يذلا و

: يهو ةفلتخم تاينقت  ثالث ءابرهكلا

ةيلضافتو ةيسيطانغمو ةيرارح

اهضعب دجوت وأدق تاينقتلا هذه لك دجوت انايحأ و

دحاو عطاق يف  اهدحأ وأ

عطاقلا عونب طبترم واذه



يرارحلا عطاقلا

overload دئازلا لمحلا دض ةيامحلل لمعتسي

ليطتسم فصنب هل زمري  و

يسيطانغملا عطاقلا  

shortcircuit ةرئادلا رصق نم ةيامحلل لمعتسي

ةرئاد فصنب هلهل زمري  و

(DDR) يلضافتلا عطاقلا  

لكشلا هلب زمري و رايتلا برست نم ناسن اإل يمحيف  

يواضيبلا



: يرارحلا عطقلا ةينقت -1

يئابرهكلا عطاقلا يف يرارحلا عطقلا ةينقت   لمعتست

دئازلا لمحلا نم ةيامحلا يف

ناتلصتم ناتيندعم ناتحيفص نم اساسأ نوكتت يهو  

ضعبلا امهضعبب

ةفلتخم ةرارحلا دنع ددمت ةبسنب ةحيفص لك زيمتت و

ىرخ األ ةحيفصلا نع

نإف لمحلا ةدايز لعفب ناتحيفصلا نخست امدنع  يأ

ناتحيفصلا ءانحنإ هنع جتنيس اذه

و ةرئادلا حتف  يف يكيناكيملا ءانحن  اذهاال ببستي  مث

رايتلا   عطق يلا بتلا

يكيناكيملا ماظنلل رثكأ  مهفل

يرارحلا لحرملا لمع أدبم اضيأ يه ةينقتلا  هذه

ةيامحل ةداع لمعتسي يذلا (thermalrelay)

دئازلا لمحلا نم تاكرحملا





يسيطانغملا عطقلا ةينقت -2

يف رايتلل اهعطق ةعرسب ةيسيطانغملا ةينقتلا   زيمتت

عطقلل بولطملا ىوتسملا ىلا رايتلا لوصو حلا

يسيطانغملا

ةعيشو نم اساسأ ةينقتلا هذه نوكتت  و

خالاهل نم رمي (Electromagneticcoil)

رايتلا

ىلإ ةيئابرهكلا ةقاطلا ةعيشولا هذه لوحت  و

رايت ةميق ىلإ رايتلا ةميق تلصو حةلا يف ةيكيناكيم

يسيطانغملا عطقلا

ةرئادلا حتف يف ةيكيناكيملا ةقاطلا هذه بستت  مث



يلضافتلا عطقلا ةينقت -3

نيب قرفلا سايقب موقت ةطاسبب يلضافتلا عطقلا ةينقت

جراخلا رايتلا و لخادلا رايتلا

برست كانه نأ ينعي اذهف اريبك قرفلا ناك واذإ

رايتلا رورم ببسب وأ لزعلا يف بويع ببسب رايت

ناسن اإل مسج يف

ةفرعم نم يلضافتلا عطقلا   ةينقت نكمتت ىتحو  

ىلع: دمتعي رايتلا يف قرفلا

زافلا رايتلا اهيف رمي ةعيشو

( هلفسا ةروصلا يف رمح اال نوللا  (ب

لا  رتوينلا رايت اهيف رمي ةعيشو

( هلفسا ةروصلا  يف قرز اال نوللا  (ب

K1 ةلبقتسم ثةثلا ةعيشو

دوجو حةلا يف رايتلا عطقي رايتلل عطاقب ةطبترم

K1 ةعيشولا يف نيعم رايت



ىلإ هلمع حاالت مسقن نا انيلع ةينقتلا لمع أدبم مهفل

: نيتلا ح

 : ةيداعلا ةلا حلا

لا رتونلا رايتل واسم زافلا رايت

ةلا حلا هذه  يف رايتلل برست دجوي ال يا

ةعيشو يف يف يسيطانغملا قفدتلا نأ ىلإ ةفاض  باإل

لا رتونلا ةعيش يفو هريظنل واسم زافلا

ةعيشولا يف يسيطانغملا قفدتلا نأ ينعي  واذه

اهلخاد رايتلا نإف يلا 0وبتلا يواسي ةلبقتسملا ةثلا ثلا

0 يواسي

ةعطاقلا حتفت نل يلا  وبتلا

رايت:  برست حةلا

دوجوملا رايتلا يف قرف نهكلا نوكيس ةلا حلا هذه يف

رتونلا ةعيشو و زافلا ةعيشو يف



ةعيشولا يف يسيطانغم قفدت نوكتيس يلا وبتلا

ةلبقتسملا

نوكتيس يسيطانغملا قفدتلا يف ريغتلا اذهل ةجيتن  و

حتفتس يلا K3وبتلا ةثلا ثلا ةعيشولا لخاد رايت

K2 ةعطاقلا



ضفخنملا دهجلا يف ةيئابرهكلا عطاوقلا عاونأ

ةرغصملا ةرئادلا عطاوق -1

MiniatureCircuitBreaker 

MCB: اراصتخا ىمستو  

باطق األ يعابرو ثواليث يئانثو يداحأ اهنم دجوي



ةبلوقملا اآلةيل عطاوقلا -2

MoldedCaseCircuitBreakers 

MCCB : اراصتخا ىمستو  

باطق األ يعابرو ثاليث اهنم دجوي



يضر األ برستلا وذ ةرئادلا عطاق -3

Earthleakagecircuitbreaker 

ELCB : اراصتخا ىمستو  

باطق األ يعابرو يئانث اهنم دجوي



يلضافتلا عطاقلا وأ يقرفلا رايتلا زاهج -4

Residualcurrentdevice

RCD : اراصتخا ىمسيو  

باطق األ يعابرو ثواليث يئانث اهنم دجوي



  يئاوهلا رايتلا   عطاق -5

AirCircuitbreaker

ACB اراصتخا ىمسيو

باطق اال يعابرو ثاليث اهنم دجوي



ةيئابرهكلا عطاوقلا ةحول عمج

ةيناثلا ةلحرملا يه ةيئابرهكلا عطاوقلا ةحول عمج

بيطشتلا و ضايبلا لحارم نم

عوضوم ططخم قيرط نع عطاوقلا ةحول عمج متي

سرمتم ينف قيرط نع وا اهل



عطاوقلا تاحول عاون أ

روطلا يداحأ رايت ةيذغت عطاوق تاحول -1

روطلا ثاليث رايت ةيذغت عطاوق تاحول -2



عطاوقلا تاحول عمج قرط

اعم لا رتوينلا و زافلا عطقت عطاوق بيكرت -1



عمج متيو طقف زافلا عطقت عطاوق بيكرت -2

عيمجتلا راب ةطساوب هضعب عم لا رتوينلا



عطاوقلا تاحول عمج تايساسأ

واثاليث يداحأ ةحولل يسيئر عطاق بيكرت 1-متي

وهو ةدوجوملا األمحلا بسحو يذغملا رايتلا بسح

ريبمأ (60-50-40-30) غابلا



و تانولا وصلا فرغلل ةيعرف عطاوق بيكرت 2-متي

تاناخسلا و فييكتلا و خبطملا

غابلا يهو

ريبمأ 10 االةران

ريبمأ 16 زياربلا

ريبمأ 20 فييكتلا

ريبمأ 20 ناخسلا



ةيلضافت عطاوق بيكرت -3

عاونأ ثالث يهو

ةحوللا لكل يسيئر يلضافت عطاق



زيارب و ةرانا تاعومجم ىلاثالث ةحوللا ميسقت

فييكتو

ةعومجم لكل يسيئر يلضافت عطاق بيكرتو



تازيهجتلا ضعبل ةيعرف ةيلضافت عطاوق بيكرت

فييكتلا انايحاو زاغلا داربلا ناخسلا لثم



يسيئرلا عطاقلا نم ةيعرفلا عطاوقلا ةيذغت -4

نيتقيرط ىلع يهو

( يربوك وا ربماج األسالك( ةطساوب ةيذغتلا



لضف األ وهو رابسبلا ةطساوب ةيذغتلا

يعابرو ثواليث يئانثو يداحأ هنم دجوي ثيح



عط اوقلا ة حول عمج لحارم

اديج ةبلعلا فيظنت -1



اهل ةبسانملا ةعيزوتلا رايتخاو عطاوقلا بيكرت -2



اهميلعتو األسالك زرف -3



ةيعرفلا األسالك ليصوت -4



ةيذغتلا ساالك ليص 5-تف



لا رتوينلا الك ساو ةيذغتلا ساالك ليصوت -6

يض واالر



األسالك ميقرت -7

زافلا نول بسح ماقر واأل زومرلا األسالكب ميقرت متي

عطاقلا رمح األ زافلا ينعتو R5ثمال عطاقلا مقرو

سماخلا



عطاوقلا ميلعت -8

اهل ةيذغملا ةدعملا وا ةفرغلا بسح عطاوقلا ميلعت متي

عطاوقلا مادختسا ةيلمع ليهستل كلذو



عطاوقلا تاحول ىلا ةفاضملا تاود األ

نايب تابمل

ىلع دللاللة عطاوقلا تاحول يف نايبلا تابمل فاضت

ةدعم لمع ىلع دللالةل وا رايتلا دوجو



رتيم ميتلا دادع

)ىلا رتيم (ميتلا ددعتملا يمقرلا دادع لا فاضي

ةميقو رايتلا دوجو ىلا دللالةل عطاوقلا تاحول

هريغو بوحسملا رايتلا ةميقو تلوفلا



ةرارح دادع

ىلع دللالةل عطاوقلا ةحول يف ةرارحلا دادع بكري

ناخسلا هايم ةرارح ةجرد



ةعاس 24 رميات

ليغشتل عطاوقلا يفلحوة ةعاس 24 رميات بكري

عميةن تاقوا يف ةدعم وا ةرانا



تماص روتكاتنوك

ثلااليث وا يداح األ تماصلا روتكاتنوكلا بكري

ل ويدوم وا رميات ةطساوب ةدعم ليغشتب مكحتلل

لورتنوك



( نشيموتا ) ةيكذلا االةران تايلير

عطاوقلا تاحول يف ةيكذلا االةران تايلير بكرت

اهتجم بور اهيلا االةران طوطخ ل يصوت متيو



رايتلا عافدنا نم ةيامحلا زاهج

رايتلا عافدنا نم ةيامحلا زاهج بيكرت متي

من ةيامحلل عطاوقلا ة حول )يف ريتسيرا جراس )

قعاوصلا نم ةيامحللو ئ جافملا تلوفلا عافترا



  روتكاتنوك عم سنوكس زاف هيلير

تاحول يف روتكاتنوك مع سنوكس زاف هيلير بكري

دهجلا ضافخنا وا عافترا ةنم يامحلل عطاوقلا

زاف طوقس نم ةيامحللو



ةءاض اإل

حيباصملا خالل نم ءوضلا ةعانص يه ةءاض اإل

ةبوغرم ةقيرطب ريني يك

نم ةفلتخم عاونأو ايارملا ضرغلا اذهل لمعتسي دقو

كلذ ريغو حيباصملا

ةءاض اإل عاونأ

Basiclighting ةيساسا ةءاضإ

ةءاض  إل مدختست يتلا ةيرورضلا ةءاض اإل يهو

ةبسانم ةءاضا ناكملا



Emergencylighting ئراوط ةءاضإ

نم ةياقولا تازيهجت نم ءزج يه ئراوطلا ةءاضإ

ىنبم يأب قيرحلا

نم فاك ردقب ةءاضإ ريفوت اهنم يساس األ ضرغلا

حاالت يف ةيانبلا خإالء نم ناكسلا نكمتيل ةدشلا

ماعلا رايتلا عاطقنا حاالت يفو ئراوطلا



Verystronglighting ادج ةيوق ةءاضإ

تاحاسم ةءاض إل اهمادختسا متي يتلا ةءاض اإل يهو

تاهويدتساو وملاالبع عراوشلا لثم ةريبك

ريوصتلا



Intenselighting ةفثكم ةءاضإ

فرغ ةءاض إل اهمادختسا متي يتلا ةءاض اإل يهو

و ضرعلا صباالت قلعتي ام لكو سردلا و ةءارقلا

عناصملا و لماعملا



Decorativelighting ةنيز ةءاضإ

اهتاذ دحب ةنيز نوكت يتلا ةيروكيدلا ةءاض اإل يهو

مجهلا راهضاو هتءاض إل نيعم ءيش ىلع طلست وا



Dimlighting ةتفاخ ةءاضإ

و مونلا فرغ يف مدختست يتلا ةةءاض اإل يهو

بوساحلا



Verydimlighting ادج ةتفاخ ةءاضإ

ةصاخ مونلا فرغ يف مدختست يتلا ةءاض اإل يهو

موناألفطلا فرغ



Variedlighting ةعونتم ةءاضإ

ريضحت ةطشن أل خباطملا يف مدختست يتلا يهو

هريغو ماعطلا



ةءاض اإل تاحلطصم

Lighting ةءاض اإل

اإلةران ىمستو

 يك حيباصملا خالل   نم ءوضلا   ةعانص ةءاض  اإل

ةبوغرم ةقيرطب ريني

نم ةفلتخم عاونأو   ايارملا   ضرغلا اذهل لمعتسي  دقو

كلذ ريغو حيباصملا



Directlighting ةرشابملا ةءاض اإل

ىلع ةءاض اإل ردصم نم مداقلا ءوضلا يهو  

اذإ بسانم ةءاض نماإل عونلا اذهو ةرشابم حطسلا

وأ ناكم ىلع ةوقب ءوضلا طيلست يف بغرت تنك

ةنيعم ةطقن



Indirectlighting ةرشابم ريغلا ةءاض اإل

ردصم وأ حابصملا نم يتأت ال يتلا ةءاض اإل يهو  

ءوضلا ساكعنإ قيرط نع يتأت لب ةرشابم ءوضلا

رخأ حطس خالل نم



Indoorlighting ةيلخادلا ةءاض اإل

لزانملا لخاد مدختست يتلا ةءاض اإل يهو

نلو لزانملل يلخادلا ميمصتلا رصانع مهأ نم يهو

ططخمو ةديج ةرانإ نود ميمصتلا لا مجو نف رهظي

ةقيقدو ةيفارتحا ةقيرطب اهل



Externallighting ةيجراخلا ةءاض اإل

ابلا غو لزانملا جراخ مدختست يتلا ةءاض ويهاإل

ةعساولا نكام األ فادهتسا اهب متي ام

األ ضارغ أل مدختست ةيجراخلا ةءاض ماعاإل لكشب

قطانملا راهظإو رظنلا بذجو قيرطلا ديدحتو نام

تاباصإ ثودح تلاليف ةملظملا

نييزتلا و روكيدلل مدختست كلذكو  



Waterprooflighting ءاملا دض ةءاض اإل

هايملا برست دض اهلزع متي يتلا ةءاض اإل يهو

يف ةصاخو ةيجراخلا يفاإلةران ةماع مدختستو

حباسملا ةرانا



بيكرتلا ثيح نم ةءاض اإل عاونأ

Buriedtype نوفدم عون

ةناسرخلا لخاد هبيكرت متي ةءاضإ عون وهو

التي توبسلا لثم ضر وااأل رادجلا وا



Apparenttype رهاظ عون

ةناسرخلا جراخ هبيكرت متي ةءاضإ عون وهو

تابولغلا ضر وااأل رادجلا وا



Hangingtype قلعم عون

فقسلا ب اقلعم هبيكرت متي ةءاضإ عون وهو

عراوشلا تافاشكو تافجنلا لثم ةدمع وأباأل



Sheddingtype طلسم عون

اعق وم ءيضيل عقوم يف هبيكرت متي ةءاضا عون وهو

تافاشكلا طيلستلا خالل نم رخآ



عقوملا ثيح نم ةءاض اإل عاونأ

Ceilingtype فقسلا عون

وا لخاد نوكيو فقسلا يف بكري ةءاضإ عون وهو

فقسلا ب اقلعم وا جراخ

لفسا زانالىلا ءوضلا هاجتا نوكيو



Walltype رادجلا عون

وا لخاد نوكيو رادجلا ىلع بكري ةءاضإ عون وهو

رادجلا جراخ

يبناج ءوضلا هاجتا نوكيو



Earthtype ضر األ عون

وأ لخاد نوكيو ضر يفاأل بكري ةءاضإ عون وهو

ضر األ جراخ

ىلعا ىلا ادعاص ءوضلا هاجتا نوكيو



Underwatertype ءاملا تحت عون

ءاملا تحت بكري ةءاضإ عون وهو

ةحابسلا ضاوحأ يف بكري

ضر باال انوفدم  وا رادجلا ب انوفدم نوكي ابلا غو

 



lampsElectrical ةيئابرهكلا حيباصملا

موقت ثيح ةيبرهكلا ةءاض   اإل ردصم  يه حيباصملا

  ةيئوض   ةردق  ىلإ  ةيبرهكلا ةردقلا ليوحتب

فلتخت ةءاض  اإل حيباصم نم  ةريثك عاونأ دجويو  

هتءاضإ نولو اهتءافكو اهليغشت قرطو اهبيكرت يف



ةيئابرهكلا ةرئادلا يف حابصملا زمر

ًارشؤم ةداع لثمي يذلا ،و ةرئادلا يف عطاقتلا

حابصملل

  

لثمي يذلا ،و ةرئاد لكش يف يرئاد فصن جاعبنا

ةءا ضإ وأ ءوضلل ردصمك حابصملا ةداع



حيباصملا عاونأ

Tungstenlamps نيتسجنتلا حيباصم

نيخست  دنع اءوض   ةجهوتملا   ةليتفلا حيباصم جتنت 

جهوتلا ىتح   نيتسجنتلا ةليتف

ةيرارحلا حيباصملا ب اضيأ ىمسُت اذلو



Halogenlamps نيجولا هلا حيباصم

زتراوكلا حابصملا ب اًضيأ فرعيو  

ىلع يوتحي يتلا ةجهوتملا   حيباصملا نم  عون وهو  

موربلا  وأ  دويلا لثم  نيجولا هلا زاغ

ةليتفلا يف ةدوجوملا نتسجنتلا تانويأ   دحتت ثيح

دحتيو حابصملا نم درابلا زيحلا يف زاغلا تائيزجب

ةليتفلا ب ةيناث

ًاعطاسو ضايبلا عصان جتانلا ءوضلا   نوكيو  

حابصملا رهص ىلإ يدؤت ةرارح دلوي هنكل

رهصنملا زتراوكلا مدختسي اذل يداعلا يجاجزلا

عةيلا راهصنا ةجرد هل يذلا



Gaslamps ةيزاغلا حيباصملا

قيرط نم ءوضلا ةيزاغ غيرفتلا حيباصم جتنت

 دبالنم طغضلا   تحت  زاغ  ربعءابرهكلا   رورم

  ةجهوتملا حيباصملا يف امك ةليتفلا جهوت

اذلو   يئابرهكلا غيرفتلا  ب ىمست ةيلمعلا ةذه لثمو

غيرفتلا   حيباصمب انايحأ حيباصملا ةذه ىمست

يئابرهكلا



Fluorescentlamps تنسيرولفلا حيباصم

طغضلا ضفخنم   قبئزلا   حيباصمب اضيأ ىمستو  

  نايمسي ) فارط دنعاأل نيدورتكلإ نم بكرتي

(  دوثاكلا ودون باأل

نوكت ابلا غو اهنيخست  دنع تانورتكلإ   امهنم ثعبنت  

اإل عضوتو   مويرابلا  ب يلطم   نيتسجنت نم  ةعونصم

طيلخ ىلع يوتحي يناوطسا بوبنأ لخاد تادورتكل

طغض   تحت   نوجر  واأل قبئزلا   راخب نم

بوبن لأل يلخادلا حطسلا يوتحي امك ادج ضفخنم  

قوفلا ةعش  األ صاصتمإب موقت   ةيروفسوف ةدام  ىلع

زاغ يف رايت رورم ىدل قلطنت  يتلا ةيجسفنب

ةذهل اهصاصتمإ دعب ةداملا هذه قلطتو قبئزلا   راخب

 امم ةيجوملا  األوطلا عيمجب ةيئوض تاجوم ةعش األ

  تابمل لا ةذهل زيمملا ضيب األ نوللا ئشني



طغظلا عيلا قبئزلا راخب حيباصم

Highpressuremercuryvapor 

lamps

  نيتيجاجز نيتبوبنأ  نم قبئزلا راخب حابصم   نوكتي

ثدحت يتلا يهو ( غيرفتلا بوبنأ ) ةيلخاد امهادحإ

  يبرهكلا سوقلا اهيف 

تاريغت نم سوقلا ةبوبنأ ظفحت ةيجراخ ىرخ  واأل

رتلفك   لمعت نايح األ ضعب يفو   ةرارحلا ةجرد

نم ةرداصلا تاجوملا لا وطأ ضعب  إلداعب

الت صيوبلا ضعب يوتحت دقو   سوقلا تاعاعشإ

ةذه فرعتو   روفسفلا نم  ةقبط ىلع ةيجراخلا

  ةيتنسرولفلا قبئزلا حيباصمب حيباصملا



دهجلا ضفخنم مويدوصلا حابصم

Lowvoltagesodiumlamps 

  طغضلا ضفخنم قبئزلا حابصم لثم  وه

جاتحي ال هنأ يرهوج قراف  )عم تنسرولفلا  )

دلوتي ثيح ةرشابم ءوضلا جتني  ألهن ةيروفسف   ةدامل

طسو يف متي يذلا يزاغلا غيرفتلا قيرط نع ءوضلا

زاغو ,  مويدوص نم زاغ  نوكتي ضفخنم طغض  هل 

  ضفخنم طغض    تحت   نوجرأ  )وأ  نوين  )  لماخ

جملا يف يزاغلا غيرفتلا نع ئشانلا عاعش اإل عقيو

جاتحي وال نوللا ديحو وهف كذلو طقف رفص األ نوللا

  قبئزلا حيباصم لثم ةيرولف ةدامل



طغظلا عيلا مويدوصلا حيباصم

Highpressuresodiumlamps 

دمتعتو   ةداملا الف تخا عم طغضلا  عىلا قبئزلا لثم 

 دنع مويدوصلا   راخبل   غيرفت ثودح ىلع هلمع ةركف

عيلا طغض

نأ طغضلا ضفخنم مويدوصلا نيبو هنيب قرفلا  و

نم عسوأ ىدم ىلع نوكت عاعش اإل تاجوم لوط

ةيمك هب يبهذ رفصأ نوللا لعجي امم يئرملا فيطلا

و قرز نماأل ةريغص ةيمكو رمح األ نوللا نم

ةبوبن األ يوتحت مويدوصلا ىلإ ةفاض  بواإل جسفنبلا

دعاسي يذلا   نونيزلا   زاغو قبئزلا نم ةيمك ىلع

حابصملا ءدب ةيلمع ىلع

يواضيب لكش ىلع جتني ةبملل يجراخلا  وغلاالف

  يبوبنأ وأ



Metalhalidelamps يندعملا ديلا هلا حيباصم

نم رصنعلا يئانث بكرم وه يندعملا ديلا هلا

رخآ يندعم رصنعو   دويلا وهو  تانيجولا دحأ هلا

  مويدناكلا وأ مويلا  وأ ثلا مويدوصلا امإ  نوكي

لقن ةنمأ ىلع لوصحلا ديلا هلا لا معتسا عم نكميو

عةيلا ةيئوض ةءافكو (90-60) ةزاتمم ءوض

تاو   /  نمول  (100-70)

2000-1000) غابلا عةيلا تاردقب عنصي وهو

تاو   (3500-

  يقبئزلا حابصملا لثم ليغشتلا ةقيرطو  



Xenonlamps نونيزلا حيباصم

اهلخادب نكل دهجلا عيلا غيرفتلا حيباصم ةيعون نم

ةقبط ىلإ برق وهاأل افيط جتني يذلا   نونيزلا زاغ 

  راهنلا ءوض

عوصنلا ةدشو مجحلا رغصب حيباصملا ةذه زيمتتو  

تارايسلا يف  ةرثكب مدختست اذلو

ءعيلا وضل جاتحت يتلا يفاألمعلا مدختست  امك

( بعلم وأ امنيس ادج(

ةعاس 2000: 1000 نم اهرمع طسوتم غلبيو  

طقف



Neonlamp نوينلا حيباصم

نم نوكتتو   يزاغلا غيرفتلا حيباصم ةلئاع نم يه

ةءولمم 15 ملم ) 7ىلإ نم اهرطق ) بيبانأ

ليلقب اطولخم ادج ضفخنملا طغضلا  وذ نوينلا   زاغب

  مويليهلا نم 

دهج ىلع لوصحلل عفر لوحم اهعم مدختسيو

ةيلمع   ثدحت امدنع جهوتتف   ةيادبلا يف لا اإلعتش

يقنلا   نوينلا زاغ نأب املع   اهلخاد   ةيئابرهك غيرفت

نكل نوللا رمحأ اءوض يطعي فاص بوبنا يف

نوينلا زاغ جزمب ىرخأ ناولأب ءوضلا جاتنإ نكمي

  ةنولم بيبانأ مادختسا  وأ ىرخآ تازاغب



LEDlamps دويادلا حيباصم

( LED ) ءوضلل ثعابلا دويادلا حيباصمب ىمستو

جملا  يف ةديدع تاقيبطت يف مدختستو

ةزهج نماأل ديدعلا بيكرت يف لخدتو   تاينورتكل اإل

دويادلا ءيضي ثيح ةريغص ةراشإ تابملك ةثيدحلا

ءارمحلا ةبمللا لثم لمعي زاهجلا نا مدختسملا ملعتل

حةلا  يف زافلتلا   زاهج نوكي امدنع ءيضت يتلا

لا بقتسإ  دنع ويدارلا   ةزهجأ يف وأ دادعتس اإل

 و ةيمقرلا تاعاسلا يف  اضيأ لخدت و هيلع ةطحم

مدختست يتلا ةريبكلا تانويزفلتلا و لورتنك توميرلا

رورملا تاراشإ ةءاضإ يفو ةريبك ضرع تاشاشك

يوتحت ال يأ ةينورتكلإ ءوض ةبمل نع ةرابع يهو

  ةيبرهكلا حيباصملا يف امك نخست وال ةليتف يأ ىلع

 يف تانورتكل  اإل ةكرح خالل  نم ءوضلا   ردصت يهف

نوكتت الت يتلا صوملا هابشأ نم  داوم لخاد



  تاروتسنارتلا اهنم 



ةءاض اإل بيكرت

لحارم نم ةثلا ثلا ةلحرملا يه ةءاض اإل بيكرت

ضايبلا و بيطشتلا

ةءاض اال تابيطشت عاونأ

Lampbase ةبمل ةدعاق

فقسلا يف بكرت

ديل وا نينسجنت اهرايتخا متي يتلا ةبمللا اهيف بكريو

هريغوا ريفوت وا



Download ةليزنتلا

فقسلا يف ةقلعم بكرت

ةيودو موربم لباكو ةبلع ءاطغ نع ةرابع يهو

ةبملو



Paul ةلوبلا

فقسلا يف ةقلعم بكرت

بكري هريغ وا جاجزلا نم نولا نعب ةرابع يهو

ةبمل هلخاد يف



chandelier ايرثلا

  ةفجنلا   ىمست و

فقسلا يف ةقلعم بكرت

نوكت غابلا فراخزلا نم ةعومجم نع ةرابع يهو

ايارملا و جاجزلا نم

فرخزملا بشخلا نم نوكت ودق

ةيهافرلا و ءارثلا تام عال نم يهو



spotlight توبسلا

فقسلا يف يفخم بكري

عاوناو لا كشا ةدعب وهو



GlobeLite بولغلا

رهاظ فقسلا يف بكري

ةفلتخم تاروكيدو لا كشا هل



InDirect كيردن اإل

رونلا وايبت نيصفج شي نروك ىمسيو

ة يروكيدلا ةءاض اإل عاونأ نم وهو

نوين توا سني رولف تاب مل اميدق بكري ناك

ديل طيرش بكريف امااالن



AppletLite كيلب اال

طئاحلا ىلع بكري

رظنملا مجلا نم ديزت تاروكيدو لا كشا هل



Lampader ريدابمللا

واطالت وا تختلا بناج الت واطلا ىلع بكري

فرغلا اياوز يف اضيا بكريو ةساردلا



searchlight فاشكلا

روتكجرب ىمسيو

ةءاض ال ةفوشكملا نكام واال تاحاسلا يف بكري

ةنكمم ةحاسم ربكا

ىلع اطلسم بكري و قئادحلا يف اضيا بكريو

هتيلا مج راهض ال ةفرخز وا روكيد



Lampbase ةبمللا ةدعاق

هكوس وا ةياودلا ىمستو

ءابرهكلا ةبمل كسمت يتلا ةدعاقلا يهو

ةفلتخم ماجحاو لا كشا تاذ نوكتو





ThreadBase ظوو قال ةدعاق

(E) فرحلا اهلب زمريو مرب ةياود ىمستو

هيف بكرت ظوو قال ىلع يوتحت بكرت ةدعاق يهو

ظوو قلاال ةبمللا



NailBase رامسم ةدعاق

(B) فرحلا اهلب زمريو سبك ةياود ىمستو

هتسوس امهتحت نيرامسم ىلع يوتحت ةدعاق يهو

سبكلا ةبمل اهيف بكرت



CeilingBase فقسةدعاق

ميقتسم وا جسلا روكار ىمستو

فقسلا يف بكرت



WallBase طئاح ةدعاق

لئام وا جوعأ روكار ىمستو

طئاحلا ىلع بكرت



TransferBase ليوحت ةدعاق

اهرهشا عاونا ةدع يهو

رامسم ةياود ىلا ظوو قال ةياود نم ليوحت ةدعاق  

سكعلا بوا



ريغص سايق ىلا ريبك سايق نم ليوحت ةدعاق

سكعلا واب



زيرب ىلا ةياود نم ليوحت ةدعاق



يناثلا ءزجلا نم ءاهتن هللاأل نذإب مت

ثلا ثلا ءزجلا اوبقرت

ءابرهك ينف دمحم ليقع مكوخأ هبتك

2020/5/24 يف توريب


