
Cotactor روتكاتنوكلا

دادعإ

ءابرهك ينف دمحم ليقع



روتكا تنوكلا

تلاالسم حاتفم ى مسيو

لصف يف مدختسي يسيطانغمورهك زاهج ووه

مكحتلا تاراد وأ ةيئابرهكلا تارادلا لصوو

وذ نوكي مكحت رايتب يئابرهكلا عطاقلا طيشنت متي

يئابرهكلا رايتلا نم رغصأ دهج قرفو رايت ةدش

هب مكحتلا بولطملا

تاعاطتساو ماجحأو لا كشأ ةدعب روتكاتنوكلا يتأي

لا معتس اال ةعيبط بسحب



تاكرحملا رئاود ب مكحتلا يف روتكاتنوكلا مدختسي

ةئفدتلا و ديربتلا رئاود و ةءاض اإل رئاود و ةيئابرهكلا

اهريغو ةردقلا لماعم نيسحت رئاودو



رئاود يف ةيساس األ رصانعلا نم روتكاتنوكلا ربتعي

امومع مكحتلا

هجو ىلع ةردقلا عةيلا واإلةران تاكرحملا رئاودو

صاخ

لمحت ىلع ةرداق ةيساسأ باطقأ نع ةرابع وهو

يذلا مكحتلا فلم ةطساوب اهيف مكحتلا متي عيلا رايت

مكحتلا خالهل نم نكميف مث نمو ريغص رايت هيف رمي

ةضفخنم تارايت ةطساوب عةيلا تارايت يف



ةيساس أأل روتكاتنوكلا ءازج أ

ىلع روتكاتنوكلا يوتحي

(maincontacts) ةيسيئرلا طاقنلا -1

عضو يف طاقن عبراوا طاقن ثالث بلغ ىلعاال يهو

(NO)يا(normallyopen) حوتفم

  ليصوتل ىوقلا ةرئاد يف مدختست طاقنلا هذهو

لمحلا فارطا عم ةيذغتلا فارطا



(auxiliarycontacts) ةدعاسملا طاقنلا -2

زمرلا ب رصتخيو حوتفم يعيبط عضو يف اهنم دجوي

(NO)

normally) قلغم يعيبط عضو ىف اهنمو  

(NC) زمرلا اهلب زمريو (close

ليصوت لبق يا يعيبطلا عضولا ب دوصقملا

ىلا تلوف لصي نا لبق وا روتكاتنوكلا

( ليوكلا ) ةنيبوبلا

نمض نم ةيلخاد نوكت نا اما طاقنلا هذهو

روتكاتنوكلا



هبناجب وا روتكاتنوكلا ىلع بكرت ةيجراخوا

روتكاتنوكلا عون سفن نم نوكت نا بجيو

يتلا مكحتلا ةرئادب لا لالصت ةصصخم طاقنلا هذهو

فيفخ رايت اهب  رمي



Coil ليوكلا

دنع اسيطانغم قحال أشني فلم ةرابع وه ليوكلا

ننقملا دهجلا ب هتيذغت

روتكتنوكلا ليغشت متي هتطساوب يذلا و

ةيلا تلا دوهجلا ىدحاب ليوكلا لمعي

ac,dc24vواac,dc12v

380v220واv110واvاو



روتكاتنوكلا لمع ةيرظن

امهدحا نيتيديدح نيتعطق نم روتكاتنوكلا نوكتي

ةعطقلا لوح ليوك فل متيو   ةكرحتم ىرخ واال ةتباث

ةتباثلا

يذلا ( ةنيبوبلا )  ليوكلا اذهل ءابرهك ليصوت مت اذاف

A1  A2 هافرط

سيطانغم ىلا ةتباثلا ديدحلا ةعطق لوحي فوس هناف

نيب لا متيفاالصت هيلا ةكرحتملا ةعطقلا بذجي

ريغي يا روتكاتنوكلا طاقن قلغ متي يا نيتعطقلا

حبصتف ةدعاسملا و ةيسيئرلا طاقنلا عيمج عضو

  ةحوتفم ةقلغملا طاقنلا و ةقلغم ةحوتفملا طاقنلا

نع رايتلا لصف متي نا ىلا عضولا اذه ىلع لظيو

نع يلص اال هعضو ىلا روتكاتنوكلا دوعيف ليوكلا

ىلعا ةكرحتملا ةعطقلا عفدت ( هتسوس ) كربنز قيرط

ىرخا ةرم





ةيسيئرلا طاقنلا لمحت بسح روتكاتنوكلا تافينصت

تلاالسم طاقن ةيعون ثيح نم روتكاتنوكلا فنصي

ىلا: رايتلا ةدشل اهلا متحاو

(AC1)1-ةئف

اإلةران رئاود ليغشتو لصف يف مدختسيو

حاتفملل عينصتلا ةعس أاللقت بجي ةلا حلا ةذه يفو

االةران ةعومجمل يذغملا رايتلا ةميق 1.25نم نع



(AC3)2-ةئف

لثم  تامهملا نم ددع ألءاد عونلا ذه مدختسيو

هجو  ثالةيثاال ةيثحلا تاكرحملا لصفو ليغشت

حاتفملل عينصتلا ةعس نوكي نأ بجي ةلا حلا ةذه يفو

كرحملا رايت  فعض ىلعاأللق يواست مدختسملا

ننقملا  



(AC4)3-ةئف

تاكرحملا ليغشتل اضيا مدختسيب عونلا واذه

امئاد AC3و يناثلا عونلا نم رثكا لمحتي نكل

ددع ىف ةدايز كانه نوكي امدنع عونلا اذه مدختسي

ريصق تقو ىف كرحملل فاقي واال ليغشتلا تارم

لمحتت ثيحب عونلا اذه يف ةيساس اال طاقنلا عنصتو

يلكلا كرحملا رايت نم فعض 12 ىلا وح



اهيوتحي ايتل طاقنلا بسح روتكاتنوكلا تافينصت

NO ةحوتفم ةيسيئر باطقأ رو3 تكاتنوك -1

تاكرحملا رئاود يف غابلا مدختسي



NO ةحوتفم ةيسيئر باطقأ 4 روتكاتنوك -2

االةران رئاود يف غابلا مدختسي



ةNO2و حوتفم ةي2 سيئر باطقأ 4 روتكاتنوك -3

NC ةقلغم

روطلا ةيداحأ ATS رئاود يف غابلا مدختسي



ةي سيئرلا طاقنلا ىلا ةفاض باال يوتحي روتكات نوك -4

ةدعاسم طاقن ىلع

1 NOوا ةحوتفم 1 نوكت نا نكمي طاقنلا هذهو

ةقلغمو ة حوتفم نيتطقن NCوا ةقلغم



ةيمام اال ةدعاسملا طقنلا ةفاض ال لباق روتكاتنوك -5

ةيب ناجلا وا

مكحتلا رئاود يف غابلا مدختس ي



روتكاتنوكلا عاونأ

لجا نم اصيصخ ةعنصم تاروتكاتنوك عاونا دجوت

ةنيعم تاقببطت

عاون هذهاأل ر هشا

يعانصلا روتكاتنوكلا -1

وا ةردقلا لماعم نيسحت رئاود يف ةمدختسملا يهو

رئاود لثم يكيناكيم كولر تنا اهعم بكريل ةعنصملا

اهريغو atsولا االهاجت سكعو اتلد راتس



تماصلا روتكاتنوكلا -2

ةيئابرهكلا تاحوللا يف االةران رئاود يف مدختست

قدانفلا يف وا لز انملا لخاد



ري غصلا روتكاتنوكلا -3

دعاسملا روتكاتنوكلا وا

اآليل مكحتلا رئاود مظعمل يرقفلا دومعلا لثمي  

ةدعاسملا طاقنلا نم ةعومجم ىلع يوتحي ثيح

ةحوتفملا (normallyclosed)و ةقلغملا

طاقن ىلع يوتحي (normallyopen)وال

ةيسيئر

ليصوتو لصفل اآليل مكحتلا رئاود يف مدختسي

ىرخأ تاروتكاتنوك (coils) تافلم نع رايتلا

نايبلا تابمل لصفو ليغشتل وأ



روتكاتنوكلا فارطا ةيمست



ليوكلا فارطأ

A1 A2 ليوكلا فارطأ ىمس ت



NO ةحوتفملا ةيسيئرلا طاقنلا

لوخدلا طاقن ىمست

L1,L2,L3واR,S,Tوا1,3,5

روتكاتنوكلل ةيبرهكلا ةيذغتلا فارطا ويه

ج ورخلا طاقن ىمست و

U,V,Wوا2,4,6 T1,T2,T3وا

لمحلا ب اهلصو متي يتلا فارط ويهاال



NO ةحوتفملا ةدعاسملا طاقنلا

    ,24 23    ,14 13 ةحوتفملا طاقنلا ىمست

64 63  ,54 53    ,44  43    ,34 33

اهل زمريو ايعيبط ةحوتفم ةدعاسم طاقن ويه

ريغتي ثيحب NormallyOpen  راصتخا NO

ةحوتفم نم يبرهك دهج ليوكلا لصي امدنع اهعضو

ةيذغتلا تطقنا اذا اهتعيبط ىلا دوعت مث ةقلغم ىلا

ليوكلا نع

يف اهماقرا ادبت ايعيبط ةحوتفملا طاقنلا نا يوالظح

3 مقرلا االداحب ةناخ



NC ةقلغملا ةدعاسملا طاقنلا

 31  ,22 21    ,12 11 ةقلغملا طاقنلا ىمست

62 61  ,52 51     ,42 41    ,32

زمري ايعيبط ةقلغم ةدعاسم طاقن ويه

ريغتي ثيحب NormallyClose راصتخا NC اهل

ةقلغم نم يبرهك دهج ليوكلا لصي امدنع اهعضو

عطقنا اذا اهتعيبط ىلا دوعت  مث ةحوتفم ىلا ايعيبط

ةقلغملا طاقنلا نا يوالظح ليوكلا نع يبرهكلا دهجلا

1 مقرلا االداحب ةناخ يف اهماقرا ادبت ايعيبط



NCة قلغملا ةيسيئرلا طاقنلا

R1,R3 لوخدلا طاقن ىمست

روتكاتنوكلل ةيبرهكلا ةيذغتلا فارطا ويه

R2,R4 جورخلا طاقن ىمستو

لمحلا ب لصوت يتلا فارط ويهاأل



ةمهم تاظح مال

متي ةقلغملا و ةحوتفملا ةدعاسملا طاقنلا كالنم

مكحتلا ةرئاد يف اهليصوت

كلذلو عيلا دهج لمتحتروتكاتنوكلل   ةيسيئرلا طاقنلا

ىوقلا ةرئادل ةصصخم نوكت

دوهجلا ب لمعت يهف ةدعاسملا طاقنلا اما

مكحتلا ةرئادل ةصصخم نوكتوةريغصلا



روتكاتنوكلا ىلا ةفاضملا تادحولا

( رييلسكوا ) ةدعاسملا طاقنلا

)ىلا رييلسكوا ) ةدعاسملا طاقنلا ةفاضا متي

ةقلغم NOوا ةحوتفم نوكت طاقن يهو روتكاتنوكلا

اعم ةقلغمو ةحوتفم NCوا

هبنج ىلع وا روتكاتنوكلا قوف طاقنلا هذه بكرت

عون نمنسف ةفاضملا طاقنلا نوكت نا طرتشي

روتكاتنوكلا

مكحتلا رئاود مومع يف ةدعاسملا طاقنلا مدختست



( كولر (االتن ةيكيناكيملا ةيامحلا

)نيب كولر ةي(تنا كيناكيملا ةيامحلا ةفاضا متي

عم ةقفرم طبارمب امهطبر متيو نيروتكاتنوك

ةدحاو ةعطق نيروتكاتنوكلا حبصي ثيحب كولر االتن

ىلعنطاق يوتحي كولر االتن عاونأ من ضعب

تاروتكاتنوكلا عم لمعت NC ةقلغم ةدعاسم

ر ئاودو ATS رئاود يف ةيكيناكيملا ةيامحلا مدختست

ةكرحلا سكع رئاودو اتلد راتس



ةدعاسم تامواقم ةفاضإ

يلا علا رايتلا فيفخت ل ةدعاسملا تامواقملا فاضت

طاقنلا رمع ةلا طإ يف ديفتو فثكملا نحش ةيادب يف

روتكاتنوكلل ةيسيئرلا

نيسحت رئ اود يف ةدعاسملا تامواقملا مدختست

ةردقلا لماعم



( دولر (فوا ةيرارحلا ةيامحلا

)ىلا دولر (فوا ةيرارحلا ةيامحلا ةفاضا متي

ةرارح عافترا نم كرحملا ةيامحل روتكاتنوكلا

تافلملا

عون سفن نم ةيرارحلا ةيامحلا نوكت نا طرتشي

روتكاتنوكلا

تاكرحملا رئاود يف ةيرارحلا ةيامحلا مدختست



يئاوه رميات

عم لمعيو روتكاتنوكلا قوف يئاوهلا رمياتلا بكري

روتكاتنوكلا لمع

مكحتلا رئاود يف يئاوهلا رمياتلا مدختسي



روتكاتنوكلا ىلع ةدوجوملا زومرلا حرش

يلدارب Allen-Bradlley نلأ ةكرام

تاروتكاتنوكلا بلغأ ىلع ةدوجوم زومرلا هذهو



(C09E*01-100) زمرلا -1

ةعنصملا ةكرشلا ب صاخلا يراجتلا زمرلا

(IEC/EN60947-4-1) زمرلا -2

ةيلودلا ريياعملا عم قفاوتي جتنملا

(CE) زمرلا -3

  ةيبورو األ قوسلا يف لوادتم جتنملا

(Uimp 6kv) زمرلا -4

ننقملا ةمدصلا  دهج

ةداع يتأت ويتلا ةيلا علا تايتلوفلل زاهجلا دومص وه

رصقلا ثودح وأ قعاوصلا وأ حتفلا و لفقلا ةجيتن

فاعضأ نم 15  رثكأ نوكتام ةداعو يئابرهكلا

ةيناث يليملا ب ةدملا نوكتو ننقملا دهجلا

6kv ةياغل لمعي



(AC1 690V32A) زمرلا -5

ليبس ىلع يلقًال ةيثحلا وأ ةيعانصلا ريغ األمحلا

تاناخسلا   ةمواقملا نارف لا:األ ثملا

ريبمأ 32 تلوف 690 ةياغل لمعي

(AC3400V9A) زمرلا -6

ليغشت ءدبل ةيجذومنلا ةيعانصلا تاقيبطتلا مظعم

  تاكرحملا

ريبمأ 9 تلوف 400 ةياغل   لمعي

(AC-12 20) زمرلا -7

لا محأ و ةبلصلا ةلا حلا لا محأو ةمواقملا  األمحلا

الت وحملا لزع

ريبمأ 20 ةياغل لمعي



 V  220 240 400 415 500  690-8

        KW3       3    4      4      4 4-9

                                  

مدختسملا دهجلا بسح تاووليكلا  ب ةردقلا

تاو وليك 4 تلوف 400 دهج ثمال

(Aux Cont) زمرلا -10

ةدعاسم طاقن هل  عبتي

 

(600V AC max25A) زمرلا -11

ىصقأ دحك تلوف 600 دهجب لمعت ةدعاسملا طاقنلا

ىصقأ دحك ريبمأ و25

(LISTED728B) زمرلا -12



تنلا ىلع ةدعاسملا طاقنلا دوك

V  115  200 230  460 575-13

HP1ph0.5           1.5                     -14

HP3ph                  2      5     7.5-15

مدختسملا دهجلا بسح ناصحلا ب ةردقلا

ثمال

ناصح صن 0.5 تلوف 115  دهج

فصنو ناصح 1.5 تلوف 230 دهج

ناصح ةسمخ 5 تلوف 460 دهج

ناصح فصنو ةعبس 7.5 تلوف 575 دهج

(Breakalllines) زمرلا -16

طوطخلا عيمج رسك ةردق



seeinstructionsSuitable) زمرلا -17

(forloadsideof

لمحلل ةبسانملا تاميلعتلا رظنا  

PRODUCTOF) زمرلا -18

(SWITZERLAND

ارسيوس جتنم



ادج ةماه ةظح مال

لباق ليوكلا الن تانايبلا عم ليوكلا دهج بتكي مل

ليدبتلل

24VDC ليوكلا دهج انهو



هيليرلا و روتكاتنوكل نيبا قرفلا

يف ناهباشتي كيتاموتوا حيتافم لثمي كالامه

صئاصخ يف امهضعب نع نافلتخيو صئاصخ

كاآليت: يهو ىرخا



امهنيب هباشتلا هجوأ

هتيذغت بجي (Coil) فلم ىلع يوتحي كالامه

لمعي يكل هل ددحملا دهجلا ب

NOىلا ةحوتفملا هطاقن لك لدبتت هلمع دعب كالامه

حيتافم لثمت يهو سكعلا NCو ةقلغم

 

امهنيب االتخالف هجوا

(Main) ةيساسا طاقن ىلع يوتحي روتكاتنوكلا

طاقنو ىوقلا ةرئاد يف مدختست عةيلا  تارايت لمحتت

اما مكحتلا ةرئاد يف مدختست (Auxiliary) ةدعاسم

ةفيعض تاردق تاذ طاقن ىلع يوتحيف هيليرلا

طقف مكحتلا ةرئاد يف مدختست

هيليرلا اما 3زاف تاقيبطت يف روتكاتنوكلا مدختسي

هيفاثالث تايلير دوجو نم مغرلا ب كلذ لضفي فال



هب روتكاتنوكلا الن كلذو NO ةحوتفم تاسم تال

هيليرلا سكعب (ARC) ةرارشلا ءافطا ةيصاخ

لجر اال ددعب اهيلع بكري ةدعاق ىلا جاتحي هيليرلا

وال لجرا هل سيلف روتكاتنوكلا اما هب ةصاخلا

اهيلع بكري دعاوق ىلا جاتحي

اما هيلا ةيفاضا ةدعاسم طاقن ةدايز لبقي روتكاتنوكلا

يلاه ةدعاسم طقن ةفاضا نكمي فال هيليرلا



روتكاتنوك ءارش دنع حئاصن

لماوع ةاعارم بجي روتكاتنوك رييغت وا ءارش دنع

هذه نمو بسانملا روتكاتنوكلا رايتخ ال ةماه

: لماوعلا

بجي انهو تاو وليكلا ب هتردق وا لمحلا رايت 1-ةدش

ةيسيئرلا ليصوتلا طاقن لمحتت نا ةاعارم

نوكي ام ةداعو ماكال  لمحلا رايت ةدش روتكاتنوكلا ب

هجو ثاليثاال كرحم لمحلا اذه

ناك املك كرحملا ةردق سفنل هنا ةظح مال بجي

رايتلا ةدش ناف عيلا كرحملا هب لمعي يذلا دهجلا

لمعت يتلا ةريغصلا دوهجلا ناف سكعلا و ضفخنت

نم ةبوحسملا اهتارايت نوكت   تاكرحملا سفن اهب

عةيلا يبرهكلا عبنملا

طرتشي وال مكحتلا ةرئاد هب لمعت يذلا دهجلا قرف -2

لب ةردقلا ةرئادل حاتملا ردصملا دهج سفنب لمعت نا



مكحتلا ةرئاد دهجو لقا دهج ىلع لمعت نا لضفي هنا

تاروتكاتنوكلا تانيبوب ىلا لصي فوس يذلا وه

ةميق نع رظنلا ضغب نييواستم انوكي نا بجي كلذل

كرحملا اهب لمعيس يتلا دهجلا

و ةحوتفملا ةبولطملا ةدعاسملا تلاالسم طاقن 3-ددع

هب ممصت يذلا قيبطتلا بسح اهددع نوكيو ةقلغملا

هلجا نم مكحتلا ةرئاد

ددع اهب رييلسكوا ىمست ةعطق بيكرت   نكمملا نمو

ىلع بكرت ةقلغملا و ةحوتفملا   ةدعاسملا   طاقنلا نم

ةدعاسم ةطقن نم الرثك جايتح دنعاال روتكاتنوكلا

ةكرام سفن نم اهؤارش متيو ةقلغموا ةحوتفم

لصوي هيلير بيكرت اضيا نكمملا نمو روتكاتنوكلا

هطاقن مادختساو   روتكاتنوكلا فلم عم يزاوت

ةقلغملا و ةحوتفملا



ةوق بسح بسانملا روتكاتنوكلا رايتخا لودج

كرحملا



كرحملا ةوق بسح روتكاتنوكلا رايتخا لودج

abb ةكرام AF زارط رشابملا ليغشتلل



AF زارط اتلد راتس تاروتكاتنوك رايتخا لودج

abb ةكرام



LC1-D زارط تاروتكاتنوك راي تخا لودج

رديانش ةكرام



LC1-F زارط تاروتكاتنوكلا رايتخا لودج

رديانش ةكرام



LC1-B زارط تا روتكاتنو لاك رايتخا لودج

رديانش ةكرام


