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( دولر (فوأ ةيرارحلا ةيامحلا

نم روتوملا ةيامحل مدختست ةادا نعةرابع يه

هل ننقملا رايتلا نع يبرهكلا رايتلا ةدش عافترا

لصوت ةيرارح تافلم ىلعثالث يوتح ت ثيح

هطبظ متي جيردت هبا دجويو كرحملا عم يلا بوتلا

روتوملل لماكلا لمحلا رايت ىلع

للخ ثدح اذا ىتح لماكلا لمحلا رايت ىلع طبظ ت

طوقس هلوا ننقملا نع لمحلا داز ءاوس ةموظنملا ب

يذلا رايتلا اذه نم روتوملا يمح هلمعا وت أدبي زاف

مزةين ةدمل هب رم اذا يفتاالهف ببسي



ةيرارحلا ةيامحلا يف ةيسيئرلا ءازج اال

روتكاتنوكلا طقن ىلا لصوت ةتباث 1-ساالك

لفسا نم ةيسيئرلا

لمحلا فارطا اهيلا لصوي ةيسيئر طقن -2

96 95 اهماقرا  NC ايعيبط ةقلغم ةطقن -3

حلا يف حتفت روتكاتنوكلا نيبوب عم يلا وت لصوت

دئازلا لمحلا

يف قلغت 98 97 اهماقرا NO ةحوتفم ةطقن -4 

ةطقنلا هذه مادختسا نكميو دئازلا لمحلا حلا

(Trep) ةبمل ةءاض إل

يف ليغشتلا ةداع (Reset)ال قرزا نول 5-زر

هليغشت مدع لضف واأل دئازلا لمحلا نم لصف حةلا

ببسلا ةلا زاو لصف اذامل دكأتلا االدعب



يظحل   ةرئادلا فاقي (Stop)ال رمحا 6-زر

لمعت تناك  اذا اهرابتخاو

بسانملا ريبم األ ةميق طبظ خالهل نم متي جيردت -7

ثمال ميق سمخ وا عبرا نوكي ةداعو لمحلل

ريبما (4-3.5-3-2.5)

نم لصفلا دعب ليغشتلا ةداعا رايتخ ال حاتفم -8

يلآ وا يودي اما دئازلا لمحلا

ةجلا عم متيل يودي ليغشت امئاد رايتخا لضف واأل

لي غشتلا ةداعا لبق لصفلا ببس



دول) (االرفو ةيرارحلا ةيامحلا لمع ةيرظن

عم بسانتي نارودلا مزع ناف روتوملا نارود دنع

رايتلا عبرم عم ايدرط بسانتي كلذكو لمحلا

يف ةلكشم ثودح ةجيتن روتوملا ىلع لمحلا داز ولف

بحسي يلا بوتلا ديزي مزعلا ناف ماظنلا وا عنصملا

ةدايزلا رايتلا اذهو ردصملا نم ربكا ارايت روتوملا

روتوملا قرحب موقي دق

عاونا نم عون وهو دول االرفو رود يتاي انه

هيف راملا رايتلا ةميق تداز اذا ايئاقلت لصفي حيتافملا

نيعم دح نع

عفترت ببس   الي كرحملا رايت ةدش عافترا دنع

عم يلا بوتلا ةلصتملا ةيرارحلا تافلملا ةرارح ةجرد

اذه يدؤيو اهددمت ىلا يدؤي امم روتوملا تافلم

هلخاد ربيفلا نم ءزج كيرحت  ىلا ددمتلا

تلاالسم ةطقن لصف ىلا يدؤي ءزجلا اذه كيرحت

يلا وت ةلوصوملا 96 95 اهماقراو هلخاد ةقلغملا

لصفيف ةرئادلا يف روتكاتنوكلا ةنيبوب عم

روتكاتنوكلا



ةطقن قلغ ىلا كيرحتلا يدؤي تقولا سفن يفو

ةبمل ليغشت ىلا يدؤي امم هلخاد ةحوتفملا تلاالسم

اهيلا ةلصوملا Trip نايبلا



ةيرا رحلا ةيامحلا عاونأ

لفسا نم روتكاتنوكلا عم رشابم بكري عون -1

لا  معتس يفاأل رهش األ وهو



روتكاتنوكلا نع لصفنم بكري عون  -2

متيو الك سأب لفسا  نم روتكاتنوكلا ب هليصوت متيو

هب روتوملا فارطا ليصوت



روتكاتنوكلا لفسا ةرشابم بكري ينورتكلا عون -3

نم: نوكتيو

ةيسيئرلا طقنلا عم ليصوتلل ةتباث 1-ساالك

روتكاتنوكلل

لمحلا فارطا ليصوتل ةيسيئر 2-اقنط

ةقلغم ةطقن 96 95 اهماقراو قالب تالسم ةطقن -3

ةح وتفم ةطقن 98  95

نوكي غابلا يبرهك دهجب ىذغتي ليغشت فلم -4

(A1 A2) هطاقنو 220V

لمحلل بسانملا ريبم اال ةميق طبظل جيردت -5

لمحلا ثودح دعب لصفلا تقو طبظل جيردت -6

دئازلا



لمحلا وزلا دعب لصولا تقو طبظل جيردت -7

دئازلا

(Reset) ليغشتلا ةداعا 8-رز

(Test) يظحل فاقيا 9-رز

يعيبطلا لمعلا حلا يف نايب ةبمل -10

(Trip) دئازلا لمحلا حلا يف نايب ةبمل -11



ليصوت طاقنو ساالك نودب ينورتكلا عون -4

روتكاتنوكلا نع لصفنم بكري ةيسيئر

نم: نوكتيو

قباسلا عونلا تافصاوم ىلا ةفاض باإل

خالاهل نم ررمي هلخاد ةحوتفم   تاقلح 1-ثالث

لمحلا فارطا

96 95 اهماقراو NC ةقلغم ةطقن

98 97 اهماقراو NO ةحوتفم ةطقن -2



روتكاتنوكلا نع لصفنم بكري ينورتكلا عون -5

نم: نوكتيو

قباسلا عونلا تافصاوم ىلا ةفاض باإل

نم نيفرط اهيف ررمي ةيبناج نيتحوتفم نيتقلح -1

لمحلا فارطا



  ينورتكلا عون -6

نم: نوكتيو

قباسلا عونلا تافصاوم ىلا ةفاض باإل

ةلا حلا ضرع ةشاش -1



يمقر ينورتكلا عون -7

نم: نوكتيو

قباسلا عونلا تافصاوم ىلا ةفاض باال

خالاهل نم ررمي ةيبناج ةحوتفم تاقلح 1-ثالث

ثلاالةث لمحلا فارطا

ةلا حلا ضرع ةشاش -2

اهيلع طغظلا خالل نم لمعت طبظ رارز 3-أ

ةيفاضا NO حوتفم تالسم ةطقن -4

24VDC ةيذغتلا دهج -5



لا تجيد يمقر عون -8

اهنم ةريثك تازمم هيف

قباسلا عونلا تافصاوم ىلا ةفاض باإل

ريبم اال ضافخنا وا عافترا نم ةيامحلا -1

ت لوفلا ضافخنا وا عافترا نم ةيامحلا -2

قناالبزاف وا طوقس نم ةيامحلا -3

( رتيم (ميتلا ددعتم ةءارق دادع -4



ىلعا نم روتكاتنوكلا ب هليصوت متي عون -9

موقيو ىلعا نم هيلا ةيذغتلا فارطا ليصوت متيو

نم: نوكتيو يسيئرلا عطاقلا ماقمب

فارطا اهيلا لصوي ىلعا نم ةيسيئر 1-قناط

ةيسيئرلا ةيذغتلا

فارطا اهيلا لصوي لفسا نم ةيسيئر 2-قناط

لمحلا

هعضو ىلع تبثي وهو مئادلا ليغشتلل دوسا 3-رز

ديدجلا

هعضو ىلع تبثي وهو مئادلا فاقي لال رمحا 4-رز

طغظ مت اذاف ليغشتلا رز قالبعم لمعي وهو ديدجلا

لصفي دوس اال رزلا ليغشت حلا يف رمح اال رزلا

حيحص سكعلا و رمح اال رزلا تبثيو دوس اال رزلا



بسانملا ريبم اال ةميق طبظ خالهل نم متي جيردت -5

لمحلل

طقن بيكرت نكممو   ةدعاسم طاقن هب دجوي 6-ال

نم هيلع بكرت (Auxiliary) ةيجراخ ةدعاسم

هعم لمعتو هبناج



حاتفم رمح واال دوس اال نيرزلا لدب رخا عون دجويو

Celectorقالب



ةريبكلا دوهجلل صاخ عون -10

نع لصفنم بكريو رايت  الت وحم ىلع يوتحي

نم: نوكتيو ر وتكاتنوكلا

الكوا ساب لصوت ىلعا نم ساحن تاراب -1

لفسا نم روتكاتنوكلا ىلا ساحن تارابب

فارطا اهيلا لصوي   لفسا نم ساحن تاراب -2

لمحلا

الت وحم فارطا اهيلا لصوي ليصوت طاقن -3

رايتلا

96  95 اهماقراو NC ةقلغم ةطقن -4

98    97 اهماقراو NO ةحوتفم ةطقن -5



(Reset) ليغشتلا ةداع ال قرزا 6-رز

(Stop) يظحللا فاقي  لال رمحا 7-رز



ةيداح اال تاخضملل صاخ روطلا يداحا 11-عون

و ةيلزنملا تاود اال ضعب ةيامح يف مدختسي

ةيذغتلا ردصم عم يلا وت لصوي ةريغصلا تاخضملا



ثللالةج صاخ روطلا يداحآ 12-عون

ةرئاد عم يلا وت لصوي يا تاج ثلاال يف مدختسي

ثلاالةج مكحت



تاكرحملا تافلم ةيامحل صاخ عون -13

ال معتسم دعي ملو ثلاالةج ةيامح هباشي عونلا اذهو

PTC ساس حب لدبتسا دقو يلا حلا تقولا يف



ةيرارحلا ةيامح لا لمع ةيرظن سفنب لمعت مكحت عطق

ةيئابرهكلا لاادةرئ عطاق -1

يرارحلا لصفلا ةينقت



يكيناكيملا تاتسومرتلا -2

ومهن

فييكتلا تاتسمرت



ثلاالجتا تاتسومرت

نارف األ تاتسومرت



يواكملا تاتسومرت

تاناخسلا تاتسومرت



ةيزكرملا ةئفدتلا تاتسومرت



( رشتربمت ) يرارحلا مكحتملا -3



ةيرارحلا ةيامحلا نع ةمهم تامولعم

سفنب ةيرارحلا ةيامحلا تافصاوم ديدحت 1-متي

روتكاتنوكلا تافصاوم

ريبم واال تلوفلا ةيحان نم

روتكلس خالل نم ريبم اال طبظل ةلباق عاون اال مظعم

ريبما 13 ىلا ريبما 9 ثمالنم

لمحلا ةميق هتانايب ةحول ىلع بتكي كرحم 2-لك

لماكلا

( ريبما ) رايت ةدش ةميق ىصقا ينعت ةميقلا هذه

اهلمحت روتوملا عيطتسي

ىلع هطبظ متي روتوملا عم دول رفوا ليصوت دنعف

هتطقن ليصوت متيو   روتوملل لماكلا لمحلا رايت ةميق

روتكاتنوكلا فلم عم يلا 95  96بوتلا ةقلغملا



روتوملا عم يلا بوتلا ةيرارحلا تافلملا لصتت -3

ةطقنلا حبصت بوحسملا رايتلا ةدايز حةلا يفو

لصفت كلا ذبو ةحوتفم 96  95 ايعيبط ةقلغملا

دنعو كرحملا لصفيف روتكاتنوكلا فلم نع رايتلا

قرز  اال حاتفم لع طغضلا متي لطعلا الح صا

ليغشت نكميو اهتعيبط ىلا طقنلا دوعتل (Reset)

كرحملا

ىلع (Test) رابتخا ةيلمع ءارجا نكميو 4-امك

ةيرارحلا ةيامحلا

لصفي رمح اال رزلا ىلع طغظلا ب هليغشت حةلا  يف

روتكاتنوكلا ليغشت

98   97 ةحوتفملا ةطقنلا مادختسا نكمي امك

دئاز لمح ثودح دنع ءيضت نايب ةبمل عم ليصوتلل

يفاضا روتكلس ىلع يوتحت عاون اال ضعب دجوت

تنك اذا تلاالسم طقن ةدوع رايتخا نم كنكمي

ضافخنا دعب ايودي وا ايكيتاموتا دوعت نا اهديرت

هتافلم ةرارح ةجرد



ىوقلا ةرئاد يف ةيرارحلا ةيامحلا زمر



مكحتلا ةرئاد يف ةيرارحلا ةيامحلا زمر



يداحا كرحم عم ةيرارحلا ةيامحلا ليصوت ةقيرط

روطلا



هللا نذاب ىهتنا

هبتك

ءابرهك ينف دمحم ليقع

2020/5/28 يف توريب


