
  ةرود

ClassicControl   اآليل مكحتلا

دادعإ                 

ء ابرهك ينف    دمحم ليقع   

األلو ءزجلا



ميحرلا نمحرلا هللا مسب

: ديهمت

ىلا: تادعملا ب مكحتلا قرط مسقنت

manualcontrol يودي مكحت  

Automatic يلا مكحت  وا

control

:(manual)  يوديلا مكحتلا -1

لماع لعفب ةدعملا االةلوا ليغشت وه

ايودي ليغشتلا ب موقي صخش وا

:(automatic)االيل مكحتلا -2



طبظ دعب ايلا لمعي يلا ماظن وهو

ليغشتلا ىلع ةدعاسملا لماوعلا

نوكي نا ىلع زهجت مكحت ةحول لك

لمعتسي يلا مكحتو يودي مكحت اهيف

مكحتلا فقوت حلا يف يوديلا مكحتلا

ةجلا عم متي امثير ام ببسل االيل

ةلكشملا

ىلا:  االيل مكحتلا ةرئاد مسقنت



pwoercircuit ىوقلا ةرئاد -1

controlcircuit مكحتلا ةرئاد -2

ةيلخادلا   ةدعاسملا مكحتلا لئاسو -3

لثم:

pushbutton ليغشت حاتفم

start

pushbuttonstop فاقيا حاتفم

selectorswitch روتكلس حاتفم

indictionlamps نايب تابمل  

ةيجراخلا ةدعاسملا مكحتلا لئاسو -4

لثم:



: حيتافملا

Thermostat يرارحلا   حاتفملا

Switch

PresserSwitch طغضلا حاتفم

FlowSwitch قفدتلا حاتفم

Float ىوتسملا ديدحت حاتفم

Soitch

Limit راوشملا ةياهن حاتفم

Switch

: تاساسحلا



Proximity يبراقتلا ساسحلا

sensor

Optical يئوضلا ساسحلا

Sensor

PotoVoltaic ةيئوضلا ةيلخلا

Cell

Passive ةكرحلا ساسح

InfraredSensor

هذه حرش متي فوس هللا ءاش ناو

ةمداقلا سوردلا يف رصانعلا

ةقلعتملا تاحلطصملا ضعب



: ءابرهكلا ب

:Electric ءابرهكلا

ةّيلمع يهو ةقاطلا عاونأ نم عون يه

الت صوملا يف تانورتكل اإل قّفدت

قفدتلا اذه نع جتني امو ةّيئابرهكلا

تاريثأت نم

Electric يئابرهكلا رايتلا

: Current

ةنحشلا نايرج وهو (I)هل زمريو  

. ةيئابرهكلا

   رمتسملا رايتلا  وأ  رشابملا رايتلا



:DirectCurrent

 نع ةرابع وهو  (DC)هل زمريو

ةقطنم  نم تانورتكل  لإل تباث قفدت

)ىلإ بلا سلا بطقلا علا( دهج تاذ

بطقلا ) لقأ دهج تاذ ىرخأ

ةدشلا تباث وهف يلا ).بوتلا بجوملا

يف يرسي هنا يا االةاجت دحومو

طقف. دحاو هاجتا

رايتلا  وأ  يبيجلا ددرتملا رايتلا

sinusoidal  يبيجلا بوانتملا



:Alternatingcurrent

رايتوهو (AC)هل زمريو

يرود لكشب ههاجتا سكعي   يئابرهك

50وأ ابايإو اباهذ هناكم يف بذبذتيو

ماظنلا بسح ةيناثلا يف ةرم 60

. مدختسملا يئابرهكلا

: Ampere ريبم األ

سايق يف مدختست يتلا ةدحولا وهو

. ةّيئابرهكلا تارايتلا نايرج ىوتسم

Voltage دهجلا قرف



:Difference

دهجلا   قرف وأ  يئابرهكلا دهجلا

ةعفادلا ةوقلا  وأ ةيتلوُفلا  وأ  يئابرهكلا

(U)  هزمرو   ةيبرهكلا

ةعفاّدلا   ةقاطلا   ةيمكوه و

ىلإ بلا سلا بطقلا  نم تانورتكل لإل

هذه نع جتنيو ، بجوملا بطقلا

 ىلإ ةيئابرهكلا ةقاطلا   ليوحت ةكرحلا

ةقاطلا عاونأ نم ىرخآ عاونأ

مجان كلذو   ةيرارحلا ةقاطلا   اهمهأو

ةكرحل ةلصوملا داوملا   ةمواقم نع

يف ةيئوض ؛وأ تانورتكل لاإل

كرحملا يف ةيكرح وا حابصملا



. يئابرهكلا

: Voltade ةيتلوفلا

ةدحولا وهو (V)هل زمريو

ةيئابرهكلا ةوقلا سايقل ةلمعتسملا

( رتوتلا  (وأ دهجلا   قرف وأ ةكرحملا

. يئابرهكلا

 Resistance ةّيئابرهكلا ةمواقملا

حلطصم يهو  (R)اهل زمريو

داوملا ةمواقم نع رّبعي يئايزيف

خالاهل، يئابرهكلا راّيتلا نايرسل

، داوملا عيمج اهب زاتمت ةّيصاخ يهو

تاجرّدلا الف تخاب نكلو

 : Oum األمو



يتلا ةدحولا وهو (Ω)اهل زمريو

ةنيعم ةدام ةمواقم سايق يف مدختست

. يئابرهكلا رايتلا نايرجل

Pwoer ةيئابرهكلا ةردقلا

:Supply

ةيئابرهكلا ةعاطتس باال فرعي ام وأ

ةقاطلا لدعم هل(P)ويه زمريو

ةرئادلا يف رصنعلا اهكلهتسي يتلا

ةدحاولا ةيناثلا خالل ةيئابرهكلا

طاولا ب ساقتو

: Watt  تاولا  وأ  طاولا



ةدحو   يهو (w) هلزمريو

تادحولا ماظن  يف  ةردقلا سايقل   ةقتشم

. يلودلا

:Electric ءابرهكلا



ةقاطلا عاونأ نم عون يه ءابرهكلا  

يف تانورتكل اإل قّفدت ةّيلمع يهو

نع جتني امو ةّيئابرهكلا الت صوملا

تاريثأت نم قفدتلا اذه

تقولا يف ةقاطلل ًاردصم يناث ّدعتو

نم اهيلع لوصحلا ّمتيو يلا حلا

، ةقاطلا نم ىرخأ رداصم ليوحت

،و يعيبطلا زاغلا ،و محفلا لثم:

لورتبلا

ةّيئابرهكلا ةقاطلا مادختسا نكمي وال

ىرخأ رداصم ىلإ اهليوحت دعب اّلإ

. ةّيكيناكيملا ،و ةّيرارحلا لثم: ةقاطلل

: ءابرهكلا تانوكم



ب ةطبترم ةرهاظ يه ءابرهكلا

ةكرحتملا و ةتباثلا ةيئابرهكلا تانحشلا

يه ةيئابرهكلا ةنحشلا ّنإ ثيح ،

اهلمحت يتلا ةداملل ةيساسأ ةيصاخ

يها تاميسجلا هذهو ، ةيلوأ تاميسج

سةبلا، ةنحش لمحت يتلا تانورتكل إل

ةكرح ةجيتن ءابرهكلا نوكتت يلا بوتلا

. تانورتكل هذهاإل نم ددع مكارتو

يه ةّيساس األ تانحشلا ّنأو امك

لمحي ثيحب ، نورتكل واإل نوتوربلا

نورتكل ،واإل ةبجوم ةنحش نوتوربلا

سةبلا ةنحش لمحي



: ءابرهكلا فاشتكا  

ىلإ ءابرهكلا فاشتكا خيرات دوعي

فشتكا نيح رشع سداسلا نرقلا

ةعطق كاكتحا ّنأ ءامدقلا نوينانويلا

يّدؤي ربنعلا نم دومعب شامقلا نم

تيقب اهدعبو هب، شامقلا قاصتلا ىلإ

لوح ةّرمتسمو ةلصاوتم ثاحب األ

مايليو بيبطلا ىرجأ ىّتح ءابرهكلا



نم هتنّكم ةبرجت لمعب تربليج

ماق امدنع كلذو تانورتكل اإل فاشتكا

نم دومع عم ربنعلا نم دومع كحب

اإل جاتنإ ىلإ تّدأ ىرخأ ةّدام

حلطصملا اهتقو فشتكاو تانورتكل

1660ماق ماع يفو ،electricus

كيرويج نوف وتوأ ينامل ملااأل علا

، يئابرهكلا رايتلل دلوم لوأ لمعب

نيماينب ماق رشع نماثلا نرقلا يفو  

ءابرهكلا لوح ثاحبأ ةدعب نيلكنارف

ةعيبط هل قربلا ّنأ اهنم جتنتسا

عنم دومع اهتقو عرتخاو ةّيئابرهك

ماق يتلا ةبرجتلا خالل نم قعاوصلا



ماق نيح ، ةيقرولا ةرئاطلا ىلع اهب

مدختساو فصاع موي يف اهرييطتب

يذلا ،و ءابرهكلا نيزختل نيد ال ءاعو

الق طإو نيزختل فثكمك لمع

ءابرهكلا



اتلوف وردناسيلا 1800ماق ماع يفو

تناكو ةيتلوف ةيراطب لوأ عارتخاب

و كنزلا نم تاقبط نم ةعونصم

تقولا كلذ يف ساحنلا



ياداراف لكيام ملا علا اهدعب ماقو

ماع يئابرهكلا كرحملا عارتخاب

،1821



رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يفو  

ةايحلا ساسأ ءابرهكلا تحبصأ

يف سانلا اهيلع دمتعي ذإ ةّيرصعلا

االت. جملا فلتخم

: ءابرهكلا عاونا

: نيعون ىلا ءابرهكلا مسقنت

ةنكاسلا ءابرهكلا -1

ةكرحتملا ءابرهكلا -2



: ةنكاسلا ءابرهكلا

تانحشلا مكارت نع ةجتان يهو

ريغ ماسج األ كاكتحا دنع ةيئابرهكلا

دنعف ، ضعبلا اهضعبب ةّيندعملا

تانورتكل اإل لقتنت رخآب مسج كاكتحا

األلو مسجلا يف نّوكتت ثيح امهنيب

مسجلا يف نّوكتت امنيب ةبجوم ةنحش

ب مسج ّلك موقي سةبلا،ّمث ةنحش يناثلا

ةطساوب ةبستكملا ةنحشلا نم صّلختلا

ءابرهكلا ىلع األةلثم نمو ، غيرفتلا

. قربلا ةنكاسلا



: ةكّرحتملا   ءابرهكلا

اإل قفدت نع ةجتانلا ءابرهكلا يهو

ةببسم الت صوملا يف تانورتكل

ّمهأ نمو ، ّيئابرهكلا رايتلا نيوكت

األسالك ةّيئابرهكلا الت صوملا

رايتلا اهيف ّرمي ثيح ةيساحنلا

. ةلوهس ّلكب ّيئابرهكلا



ثيح نم يئابرهكلا رايتلا ماسق ا

: ردصملا

ثيح نم يئابرهكلا رايتلا مسقي

: نيعون ىلا ردصملا

يذلا و رمتسملا رايتلا وه االلو عونلا

،(DC)هل زمري

و ددرتملا رايتلا وه االرخ عونلا  و

.(AC)هل زمري يذلا



:DC رمتسملا رايتلا ▪

DC نيفرحلا ـب اراصتخا هل زمريو

اال حلطصملا نم اراصتخا امهو

 Direct Currentيا يزيلجن

ىسميو   ةيبرعلا ب رمتسملا رايتلا

ةطاسبب فرعيو رشابملا رايتلا ب انايحا

هنا: ىلع

 نم تانورتكل  إل تباث قفدت  نع ةرابع

بطقلا علا( دهج تاذ ةقطنم

لقأ دهج تاذ ىرخأ بلا) ىلإ سلا

تباث وهف يلا ).بوتلا بجوملا بطقلا )

يرسي هنا يا االةاجت دحومو ةدشلا

طقف. دحاو هاجتا يف



:AC ددرتملا رايتلا ▪

AC  نيفرحلا ب اراصتخا هل زمريو

اال حلطصملا نم اراصتخا امهو

Alternating Current  يزيلجن

ىمسيو ةيبرعلا ب ددرتملا رايتلا يا

بواال يبيجلا ددرتملا رايتلا ـب اضيا

Sinusoidal  ةيزيلجن

قلطيو AlternatingCurrent

فرعيو بوانتملا رايتلا اضيا هيلع

هنا: ىلع

لكشب ههاجتا سكعي يئابرهك  رايت

ابايإو اباهذ هناكم يف بذبذتيو يرود

بسح ةيناثلا يف ةرم 50وأ60



. مدختسملا يئابرهكلا ماظنلا

اال ريغتمو ةدشلا ريغتم وهف يلا بوتلا

نيب هنايرس هاجتا ريغتي (يأ هاجت

بلا). وسلا بجوملا نيبطقلا



ثيح نم يئابرهكلا رايتلا ماسقا ●

: روطلا

ثيح نم يئابرهكلا رايتلا مسقيو

: نيعون ىلا روطلا

  روطلا يداحا ▪رايت 

SinglePhase( هجولا )

هجولا يداحأ  وأ روطلا يداحأ رايتلا

 رايت نوكي نأ نكمي   يبرهك وه رايت

ةطبترم اهنكل   ددرتم  وأ رايت رمتسم

ب مدختسملا رايتلا وهو  ، ددرتملا ب رثكأ

تاود األ بلغا يذغيو لزانملا

  نوكي نا اما وهو ةيلزنملا

110V220واV دهج



 

لودو ابوروأ اهنمو ملا علا لود مظعم

ددرتو تلوف 220 دهج مدختست ايسآ

دهج مدختسي امنيب زتره 50

لود ىف زتره 60 ددرت تلوف 110

نم ءازجأو ةدحتملا لثم:ولاالتاي

ةيدوعسلا و نابايلا

ةيحان 110نم هيتلوف ماظنل هبسنلا • ب

ماظن نم لضفا نوكي االنام

لقأ دهجلا قرف 220 ألن هيتلوف



مسج ىف رميس ىذلا رايتلا ىلا بوتلا

وأ هدعمل هتسم حةلامال ىف ناسن اإل

لقأ نوكي فوس fault أطخ هب زاهج

ثيح Vلقأ  I=V/R موأ نوناقل اعبت

ىلا بوتلا هتباث ناسن اإل مسج ةمواقمو

نامأ ىلا بوتلا لقأ نوكيس  I  رايتلا

رثكأ

اال هفلكتلا نوكت تلوف 110 لا ماظن

220الن ماظن نم ربكا هيف هيداصتق

ارظن ربكا نوكي بوحسملا رايتلا

    ةزهج األ ةردق توبثل

Vلقا ثيح   P=V*I*p.f 

كلذل  P  توبث دنع ربكأ  I ىلا بوتلا



عطقم ةحاسم تاذ ساالك ىلا جاتحن

ماظن يف همدختسملا نماالسالك ربكأ

. رايتلا ربكل 220

يداح اآل رايتلا ريسي

هل زمريو   زافلا امهدحا : نيكلس يف

 ( دياحملا لا( رتوينلا (L)واآلرخ

لا220vو دهج هل(N)يف زمريو

110v

وه زافلا كلس يف راملا رايتلا نوكيو

كلذل لا رتوينلا كلس يف راملا هسفن

نيكلسلا ةحاسم عطقم نوكي نا بجي

دحاو

دهج نيفلتخم نيزاف مادختسا مت اذا



نكل 220V دهج يطعي هناف 110V

ةيلا المتح ةبحتسم ريغ ةقيرطلا هذه

دهجب لمعت تادعم قرحو أطخلا

110V

Three:( هجولا ) روطلا ▪رايت ثاليث

phase-

ماظن وه راوط ثلااليثاأل رايتلا

رايتلا  ب صاخ راوط األ ددعتم يئابرهك

واألرثك لمعتسملا وهو   ددرتملا

جتنت  يتلا ةقاطلا تاطحم يف  اعويش

.  ءابرهكلا

ثالةيثاألاوطرألنثالةث تيمسو



لكو سأالك، يفثالةث ريست تارايت

ؤهالءثلاالةث نم رايت

رادقمب نعاآلرخ حازنم   روطب أدبي 

. ةرئاد ثلث ،يأ ةجرد 120

يف اراشتنا وهاألرثك ماظنلا اذهو

 يتلا ةيئابرهكلا تاكرحملا   ليغشت

و عناصملا يف عةيلا ةردقب لمعت

 و ورتملا اهتطساوب ريسيو تابكرملا

اهل  امك ةيئابرهكلا تاراطقلا  

دوجو طرشب نكلو ىرخأ تامادختسا

. لداعتلا فرط يمسي رخأ فرط



380V زاف ثالةث نوكي نا اما وهو

220V دهج مدختست يتلا لودلا يف

  يتلا لودلا 220Vيف واثالثزاف

110V دهج مدختست



ةعبرا يف روطلا ثاليث رايتلا ريسي

ساالك

ثلاالةث تازافلا اهيف ريسي ساالك ثالةث

-R-S)وا(L1-L2-L3)اهل زمريو

لا رتوينلا عبارلا كلسلا يف ريسيو (T

.(N)هل زمريو ( دياحملا )

دنع رايت هيف رمي ال لصوملا اذهو

لا محأب " روطلا الت صوم " ليمحت

. ةيواستم

رميف األمحلا نزاوت مدع حةلا يف امأ

نيب قرفلا لداعتملا لصوملا يف

. تارايتلا



ةحاسم نوكي نا طرتشي ال كلذلو

ساالك عطقمل ايواسم هكلس عطقم

زاف. ثلاالةث



Pwoer ىوقلا ةرئاد نيب قرفلا

 Control مكحتلا ةرئادو Circuit

:Circuit

نعةلوؤسملا يه ىوقلا ةرئاد -1

لمحلا ىلا ردصملا نم رايتلا ليصوت



موقت يتلا ةرئادلا يه مكحتلا ةرئاد -2

تافلم ىلا يبرهكلا رايتلا ليصوتب

تارمياتلا و تايليرلا و تاروتكاتنوكلا

ةمهم الءاد ةرئادلا اهيوتحت يتلا

مكحتلا



اصوصخو ىوقلا ةرئاد تانوكم

: هجوا ثلاالةث

ةيبرهكلا ةيذغتلا ردصمب مكحتم -1

ثال حاتفم وا تازويف اماثالث وهو

رايت ةدش لمحتي ةبسانم ةعس يث

لمحلا

تاروتكاتنوكل ةيسيئرلا طاقنلا -2

ةرئادلا

دول) (االرفو ةيرارحلا تافلملا -3

ةبسانم ليصوتلا الت باكو 4-ساالك

هب مكحتلا بولطملا لمحلا رايت لمحتل

بولطملا يبرهكلا لمحلا فارطا -5

هل ةيبرهكلا ةردقلا ليصوت



مكحتلا ةرئاد تانوكم

  دهجلا ب ةيذغتلا ثميالن نافرط -1

تانيبوبلا هب لمعتس يذلا يبرهكلا

ادهج دهجلا نوكي نا نكمملا نمو

AC اددرتم ادهج  DCوا اتباث

رايت لمحتي زويف وا يداحا حاتفم -2

ةصاخلا   تانيبوبلا عيمج

اهيوتحت يتلا ةرئادلا   تاروتكاتنوكب

مكحتلا ةرئاد

دول لألرفو ةقلغملا تلاالسم طاقن -3

فاقي واال ليغشتلا حيتافم -4



و ةحوتفملا ةدعاسملا تلاالسم طاقن -5

اهيوتحت يتلا تاروتكاتنوكلل ةقلغملا

مكحتلا ةرئاد

تاريتكاتنوكلا تانيبوب -6

الت(االسالك)نيب يصوتلا -7

نوكت ام ةداعو مكحتلا ةرئاد تانوكم

ريغص عطقم ةحاسم تاذ ساالك

بسح ىرخا تانوكم اضيا دجوت -8

و نايبلا تابمل لثم بولطملا قيبطتلا

ةيامحلا لئاسوو تارمياتلا و تايليرلا

هضافخنا وا دهجلا عافترا دض

قناالبزاف وا زاف طوقسوا



ةدعاسم ةيجراخ تاودا اضيا دجوت -9

رشيربلا و تاماوعلا لثم مكحتلا ةرئادل

تاساسحلا و شتيوس تميللا و شتيوس

: ىوقلا ةرئادب ةيامحلا رصانع

ةرئادلا عطاوق -1

ثوالةيث ةيئانثو ةيداحا اهنم ويتلا

ةيعابرو

يف يساسا ةيامح رصنع عطاوقلا

ىوقلا و مكحتلا ةرئاد

ةيذغتلا لصفو ليصوت متي اهتطساوبف

ةرئادو مكحتلا ةرئاد نع دحاو نا يف

ىوقلا



رايتلا عطاوق اضيا ىمستو



: ةرئادلا عطاق ةفيظو يهام

يه ةيساس األ رايتلا عطاق ةفيظو

ناسن واإل ةيئابرهكلا ةزهج األ ةيامح

. يئابرهكلا رايتلا رطخ نم

في ةرئادلا عطق قيرط نع كلذو  

يف يداع ريغ رايت دوجو حةلا

 وأ ةرئادلا رصق دئاز, لمح ) ةرئادلا

.( رايت برست

يف دوجوملا ريغتلا فاشتك وال

ىلع ارطخ لثمي يذلا و ءابرهكلا

ثالث ءابرهكلا عطاق لمعتسي طيحملا

: يهو ةفلتخم تاينقت

ةيلضافتو ةيسيطانغمو ةيرارح



وأدق تاينقتلا هذه لكدجوت انايحأ و

دحاو عطاق يف  اهدحأ وأ اهضعب دجوت

عطاقلا عونب طبترم واذه

دض ةيامحلل لمعتسي يرارحلا عطاقلا

دئازلا لمحلا

. ليطتسم فصنب هل زمري  و

لمعتسي يسيطانغملا عطاقلا  و

هل زمري و ةرئادلا رصق نم ةيامحلل

. ةرئاد فصنب هل

يمحيف (DDR) يلضافتلا عطاقلا امأ

هل زمري و رايتلا برست نم ناسن اإل

. يواضيبلا لكشلا ب



: يرارحلا عطقلا ةينقت -1

يف يرارحلا عطقلا ةينقت   لمعتست

نم ةيامحلا يف يئابرهكلا عطاقلا

. دئازلا لمحلا



ناتحيفص نم اساسأ نوكتت يهو  

. ضعبلا امهضعبب ناتلصتم ناتيندعم

دنع ددمت ةبسنب ةحيفص لك زيمتت و

األ ةحيفصلا نع ةفلتخم ةرارحلا

. ىرخ

لعفب ناتحيفصلا نخست امدنع  يأ

هنع جتنيس اذه نإف لمحلا ةدايز

. ناتحيفصلا ءانحنإ

 يف يكيناكيملا ءانحن  اذهاال ببستي  مث

. رايتلا   عطق يلا وبتلا ةرئادلا حتف

. يكيناكيملا ماظنلل رثكأ  مهفل

لمع أدبم اضيأ يه ةينقتلا  هذه

thermal) يرارحلا لحرملا



ةيامحل ةداع لمعتسي يذلا (relay

. دئازلا لمحلا نم تاكرحملا





يسيطانغملا عطقلا ةينقت -2

ةعرسب ةيسيطانغملا ةينقتلا   زيمتت

رايتلا لوصو حلا يف رايتلل اهعطق

عطقلل بولطملا ىوتسملا ىلا

. يسيطانغملا

ةعيشو نم اساسأ ةينقتلا هذه نوكتت  و

رمي (Electromagneticcoil)

. رايتلا خالاهل نم

ةقاطلا ةعيشولا هذه لوحت  و

حةلا يف ةيكيناكيم ىلإ ةيئابرهكلا

رايت ةميق ىلإ رايتلا ةميق تلصو

. يسيطانغملا عطقلا

يف ةيكيناكيملا ةقاطلا هذه بستت  مث



. ةرئادلا حتف

يلضافتلا عطقلا ةينقت -3

موقت ةطاسبب يلضافتلا عطقلا ةينقت

و لخادلا رايتلا نيب قرفلا سايقب

. جراخلا رايتلا



نأ ينعي اذهف اريبك قرفلا ناك واذإ

يف بويع ببسب رايت برست كانه

مسج يف رايتلا رورم ببسب وأ لزعلا

. ناسن اإل

يلضافتلا عطقلا   ةينقت نكمتت ىتحو  

دمتعي رايتلا يف قرفلا ةفرعم نم

ىلع:

ا نوللا (ب زافلا رايتلا اهيف رمي ةعيشو -

( هلفسا ةروصلا يف رمح ال

لا رتوينلا رايت اهيف رمي ةعيشو -

( هلفسا ةروصلا  يف قرز اال نوللا  (ب

ةطبترم K1 ةلبقتسم ثةثلا ةعيشو -

حةلا يف رايتلا عطقي رايتلل عطاقب



.K1 ةعيشولا يف نيعم رايت دوجو

مسقن نا انيلع ةينقتلا لمع أدبم مهفل

: نيتلا ح ىلإ هلمع حاالت

 : ةيداعلا ةلا حلا

ال لا,يا رتوينلا رايتل واسم زافلا رايت

ةلا. حلا هذه  يف رايتلل برست دجوي

يسيطانغملا قفدتلا نأ ىلإ ةفاض  باإل

يف هريظنل واسم زافلا ةعيشو يف يف

لا. رتوينلا ةعيش و

يسيطانغملا قفدتلا نأ ينعي  واذه

0 يواسي ةلبقتسملا ةثلا ثلا ةعيشولا يف

.0 يواسي اهلخاد رايتلا نإف يلا وبتلا



ةعطاقلا حتفت نل يلا  وبتلا

رايت:  برست حةلا

يف قرف نهكلا نوكيس ةلا حلا هذه يف

و زافلا ةعيشو يف دوجوملا رايتلا

. رتونلا ةعيشو

يف يسيطانغم قفدت نوكتيس يلا وبتلا

. ةلبقتسملا ةعيشولا

قفدتلا يف ريغتلا اذهل ةجيتن  و

لخاد رايت نوكتيس يسيطانغملا

حتفتس يلا K3وبتلا ةثلا ثلا ةعيشولا

.K2 ةعطاقلا





Fuses  تارهصملا

ةمصافلا اضيا ىمستو

دهجلا ثيح نم تارهصملا فنصت

: عاونا ىلاثالةث يئابرهكلا

يلا علا دهجلا تارهصم -1



طسوتملا دهجلا تارهصم -2



ضفخنملا دهجلا تارهصم -3

 

ةدايزلا حةلا يف لصفلل   مدختست يهو

لمحلا رايت ةميق يف ةيعيبطلا ريغ

اال رايتلا رابتعاب اهفينصت متي كلذك

زويفلا هدعب فلتي يذلا ىصق



: اهنم كانه ثمال

،100mA,250mA,800mA

1A,5A,10A

ريبما 500- ريبما 100 ىتح لصتو



لكشلا ثيح نم اهفينصت متي كلذك

:  اهنمف

Cylinder ةيناوطس اال تارهصملا

 stylefuses



Cone ةيطورخملا تارهصملا

 stylefuses



ةنيكس لكش تازويفلا تارهصملا

 Bladestylefuses

 

يسيئرلا اهفده تارهصملا نا ملعللو

سفن يف لمحلا و ردصملا ةيامح



تقولا

يذؤي فوسف ةرئاد رصق ثدح ولف

نع   لمحلا داز ولو ردصملا

لمحلا ب كلذ رضي فوسف   يعيبطلا

ىلع دمتعت رصانع  يه تارهصم لا

رورم دنع دلوتملا يرارحلا ريثأتلا

ثيح , هلصوم هدام ىف يبرهك رايت

وب نيعم رايت دنع زويفلا رهصني

يبرهكلا رايتلا لصف متي ىلا تلا

بلا ىمسي ام وأ لصفلا رصنع

اهيف رفاوت بجي fuseelement

: ىلي ام



كلهتست ال هديج ةدام نم ةعونصم -1

نمزلا رورمب اهتافص ريغتت وال

رايتلا دنع راهصن اال ةعرس -2

راهصن لال ددحملا

ىف هداملا هذه راهصنا ببستي 3-ال

لا لثماالعتش يرخا بقاوع



( تازويفلا ) تارهصملا اضيا مدختست

تارايسلا يف ةيبرهكلا رئاودلا ةيامحل

 



:Cotactor روتكاتنوكلا

هل يكيتاموتا حاتفم نع ةرابع وه

ىوقلا ةرئادل ةيسيئر اهنم طاقن ةدع

مكحتلا ةرئادل ةدعاسم طاقن اهنمو



مكحتلا رئاود يف يساسا نوكم وه

جملا ىلع مكحتلا يف دمتعي

لمعل لا االصت طاقن كرحي يسيطانغم

مادختساب نكمي يلا بوتلا ليصوتلا

قلغل   تافلملا ىلع ادج ةطيسب ةردق

ليصوتلا طاقن

نايبو روتكاتنوكلل ةيلخادلا ءازج األ

هلمع ةقيرط



: روتكاتنوكلا لمع أدبم

نيتعطق نم روتكاتنوكلا نوكتي

ىرخ واال ةتباث امهدحا نيتيديدح

ةعطقلا لوح ليوك فل متيو   ةكرحتم

ةتباثلا

  ليوكلا اذهل ءابرهك ليصوت مت اذاف

A1  A2 هافرط يذلا ( ةنيبوبلا )

ةتباثلا ديدحلا ةعطق لوحي فوس هناف

ةعطقلا بذجي سيطانغم ىلا

نيب لا متيفاالصت هيلا ةكرحتملا

طاقن قلغ متي يا نيتعطقلا

عيمج عضو ريغي يا روتكاتنوكلا

حبصتف ةدعاسملا و ةيسيئرلا طاقنلا



ةقلغملا طاقنلا و ةقلغم ةحوتفملا طاقنلا

ىلا عضولا اذه ىلع لظيو   ةحوتفم

دوعيف ليوكلا نع رايتلا لصف متي نا

نع يلص اال هعضو ىلا روتكاتنوكلا

ةعطقلا عفدت ( هتسوس ) كربنز قيرط

ىرخا ةرم ىلعا ةكرحتملا



نم نيعون ىلع روتكاتنوكلا يوتحي

تلاالسم: طاقن

main) ةيسيئرلا طاقنلا -1

(contacts

عبراوا طاقن ثالث بلغ ىلعاال يهو

normally) حوتفم عضو يف طاقن

(NO)يا(open

ىوقلا ةرئاد يف مدختست طاقنلا هذهو

فارطا عم ةيذغتلا فارطا   ليصوتل

لمحلا

auxiliary) ةدعاسملا طاقنلا -2

(contacts

حوتفم يعيبط عضو يفاهنم دجوي



(NO) زمرلا ب رصتخيو

يعيبط عضو ىف اهنمو  

زمريو (normallyclose) قلغم

(NC) زمرلا اهلب

لبق يا يعيبطلا عضولا ب دوصقملا

لصي نا لبق وا روتكاتنوكلا ليصوت

( ليوكلا ) ةنيبوبلا ىلا تلوف

نم ةيلخاد نوكت نا اما طاقنلا هذهو

روتكاتنوكلا نمض

وا روتكاتنوكلا ىلع بكرت ةيجراخوا

هبناجب

عون سفن نم نوكت نا بجيو

روتكاتنوكلا



لا لالصت ةصصخم طاقنلا هذهو

رايت اهب  رمي يتلا مكحتلا ةرئادب

فيفخ



ةيعون ثيح نم روتكاتنوكلا مسقي

رايتلا ةدشل اهلا متحاو تلاالسم طاقن

: نيعون ىلا

(AC1) 1-عون

اإل رئاود ليغشتو لصف يف مدختسيو

أاللقت بجي ةلا حلا ةذه يفو . ةران

1.25نم نع حاتفملل عينصتلا ةعس

يذغملا رايتلا ةميق

. تابمللا ةعومجمل

(AC3) 2-عون

نم ددع ألءاد عونلا ذه مدختسيو

لصفو ليغشت لثم  تامهملا

هجو . ثالةيثاال ةيثحلا تاكرحملا



ةعس نوكي نأ بجي ةلا حلا ةذه يفو

يواست مدختسملا حاتفملل عينصتلا

فعض ىلعاأللق

. ننقملا   كرحملا رايت 

ةعنصم تاروتكاتنوك عاونا دجوت

لثم ةنيعم تاقببطت لجا نم اصيصخ

لماعم نيسحت رئاود يف ةمدختسملا

ةردقلا



كولر تنا اهعم بكريل ةعنصملا وا

سكعو اتلد راتس رئاود لثم يكيناكيم

اهريغو ats ولا االهاجت



ىمست تاروتكاتنوك دجوي اضيا

يف االةران رئاود يف مدختست ةتماص

وا لزنملا لخاد ةيئابرهكلا تاحوللا

قدانفلا يف





روتكاتنوكلا فارطا ةيمست

فارطا امه A1 A2 ناتطقنلا

ليغشت متي هتطساوب يذلا ليوكلا

دهجب هليصوت نم خالل روتكتنوكلا

ac دهجلا كلذ   نوكي نكممو يبرهك

dc12v,



واac,dc24vوا110vوا220vوا3

80v

R,S,T L1,L2,L3وا فارط امااال

ةيذغتلا فارطا يهف وا1,3,5

روتكاتنوكلل ةيبرهكلا

فارط واال

ا U,V,Wوا2,4,6يهف T1,T2,T3وا

ربع لمحلا ب اهلصو متي يتلا فارط ال

دول االرفو

وا لوخدلا ب ءاوس فارط اال هذهو

ةيسيئرلا طاقنلا يه جورخلا

روتكاتنوكلل



    ,24 23    ,14 13 طاقنلا اما

 53    ,44  43    ,34 33

ةدعاسم طاقن يهف 64 63  ,54

اهل زمريو ايعيبط ةحوتفم

Normally  راصتخا NO

امدنع اهعضو ريغتي ثيحب Open

ةحوتفم نم يبرهك دهج ليوكلا لصي

اذا اهتعيبط ىلا دوعت مث ةقلغم ىلا

ليوكلا نع ةيذغتلا تطقنا

ايعيبط ةحوتفملا طاقنلا نا يوالظح

3 مقرلا االداحب ةناخ يف اهماقرا ادبت

  ,22 21    ,12 11 طاقنلا اما

 51     ,42 41    ,32 31



ةدعاسم طاقن 52,  62 61يهف

زمري ايعيبط ةقلغم

Normally راصتخا NC اهل

امدنع اهعضو ريغتي ثيحب Close

ةقلغم نم يبرهك دهج ليوكلا لصي

ىلا دوعت  مث ةحوتفم ىلا ايعيبط

نع يبرهكلا دهجلا عطقنا اذا اهتعيبط

ةقلغملا طاقنلا نا يوالظح ليوكلا

االداحب ةناخ يف اهماقرا ادبت ايعيبط

1 مقرلا

و ةحوتفملا ةدعاسملا طاقنلا كالنم

مكحتلا ةرئاد يف اهليصوت متي ةقلغملا



لمتحتروتكاتنوكلل   ةيسيئرلا طاقنلا

ةصصخم نوكت كلذلو عيلا دهج

ىوقلا ةرئادل

لمعت يهف ةدعاسملا طاقنلا اما

ةصصخم نوكتوةريغصلا دوهجلا ب

مكحتلا ةرئادل

روتكاتنوك رييغت وا ءارش دنع

رايتخ ال ةماه لماوع ةاعارم بجي

هذه نمو بسانملا روتكاتنوكلا

: لماوعلا

وليكلا ب هتردق وا لمحلا رايت 1-ةدش

لمحتت نا ةاعارم بجي انهو تاو

روتكاتنوكلا ب ةيسيئرلا ليصوتلا طاقن



ام ةداعو ماكال  لمحلا رايت ةدش

هجو ثاليثاال كرحم لمحلا اذه نوكي

كرحملا ةردق سفنل هنا ةظح مال بجي

كرحملا هب لمعي يذلا دهجلا ناك املك

سكعلا و ضفخنت رايتلا ةدش ناف عيلا

اهب لمعت يتلا ةريغصلا دوهجلا ناف

اهتارايت نوكت   تاكرحملا سفن

عةيلا يبرهكلا عبنملا نم ةبوحسملا

ةرئاد هب لمعت يذلا دهجلا قرف -2

سفنب لمعت نا طرتشي وال مكحتلا

لب ةردقلا ةرئادل حاتملا ردصملا دهج

لقا دهج ىلع لمعت نا لضفي هنا



فوس يذلا وه مكحتلا ةرئاد دهجو

تاروتكاتنوكلا تانيبوب ىلا لصي

ضغب نييواستم انوكي نا بجي كلذل

اهب لمعيس يتلا دهجلا ةميق نع رظنلا

كرحملا

ةدعاسملا تلاالسم طاقن 3-ددع

نوكيو ةقلغملا و ةحوتفملا ةبولطملا

هب ممصت يذلا قيبطتلا بسح اهددع

هلجا نم مكحتلا ةرئاد

ىمست ةعطق بيكرت   نكمملا نمو

  طاقنلا نم ددع اهب رييلسكوا

بكرت ةقلغملا و ةحوتفملا   ةدعاسملا



الرثك جايتح دنعاال روتكاتنوكلا ىلع

ةقلغموا ةحوتفم ةدعاسم ةطقن نم

ةكرام سفن نم اهؤارش متيو

اضيا نكمملا نمو روتكاتنوكلا

فلم عم يزاوت لصوي هيلير بيكرت

هطاقن مادختساو   روتكاتنوكلا

ةقلغملا و ةحوتفملا



بسانملا روتكاتنوكلا رايتخا لودج

كرحملا ةوق بسح



ةوق بسح روتكاتنوكلا رايتخا لودج

كرحملا

رشابملا ليغشتلل



(Overload) ةيرارحلا ةيامحلا

ةيامحل مدختست ةادا نعةرابع يه

رايتلا ةدش عافترا نم روتوملا

هل ننقملا رايتلا نع يبرهكلا

تافلم ىلعثالث يوتحي ثيح

كرحملا عم يلا بوتلا لصوت ةيرارح

رايت ىلع هطبظ متي جيردت هب دجويو

روتوملل لماكلا لمحلا

ىتح لماكلا لمحلا رايت ىلع طبظي

داز ءاوس ةموظنملا للخب ثدح اذا

أدبي زاف طوقس هلوا ننقملا نع لمحلا

رايتلا اذه نم روتوملا يمحيو هلمع 

ةدمل هب رم اذا يفتاالهف ببسي يذلا

ةينمز



: عاونا هنم دجوي

روتكاتنوكلا عم رشابم بكري 1-عون

لا  معتس يفاأل رهش األ وهو لفسا نم

نم: نوكتيو

طاقن ىلا لصوت ةتباث ▪ساالك

لفسا نم ةيسيئرلا روتكاتنوكلا



فارطا اهيلا لصوي ةيسيئر طاقن ▪

لمحلا

اهماقرا  NC ايعيبط ةقلغم ةطقن ▪

نيبوب عم يلا وت لصوت 96 95

لمحلا حلا يف حتفت روتكاتنوكلا

دئازلا

 97 اهماقرا NO ةحوتفم ةطقن ▪ 

نكميو دئازلا لمحلا حلا يف قلغت 98

ةبمل ةءاض إل ةطقنلا هذه مادختسا

(Trep)

ةداع (Reset)ال قرزا نول ▪زر

لمحلا نم لصف حةلا يف ليغشتلا

االدعب هليغشت مدع لضف واأل دئازلا



ببسلا ةلا زاو لصف اذامل دكأتلا

  ةرئادلا فاقي (Stop)ال رمحا ▪زر

لمعت تناك  اذا اهرابتخاو يظحل

األ ةميق طبظ خالهل نم متي جيردت ▪

نوكي ةداعو لمحلل بسانملا ريبم

ثمال ميق سمخ وا عبرا

ريبما (4-3.5-3-2.5)

دعب ليغشتلا ةداعا رايتخ ال حاتفم ▪

وا يودي اما دئازلا لمحلا نم لصفلا

يلآ

يودي ليغشت امئاد رايتخا لضف واأل

ةداعا لبق لصفلا ببس ةجلا عم متيل

ليغشتلا



نع لصفنم بكري 2-عون

روتكاتنوكلا

لفسا  نم روتكاتنوكلا ب هليصوت متيو

روتوملا فارطا ليصوت متيو الك سأب



قباسلا تافصاوم سفن وهو هب

لفسا ةرشابم بكري ينورتكلا 3-عون

روتكاتنوكلا

نم: نوكتيو

طقنلا عم ليصوتلل ةتباث ▪ساالك

روتكاتنوكلل ةيسيئرلا

لمحلا فارطا ليصوتل ةيسيئر ▪طقن



96 95 اهماقراو قالب تالسم ةطقن

ةطقن 98  NC95 ةقلغمةطقن

ةحوتفم

غ يبرهك دهجب ىذغتي ليغشت فلم ▪

 A1) هطاقنو 220V نوكي ابلا

(A2

بسانملا ريبم اال ةميق طبظل جيردت ▪

لمحلل

ثودح دعب لصفلا تقو طبظل جيردت ▪

دئازلا لمحلا

وزلا دعب لصولا تقو طبظل جيردت ▪

دئازلا لمحلا



(Reset) ليغشتلا ةداعا ▪رز

(Test) يظحل فاقيا ▪رز

يعيبطلا لمعلا حلا يف نايب ▪ةبمل

دئازلا لمحلا حلا يف نايب ▪ةبمل

(Trip)



ساالك نودب ينورتكلا 4-عون

لصفنم بكري ةيسيئر ليصوت طاقنو

نم: نوكتيو روتكاتنوكلا نع

ررمي هلخاد ةحوتفم   تاقلح ▪ثالث

لمحلا فارطا خالاهل نم

96 95 اهماقراو NC ةقلغم ةطقن

 97 اهماقراو NO ةحوتفم ةطقن ▪

98

يف اهحرش مت تافصاوملا يقاب ▪

قباسلا عونلا



نع لصفنم بكري ينورتكلا 5-عون

روتكاتنوكلا

نم: نوكتيو

اهيف ررمي ةيبناج نيتحوتفم نيتقلح ▪

لمحلا فارطا نم نيفرط

اقباس اهحرش مت تافصاوملا يقاب ▪



  ينورتكلا 6-عون

: نوكتيو

ةلا حلا ضرع ةشاش ▪

اقباس اهحرش مت تافصاوملا يقاب ▪



(Degetal) يمقر ينورتكلا 7-عون

نم: نوكتيو

ررمي ةيبناج ةحوتفم تاقلح ▪ثالث

ثلاالةث لمحلا فارطا خالاهل نم

ةلا حلا ضرع ةشاش ▪



طغظلا خالل نم لمعت طبظ رارزا ▪

اهيلع

ةيفاضا NO حوتفم تالسم ةطقن ▪

اقباس اهحرش مت تافصاوملا يقاب ▪

24VDC ةيذغتلا ▪دهج



لا: تجيد يمقر 8-عون

اهنم ةريثك تازمم هيف

اال ضافخنا وا عافترا نم ةيامحلا ▪

ريبم

ضافخنا عوا افترا نم ةيامحلا ▪

تلوفلا

زافلا قناالب وا طوقس نم ةيامحلا ▪



نم روتكاتنوكلا ب هليصوت متي عون -8

ىلعا

نم هيلا ةيذغتلا فارطا ليصوت متيو

يسيئرلا عطاقلا ماقمب موقيو ىلعا

نم: نوكتيو

اهيلا لصوي ىلعا نم ةيسيئر ▪طقن

ةيسيئرلا ةيذغتلا فارطا

اهيلا لصوي لفسا نم ةيسيئر ▪طقن

لمحلا فارطا

تبثي وهو مئادلا ليغشتلل دوسا ▪رز

ديدجلا هعضو ىلع

تبثي وهو مئادلا فاقي لال رمحا رز



قالب لمعي وهو ديدجلا هعضو ىلع

اال رزلا طغظ مت اذاف ليغشتلا رز عم

دوس اال رزلا ليغشت حلا يف رمح

اال رزلا تبثيو دوس اال رزلا لصفي

حيحص سكعلا و رمح

ميقة طبظ خالهل نم متي جيردت ▪

لمحلل بسانملا ريبم اال

نكممو   ةدعاسم طاقن هب دجوي ▪ال

ةيجراخ ةدعاسم طقن بيكرت

هبناج نم هيلع بكرت (Auxiliary)

هعم لمعتو





دوس اال نيرزلا لدب رخا عون دجويو

Celectorقالب حاتفم رمح واال



بكريو رايت  الت وحمب 9-عون

روتكاتنوكلا نع لصفنم

نوكتيو ةريبكلا دوهجلل صاخ وهو

نم:

ال ساب لصوت ىلعا نم ساحن تاراب ▪

روتكاتنوكلا ىلا ساحن تارابب كوا

لفسا نم

اهيلا لصوي   لفسا نم ساحن تاراب ▪

لمحلا فارطا

فارطا اهيلا لصوي ليصوت طاقن ▪

رايتلا الت وحم

96  95 اهماقراو NC ةقلغم ةطقن ▪



   97 اهماقراو NO ةحوتفم ةطقن ▪

98

(Reset) ليغشتلا ةداع ال قرزا ▪رز

يظحللا فاقي  لال رمحا ▪رز

(Stop)



يداحا 10-عون

تاود اال ضعب ةيامح يف مدختسي

لصوي ةريغصلا تاخضملا و ةيلزنملا

ةيذغتلا ردصم عم يلا وت



تاج ثلاال يف مدختسي يداحآ 11-عون

مكحت ةرئاد عم يلا وت لصوي يا

ثلاالةج



(االرفو ةيرارحلا ةيامحلا لمع ةركف

دول):

نارودلا مزع ناف روتوملا نارود دنع

بسانتي كلذكو لمحلا عم بسانتي

رايتلا عبرم عم ايدرط

ةجيتن روتوملا ىلع لمحلا داز ولف

ماظنلا وا عنصملا يف ةلكشم ثودح

بحسي يلا بوتلا ديزي مزعلا ناف

اذهو ردصملا نم ربكا ارايت روتوملا

روتوملا قرحب موقي دق ةدايزلا رايتلا

عون وهو دول االرفو رود يتاي انه

اذا ايئاقلت لصفي حيتافملا عاونا نم



دح نع هيف راملا رايتلا ةميق تداز

نيعم

 الي كرحملا رايت ةدش عافترا دنع

تافلملا ةرارح ةجرد عفترت ببس 

تافلم عم يلا بوتلا ةلصتملا ةيرارحلا

يدؤيو اهددمت ىلا يدؤي امم روتوملا

نم ءزج كيرحت  ىلا ددمتلا اذه

هلخاد ربيفلا

لصف ىلا يدؤي ءزجلا اذه كيرحت

اهماقراو هلخاد ةقلغملا تلاالسم ةطقن

ةنيبوب عم يلا وت ةلوصوملا 96 95

لصفيف ةرئادلا يف روتكاتنوكلا

روتكاتنوكلا



ىلا كيرحتلا يدؤي تقولا سفن يفو

هلخاد ةحوتفملا تلاالسم ةطقن قلغ

نايبلا ةبمل ليغشت ىلا يدؤي امم

اهيلا ةلصوملا Trip

ةيامحلا تافصاوم ديدحت متي

تافصاوم سفنب ةيرارحلا

واال تلوفلا ةيحان نم روتكاتنوكلا

ريبم

نم ريبم اال طبظل ةلباق عاون اال مظعم

روتكلس خالل

ريبما 13 ىلا ريبما 9 ثمالنم



هتانايب ةحول ىلع بتكي كرحم لك

لماكلا لمحلا ةميق

رايت ةدش ةميق ىصقا ينعت ةميقلا هذه

اهلمحت روتوملا عيطتسي ( ريبما )

متي روتوملا عم دول رفوا ليصوت دنعف

لماكلا لمحلا رايت ةميق ىلع هطبظ

ةقلغملا هتطقن ليصوت متيو   روتوملل

فلم عم يلا 95  96بوتلا

روتكاتنوكلا

عم يلا بوتلا ةيرارحلا تافلملا لصتت

رايتلا ةدايز حةلا يفو روتوملا

ةقلغملا ةطقنلا حبصت بوحسملا

كلا ذبو ةحوتفم 96  95 ايعيبط



روتكاتنوكلا فلم نع رايتلا لصفت

لطعلا الح صا دنعو كرحملا لصفيف

قرز  اال حاتفم لع طغضلا متي

اهتعيبط ىلا طقنلا دوعتل (Reset)

كرحملا ليغشت نكميو

رابتخا ةيلمع ءارجا نكميو امك

 يف ةيرارحلا ةيامحلا ىلع (Test)

اال رزلا ىلع طغظلا ب هليغشت حةلا

روتكاتنوكلا ليغشت لصفي رمح

ةحوتفملا ةطقنلا مادختسا نكمي امك

نايب ةبمل عم ليصوتلل 98  97

دئاز لمح ثودح دنع ءيضت

ىلع يوتحت عاون اال ضعب دجوت



رايتخا نم كنكمي يفاضا روتكلس

نا اهديرت تنك اذا تلاالسم طقن ةدوع

ضافخنا دعب ايودي وا ايكيتاموتا دوعت

هتافلم ةرارح ةجرد



ةرئاد يف ةيرارحلا ةيامحلا زمر

ىوقلا



ةرئاد يف ةيرارحلا ةيامحلا زمر

مكحتلا



عم ةيرارحلا ةيامحلا ليصوت ةقيرط

روطلا يداحا كرحم



ةيامحلا ليصوتل ةيناث ةقيرط

روطلا يداحا كرحم عم ةيرارحلا



 Control مكحتلا حيتافم

Switchs

طغظلا دنع   نيتطقن لصت حيتافم يه

دنعو لصفلا وا ليصوتلا ب موقت اهيلع

ىرخا ةرم دترت اهقوف نم طغظلا عفر

اهفيرعت متيو ةيلخاد هتسوس لعفب

ثيح ةيعيبطلا اهتطقن حةلا بسح

نوكت NCوا ايعيبط ةقلغم نوكت

NO ايعيبط ةحوتفم اهتطقن



 StopSwitch فاقي اال حاتفم -1

:Off Switchوا

لصف يهو هتفيظو فرعت همسا نم

جتنتسنو ةرئادلا نع يبرهكلا رايتلا

ايعيبط ةقلغم هسم تال ةطقن نا كلذ نم

ةرئادلا لصف ديرن امدنعو (NC)

نع تلاالسم ةطقن لصفتف هيلع طغظن

هرودو يظحل ةحوتفم حبصتو اهضعب

NOنم ضيوعتلا   ةطقن لا طبا

عم يزاوت ةلصوملا   روتكاتنوكلا

مدختسي هناف اذلو ليغشتلا حاتفم

مكحتلا رئاود يف فاقيا حاتفمك





Start ءدبلا وا  ليغشتلا حاتفم -2

:ONSwtitchوا Switch

يبرهكلا رايتلا ليصوت هتفيظو  

هسم تال ةطقن نا كلذ نم جتنتسنو

نا ديرن امدنعو NO ايعيبط ةحوتفم

لصوتف هيلع طغظن ةرئادلا لغشن

حبصتو اهضعب عم تلاالسم ةطقن

ةطقن مادختسا مزليو يظحل ةقلغم

NO روتكاتنوكلا نم ضيوعت

الهن حاتفملا عم يزاوتلا ب ليصوتلل

ديلا عفر درجمب يعيبطلا هعضولدوعي

يف ليغشت حاتفمك مدختسي وهو هنع

مكحتلا رئاود





حاتف يفم نيحاتفملا نوكي نا نكميو

جودزم دحاو

SelectorSwitchقالب حاتفم -3

ب عضو ىلع تبثي حاتفم وهو  

ىرخا ةرم كيرحتلا ب دوعيو كيرحتلا

وا ةعبرا واثالةثوا ناعضو هنمو

هسم تال طاقن نوكت ام ةداعو رثكا

نوكت نكممو NO ايعيبط ةحوتفم

ةدحاو NOو ةحوتفم   ةدحاو هطاقن



NC ةقلغم هطاقن نوكت NCوا ةقلغم

ليغشتلا نيب ليوحتلل لمعتسي ابلا غو

االيل ليغشتلا و يوديلا



Emergency) ئاروطلا حاتفم -4

:(Switch

دوزم هنكل فاقي اال حاتفم لثم وهو

تطغظ اذا كنا ىنعمب ةلا حلل ظفاحب

حهتلا ىلع ظفاحي امناو دتري فال هيلع

ةرم هيلع تطغظ اذا وةرئادلا لصفيو

نوكتو ةرئادلا لصويو دتري ىرخا

NC ايعيبط ةقلغم هسم تال ةطقن



هسم تال ةطقن نوكت نا نكممو

امدنع ذئدنعو NO ايعيبط ةحوتفم

امدنعو ةرئادلا لصوي هيلع طغظت

ةرئادلا لصفي ىرخا ةرم هيلع طغظت

ةدحاو ناتطقن هل نوكي نا نكممو

NC ةقلغم ىرخ NOواال ةحوتفم



حاتفمب ةدوزم حيتافملا ضعب كانهو

ليغشت عيطتست ال كنا ثيحب لفق

ليغشت أدبم ىلع حاتفملا نودب ةرئادلا

ةرايسلا



ةدوزم ليغشت حيتافم دجوي اضياو

غابلا مدختست   اهيلع لفق عضول ناكمب

ةنايصلا المعلا



حيتافم مادختسا ةقيرط حضوي ططخم

ليغشتلا



حيتافم اهيف رهظيو مكحت ةحول

ةفردلا ىلع بكرت ثيح ليغشتلا

( ةفلضلا )



Light ةراش وااإل نايبلا تابمل

:Signal

ةنيعم حةلا ىلا ةراش لال ةليسو يه

دوجو وا ليغشتلا وا فاقي لثماال

زافلا دوجو دول)وا رفوا ) دئاز لمح

دةلا ءارضخلا تابمللا نوكت ثيح

تابمللا نوكتو ليغشتلا حةلا ىلع

فاقي حةلااال ىلع دةلا ءارمحلا

ىلع دةلا ءارفصلا تابمللا نوكتو

دئازلا لمحلا حةلا



دللالةل تابمللا لا معتسا اضيا نكميو

ةيذغتلا ردصم  نم رايتلا دوجو ىلع

جورخ ىلع دللالةل اهلا معتسا اضياو

زاف لكل بكريو لمحلا ىلا رايتلا

ءارمح ةبمل L1 هنولب ةبمل

ءاقرز L3ةبمل ءارفصةبمل L2



نايبلا تابمل طبر ةفيك -●

ءارضخ نوكتو : ليغشتلا تابمل -1

متي كرحملا لغتشي امدنع ءيضت

فلم عم يزاوتلا ىلع اهليصوت

دهجلا نوكي نا والدب روتكاتنوكلا

فلم دهجل ايواسم هيلع لمعت يذلا



ىلا لصوت رذعت اذاو روتكاتنوكلا

NO ايعيبط ةحوتفم ةدعاسم ةطقن

روتكاتنوكلا نم ذخؤت



ءارمح نوكتو : فاقي اال تابمل -2

وا كرحملا نوكي امدنع ءيضت

اهليصوت متيو فاقيا حةلا يف لمحلا

NCنم ايعيبط ةقلغم ةطقن ىلا

روتكاتنوكلا



دئازلا لمحلا تابمل -3

وا ءارفص نوكتو :( دولر (االف

عطاقلا لدبي امدنع ءيضت يلا  قترب

ةلا دلل هتاسم )تال دولر (االف يرارحلا

يف للخ ةجيتن دئاز لمح ثودح ىلع

واخالهف زاف طوقسوا كرحملا ءادا

ةحوتفملا ةطقنلا ىلا اهليصوت متي

ماقر ىلااال دولر NOنماالف ايعيبط
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: زافلا دوجو ىلع دلاالةل تابمل -4

رمحا تازافلا ناولا ىلع اهناولا

دوجو حلا يف ءيضت قرزا رفصا

ردصم ىلع ةرشابم لصوت زافلا

ةحولل يسيئرلا عطاقلا لبق ةيذغتلا

ةطيسب ةميق تاذ تازويف بيكرت متيو

اهتيامحل



رايتلا جورخ ىلع دلاالةل تابمل -5

جرخي امدنع ءيضت : لمحلا ىلا

لصوت لمحلا ىلا ةحوللا نم رايتلا

لمحلا فارطا عم يزاوت



لمعتست : راذنا سرج عم نايب 6-ةبمل

لوخد برق وا ةنكم ليغشتب الراذن

ردصم جورخو ءابرهك ردصم



: نايبلا تابمل عاونا -●

ءابرهكلا ةحول باب ىلع بكري ا-عون



ةكسلا ىلع بكري ب-عون



وا تلوفلا ةءارق عم نايب تابمل دجوي

زترهلا



لا معتسا اهيف رهظيو مكحت ةرئاد

نايبلا تابمل



:Timers ةينمزلا تاتقؤملا

اهتطساوب متي ةادا نع ةرابع يه

لصفلا و ليغشتلا ةنمزا يف مكحتلا

وا تاناخسلا وا ةيبرهكلا تاكرحملل

مكحتلا متي يتلا نماالمحلا عون يا

اهلصفو اهليغشت تاقوا يف

طيسب لكشب ( رمياتلا ) ينمزلا تقؤملا

ليغشت فلم هل روتكاتنوكلا لثم وه

يبرهكلا رايتلا ب دوزي امدنع (coil)

نمزلا ءاضقنا  دعب هتاسم تال لدبي

هيلع طوبظملا

دهج ةديدع   دوهج ةدعب لمعي

(24DC-12) رمتسم



-110-24-12) ددرتم دهج وا

(AC220

نيدهجب نيفلم اهل تاتقؤملا ضعب

ثمفال نيفلتخم

ددرتم دهج فلم A1 A2 طقنلا  

220V

ددرتم دهج فلم A2 A3 طقنلا

 24V

ايعيبط ةحوتفم تالسم ةطقن هل

NC ايعيبط ةقلغم ىرخاو NO





بيكرتلا ثيح نم ةديدع عاونا هل

ةفيظولا ثيح نمو

: بيكرتلا ثيح واال:نم

Motor كرحملا وذ تقؤملا -1

:Timer

نم يلخادلا هبيكرت يف نوكتي ثيح

سورتلا نم ةعومجم ريدي كرحم

ةيعرف سورت نم نوكتت سورتلا هذه

هب يسيئرلا سرتلا يسيئر سرتو

ةركبلا جيردت رييغتب موقي زراب ءزج

يلا  بوتلا تقولا طبظ نع ةلوؤسملا

وا ديعب نوكي زرابلا ءزجلا اذه ناف

بسح تلاالسم ةطقن نع بيرق



طبظلا

هجارخا نم الدب هنا عونلا اذه بيعي

ال ىتح هلمع ءاهتنا دعب ةرئادلا نم

تقولا رورمب هتافلمل فلت ثدحي



Electronic ينورتكلا تقؤم -2

:Timer

ةريغتم ةمواقم نم نوكتي عونلا اذه

ىلا ةفاض باال ريغص هيلير عم

ىرخا ةينورتكلا   تانوكم

طبظ اهتطساوب متي ةمواقملا هذه

  بولطملا تقولا

ةلكشم يدافت مت عونلا اذه  يف

فلتي ال هنا ثيح ةرئادلا نم هجارخا

عم ةرئادلا لظب اذا تقولا رورم عم

يلقاليف ديزي دق االهنا هلمع ءاهتنا

يف رايتلا رورم ةجيتن ةنوخسلا

ةمواقملا



Antenna يئاوهلا تقؤملا -3

:Timer

هلخادب يوتحي ال هناب زاتمي عونلا اذه

تانوكم يا وا ةنيبوب وا كرحم ىلع

ىلا جاتحي ال هنا هزيمي امم ةينورتكلا



ادبي ىتح ةيبرهكلا ةيذغتلل ردصم

ينوزلح خافتنا نم نوكتي ثيح هلمع

فلب ىمست ةحتف هب كوشتواكلا نم

ةركب ةطساوب هتحتف ةميق ريغتت  

تيقوتلا اهب طبضي ىتلا جيردتلا

. بولطملا

قوف بكري رايتلا ب هتيذغت دبوالنم

روتكاتنوكلا ليغشت دنعو روتكاتنوكلا

دوعي ىتحو ىنوزلحلا خافتن اال بذجني

ب ءىلتمي لظي ىعيبطلا هعضو ىلا

اعبت فلبلا ةحتف خالل نم ءاوهلا

خافتن اال ءىلتمي ةحتفلا هذه ةميقل

و ةريبك فلبلا ةحتف تناك اذإ ةعرسب

ءاوهلا ب ءىلتمي امدنعو . سكعلا



اقنط عضو ريغيل ىلعأ ىلإ عفتري

. تلاالسم

ةيناث هل30 تقو ىصقا نوكي ةداع



ثيح نم رمياتلا فينصت : ايناث

ةفيظولا

ON  ليغشتلا ريخأت تقؤم -1

:DelayTimer

رورم دنع هلمع ةيرظن عونلا اذه

تقولا دعي هناف هفلمب يبرهك رايت

ءاهتنا دنعو هيلع طوبظملا

تال طاقن عاضوا ريغيف لمعي تقولا

ىتح ديدجلا هعضو ىلع ىقبيو هسم

دوعي مث هنع يبرهكلا رايتلا   عاطقنا

يعيبطلا هعضو ىلا





OFF فاقي اال ريخأت   تقؤم -2

:DelayTimer

ىلع ريغي رايتلا ب هفلم ةيذغت ةظحل

ىلع لظيو هسم تال طاقن عضو روفلا

هنع عطقنت ىتح ديدجلا عضولا اذه

ادبي ةظحللا هذه يفو ةيبرهكلا ةيذغتلا

هيلع طوبظملا تيقوتلل يلزانتلا دعلا

تال طاقن دوعت تيقوتلا ءاهتنا دعبو

يعيبطلا اهعضو ىلا هسم





اال ريخأتو ليغشتلا ريخأت تقؤم -3

:ON-OFFDelay فاقي

ةيصاخ نيب عمجي عونلا اذهو

اعم نيرمياتلا

فلم ىلا مئاد يبرهك دهج لصوي

A1 A2   رمياتلا

دهجب B1 فرطلا لصوي امدنعو

ةيصاخب لمعي حاتفم ةطساوب يبرهك

نمزلا دعب ادبي يدالييا نوا رميات

نمزلا ءاهتنا دنعو هيلع طوبظملا

هعضو ىلع ىقبيو هتاسم تال لدبي

هفلم نع ةيذغتلا عاطقنا دنعو ديدجلا

أدبي يدالييا فوا ةيصاخب لمعي



نع ةيذغتلا عاطقنا دعب نمزلا دعب

طوبظملا نمزلا ءاهتنا دنعو فلملا

ىلا دوعتو هتاسم تال لدبي هيلع

يعيبطلا اهعضو



  ليغشت يضبن ينمز تقؤم -4

:impulseTimerON

اضيأ ىمسيو

IntervalON  اضيا ىمسيو

دهجب هفلم ةيذغت ةظحل   عونلا اذه

دعيو هتاسم تال عضو ريغي   يبرهك

ءاهتنا دعبو هيلع طوبظملا نمزلا

رايتلا يقب ولو هتاسم تال لدبي نمزلا

فلملا ب لوصوم يبرهكلا



يضبن ينمز تقؤم -5

impulseTimerOFF فاقيا

:IntervalOFF اضيا ىمسيو

دهجب هفلم ليصوت دنع عونلا اذه

  هتاسم تال لدبي هفاقيا مثو يبرهك

اذاف هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيو

هعضو ىلا دوعي نمزلا ىهتنا

يعيبطلا



و ليغشت   يضبن ينمز تقؤم -6

impulseTimer فاقيا ريخأت

ON-OFF

تقؤم ةيصاخ نيب عمجي عونلا اذهو

فاقيا صلا ب تقؤم و ليغشت صلا ب

هفلم ىلا يبرهك دهج لصوي امدنعف

ليغشت صلب تقؤم ةيصاخب لمعي

نمزلا دعب ادبيو هتاسم تال لدبيف

ت لدب نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا

عضولا اذه ىلع ىقبيو هتاسم ال

هفلم نع دهجلا عاطقنا ىتح ديدجلا

صلا ب تقؤم ةيصاخب لمعي اهدنعو

نمزلا دعب أدبيو هتاسم تال لدبيف فاقيا



لدبي نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا

يعيبطلا هعضو ىلا دوعيو هتاسم تال

عم ليغشتلا ريخات ينمز تقؤم -7

ONDelayWith ليغشت دعاسم

:AuxilirySupply

لا خدا عم ليغشتلا ريخأت ىمسيو

 ON DelayWith لورتنوكلا



:Controlinput

مئاد يبرهك دهج لصوي عونلا اذهو

يبرهك دهج لصويو A1  A2 هفلمل

Push طغاظ حاتفم خالل نم ةضبن

دعب ادبيف B1 فرطلا ىلع Button

ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا نمزلا

ىلع ىقبيو هتاسم تال لدبي نمزلا

دهجلا عاطقنا ىتح ديدجلا عضولا

لدبي اهدنعو هفلم نع يبرهكلا

هتاسم تال



عم فاقيا ريخأت ينمز تقؤم -8

OFFDelayWith ليغشت دعاسم

:AuxilirySupply

مئاد يبرهك دهج لصوي عونلا اذهو

دهج لصويو A1 A2 هفلم ىلا

حاتفم خالل   نم ةضبن يبرهك

ىلع PushButton  طغاظ

B1 فرطلا

نمزلا دعب أدبيو هتاسم تال لدبيف

لدب نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا

هتاسم تال

ملسلا تانكم يف روهشم عونلا اذهو



ليغشتلا أدبيب فالرش ينمز تقؤم -9

:FlsherTimerON

-T1 هلخادب نيرميات نع ةرابع وهو

T2

هلمع تقو طبظل جيردت تقؤم لكل

فلمل   يبرهك دهج لوصو دنع

نمزلا   T1دعب تقؤملا أدبي تقؤملا

لدب نمزلا ىهتنا اذاف هيلع طوبظملا



اهعضول   دوعت T2مث ةدمل تاسم تلاال

,T1 ةدمل ىعيبطلا

لوصو ةرتف وطلا كلذ رركتيو  

درجمب ,و تقؤملا فلمل رايتلا

تاسم تال دوعت يبرهكلا دهجلا عاطقنا

ىعيبطلا اهعضول تقؤملا



ادبي  فالرش ينمز تقؤم -10

:FlsherTimerOFF فاقي باال

-T1 هلخادب نيرميات نع ةرابع وهو

T2

هلمع تقو طبظل جيردت تقؤم لكل

فلمل   يبرهك دهج لوصو دنع

  T1و ةدمل تاسم تلاال لدبي تقؤملا

دوعت هيلع طوبظملا نمزلا ءاهتنا دعب

ةدمل ىعيبطلا اهعضول   تاسم تلاال

,T2

لوصو ةرتف وطلا كلذ رركتيو  

درجمب ,و تقؤملا فلمل رايتلا

تاسم تال دوعت يبرهكلا دهجلا عاطقنا



ىعيبطلا اهعضول تقؤملا



ةفاحلا ةدحاو ةضبن ينمز تقؤم -11

Timer لورتنوكلا لا خدا عم ةدئازلا

Singel ShottrailingEdge

:WithControlinput

مئاد يبرهك دهج لصوي عونلا اذهو

ةضبن ةقيرط نع لمعيو هفلم ىلا

push طغاظ ةطساوب ةيبرهك

putton

عم اروف هتاسم تال لدبي هلمع ةقيرطو

نمزلا دعب أدبيو ةضبنلا لوصو

نمزلا ءاهتنا دعبو هيلع طوبظملا

االلو  هعضو ىلا عجري



ةفاحلا ةدحاو ةضبن رميات -12 

Timer لورتنوكلا لا خدا عم ةدئارلا

SingelShotLeadingEdge

:Withcontrolinput

مئاد يبرهك دهج لصوي عونلا اذهو

ةضبن قيرط نع لمعيو هفلم ىلا

Push طغاظ ةطساوب ةيبرهك

Putton



دعب هتاسم تال لدبي هلمع ةقيرطو

دعبو نمزلا دعب ادبيو ةضبنلا ءاهتنا

هعضو ىلا دوعي نمزلا ءاهتنا

يعيبطلا



ركذن تارمياتلل ىرخا عاونا دجوي

اهنم:

: عاونا وهو ملسلا ةنكم رميات -●

:Mercury يقبئزلا ا-

كال ىلع ةيجاجز ةبوبنا هب هنا هتركف

ةيمك اهبو تلاالسم فارطا اهيبناج

عم ةتبثم ةبوبن اال هذهو قبئزلا نم

اهليصوت دنعف ةنيبوبلل كرحتملا بلقلا

حبصتف ىلعا ىلا بلقلا بذجت رايتلا ب

عضو يف قبئزلا اهب يتلا ةبوبن اال

تلاال يفرط نيب قبئزلا لصيف ميقتسم

نازخلا ءىلتمي تقولا سفن يفو سم 

ءاوهلا لخدي فلب قيرط نع ءاوهلا ب



ىلا بلقلا ةدوع اندرا اذاف هجرخي وال

ذفنم نم ءاوهلل فالدب ىرخا ةرم لفسا

رخا فلب نع ةرابع ذفنملا اذهو رخا

مكحتن يلا بوتلا هتحتف يف نحن مكحتن

تقولا ب



:Vibration زازهلا ب-

بلق هلخادب فلم  ىلع هلخادب يوتحي

سورتب طبترم كرحتم يديدح

لكشب   بكرم زازه   بيضقو

يدوماع

هل نمأي طيسب قثلا هيف بيضقلا اذه



عاونا نم عون هلكش يف هبشي نزاوتلا

زازته باال لمعت يتلا تاعاسلا

نزاوتملا

سفن يه رمياتلا اذه لمع ةركفو

روتكاتنوكلا لمع ةركف

فلملا ىلا يبرهك دهج لصي امدنع

يظحل   يسيطانغم لقح ئشني هناف

لدبيو هيلا كرحتملا وضعلا بذجي

تلاالسم طقن

با أدبيف زازهلا بيضقلا نزاوت لتخيو

ىتح سورتلا هعم اكرحم زازته ال

هناكم ىلا كرحتملا وضعلا ديعي

يعيبطلا



هناكم كرحتملا وضعلا لصو اذاف

نزاوتيو تلاالسم طقن لدبي يعيبطلا

فقوتيو   زازهلا بيضقلا





Electronic ينورتكل ب-اال

قيرط نع لمعي هنا هلمع ةركفو

ةطقن قلغيو لمعيف ةيبرهك ةضبن

لمعلا يف رمتسيل هفلم ىلع ةيضيوعت

اذاف هيلع طوبظملا تقولا دعب ادبيو

ةيضيوعتلا ةطقنلا لصفي تقولا ىهتنا

رمياتلا لصفيف



10 هل تقو طبظ ىصقا عونلا اذهو

ليغشت تقو طبظ اندرا اذاف قئاقد

ةرئادب هنع ةضاعتس اال نكمي رثكا

يليد نوا رميات ىلع يوتحت مكحت



روتكاتنوكو

Electronic ينورتكلا رميات -●

  ةريغتم ةمواقم هلخادب عونلا اذه

وهو اهيف يبرهك دهج رورمب ريغتت

ةطيسبلا دوهجلل



رمياتلا تقو ةميق طبظي جيردت هل

110- 24) ةفلتخم دوهج ىلع لمعي

(220-

غابلا لمعتسي لمحلا عم يلا وت لصوي

فييكتلا رئاود يف

اال رمياتلا عاونا عيمج نم رفوتي

ينورتكل

 



راتس ةرئاد ليغشتب صاخ رميات -●

StarDeltaTimerاتلد

  A1  ليغشت نيفلم هل عونلا اذه

220V دهج  A2

24V دهج A2 A3 يناثلا فلملا

NO نيتحوتفم تالسم نيتطقن هل

ىلا لصوي فرطو كرتشم فرط

Start راتسلا روتكاتنوك فلم

روتكاتنوك فلم ىلا لصوي فرطو

Delta اتلدلا

ةطقن تقو ةميق طبظل جيردت هل

راتسلا

اتلدلا ةطقن تقو ةميق طبظل جيردتو





سكع ةرئاد ليغشتب صاخ رميات -●

ReverseMotion كرحملا ةكرح

Timer

نم هلخاد يف نيرميات نع ةرابع وهو

OFFDelayواONDelay عون

ةكرتشم ةطقن هلو ليغشت فلم هل

زافلا ىلا لصوت

لالهاجت ةطقنو نيميلا لالهاجت ةطقنو

لا مشلا

تقولا طبظلل تاجيردت هلثالث

نيميلا هاجتا قاالع طبظل ▪

لا مشلا هاجتا قاالع طبظل ▪



قاالعاال نيب لصافلا تقولا طبظل ▪

نيهاجت

هلمع: ةقيرط

هاجتاب لمعي كرحملا ناك اذا يهو  

هاجتاب لمعي نا اندراو ثمال نيميلا

مث فاقي اال حاتفم ىلع طغظن لا مشلا

لافال مشلا هاجتا حاتفم ىلع طغظن

هاجتا رمياتلا تقو ءاهتنا االدعب لمعي

ذخا دق نوكي تقولا اذهبو لا مشلا

فقوتلل تقولا نم ةصرف كرحملا

ةهج مثاالطنالقىلا نيميلا هاجتا نع

لا مشلا





24Hours ةعاس 24 رميات -●

:Timer

نع ةرابع تارمياتلا نم عونلا اذه

ىلع يجراخلا اهطيحم مسقم ةعاس

4 ىلا ةمسقم ةعاس لكو ةعاس 24

  جيردت لك يا تاجيردت )وا شير )

ىلا اهبحس متي ةقيقد 15 يواسي

ىلا اهلا خدا وا ءافط لال جراخلا

ليغشتلل لخادلا

A1 A2 هطاقن ليغشت فلم ▪هل

هلخادبو يبرهكلا رايتلا هيلا لصوي

نودب 7مايا ةياغل لمعي نكمم ةيراطب



ىلع هليغشت دعب كلذو   ءابرهك

واال ءابرهكلا

قالب تالسم ةطقن ▪هل

NO ةحوتفم ةطقن 2  1

NC ةقلغم ةطقن 3    2

لصو حلا  يف اهعاضوا لدبتت

هيلع طوبظملا تقولا ىلا جيردتلا

  يعيبطلا اهعضو ىلا عجرتو ليغشتلل

تقولا ىلا جيردتلا لصو حلا يف

ءافط هيلعلال طوبظملا

غارفلا دعب ةعاسلا تقو طبظ بجي

ءافط واال ليغشتلا تاقوا طبظ نم

: ةفلتخم لا كشاو عاونا هنم دجوي







7DaysTimer يعوبسا رميات -●

اننكمي Digital لا تجيد عونلا اذهو

7 ةياغل نيعم لمح طبظ خالهل نم

مويلا يف طبظن نا اننكمي امك مايا

ءافطاو ليغشت ةرم نم رثكا دحاولا

تالسم ةطقن هلو ليغشت فلم هل اضيا

قالب

طبظلا رارزا ىلع فرعتلا

( ) رزلا ▪

رمياتلا تيقوت طبظل لمعتسي  

( ) رزلا ▪

يودي ليغشتلا رايتخ ال لمعتسي



Auto يلا Manualوا

(P) رزلا ▪

ليغشتلا عاضوا رايتخ ال لمعتسي

(D+) رزلا ▪

مويلا طبظل لمعتسي

(H+) رزلا ▪

ةعاسلا طبظل لمعتسي

(M+) رزلا ▪

قئاقدلا طبظل لمعتسي

(Reset) رزلا

طبظلا الءاغل لمعتسي



: هطبظ ةيفيك

: تقولا طبظل ▪

لكش هيلع موسرملا رز ىلع طغظن

رز ىلع طغظنو رارمتساب ةعاسلا

رز ىلع طغظنو مويلا طبظل (D+)

رز ىلع طغظنو ةعاسلا طبظل (H+)

قئاقدلا طبظل (M+)

: فاقي واال ليغشتلا تيقوت طبظل ▪

ىلع رهظي (P)رز ىلع طغظن

NO1 رايتخا ةشاشلا

دارملا تقولا و مويلا   طبظب موقن



هدنع ليغشتلا

ةيناث ةرم (P)رز ىلع طغظن مث

OFF1 رايتخا ةشاشلا ىلع رهظي

اال دارملا تقولا و مويلا طبظب موقن

هدنع فاقي

فاقياو ليغشت طبظ دقمت نوكي اذهبو

ةدحاو حةلا

طغظن ةيناث حةلا طبظن نا اندرا اذا

ةشاشلا ىلع رهظي (P)رز ىلع

ليغشتلا تقو طبظن NO2 رايتخا

رز ىلع ىرخا ةرم طغظن يناثلا

رايتخا ةشاشلا ىلع رهظي (P)

يناثلا فاقي اال تقو طبظن NC2



اذكهو

ليغشت 20حةلا طبظن نا نكمي

فاقياو

رز ىلع طغظن طبظلا ةيلمع الءاهن

ةعاسلا لكش هيلع موسرملا





:Relay ( هيليرلا ) لحرملا

عطق بلغا عم هيليرلا مسا طبتري

هيليرو رميات هيلير ) لثم لورتنوكلا

ةعطق وهو ( هريغو سنوكس زاف

هتاذ دحب ةلقتسم

لمعلا مامتا )يا لحرملا ب( ىمسي

حاتفم وه  لحرملا و لحارم ىلع

ىمست ةرئاد قلغيو حتفي يئابرهك

ىرخأ ةرئاد مكحت تحت ةردقلا ةرئاد

مكحتلا ةرئاد يمست

: هيليرلا ماسقا -●

: عاونا ىلاثالث هيليرلا مسقني



Mechanic يكيناكيم هيلير ▪

Relay

يكيناكيمورهك هيلير ▪

ElectromechanicalRelay

Electronic ينورتكلا هيلير ▪

Relay

Mechanic يكيناكيملا هيليرلا ●

:Relay

ةرارحلا لثم ةيعيبط لماوعب لمعي  

 وا ةضفخنملا ةرارحلا  وا ةعفترملا

طغظوا تويزلا طغظ وا ءاوهلا طغظ

هذهاال لكو ءاملا نايرس وا ءاملا



هللا ءاش نا الاقح اهحرش متيس عاون

يكيناكيمورهكلا هيليرلا ●

:Electromechanical

يسيطانغمورهك هيلير : اضيا ىمسيو

:Electromagnetic

ىف هيبرهكلا رصانعلا مهأ دحأ وه

وهو هينورتكل  واإل ةيبرهكلا رئاودلا

مكحتلا متي يكيناكيم حاتفم نع هرابع



قبطُي دهج قيرط نع ايبرهك هيف

هلخادب دوجوملا فلملا ىلع

: هيليرلا ءازجأ ●

نييسيئر نيئزج  نم هيليرلا نوكتي  

: امهو

ةرابع وهو  : يسيطانغملا فلملا -1

كلس. اهلوح فوفلم ةيديدح ةعطق نع



كلسلا يف ًايئابرهك ًارايت ررمن امدنعف  

لوحتتو ايسيطانغم جملا نوكتي

. سيطانغم ىلإ ةيديدحلا ةعطقلا

تلاال فارطا ) يكيناكيملا   حاتفملا -2

يف عارذ نع ةرابع وهو سم)

مالسم، ريغ : يعيبطلا هيعضو

واآلرخمالسم



رتوتب امإ ةفلتخم دوهجب هيليرلا لمعي  

24v,12v,48v ) ضفخنم دج

يف مدختسي ددرتم  وأ  رمتسم  (6v,

ةينورتكل األ تارادلا

400v,230v) ضفخنم رتوتب وأ

تارادلا يف مدختسي (110v,

ةيبرهكلا



حاتفم ىلع هيليرلا يوتحي نأ نكمي

ةقلغم امإ  نوكت حيتافم ةدع وأ دحاو

 NO ايعيبط ةحوتفم NC وأ  ايعيبط

رثكا ىلمحت رصنع نم هيليرلا ربتعُي

لمحت تاردقب رفوتي ًاينورتكلا هنم

ىتح ريبما 1 نم أدبت هفلتخم

. ريبما 10 اهرهشاو ريبما 60 



اإل نيعب ادخأ تاعطاقلا هذه ممصتو

  بولطملا ىوصقلا رايتلا ةميق رابتع

يذلا يوصقلا دهجلا قرف كلذكو

. هلمحتت نأ بجي

دخأي ، ةيكرح ءازجأ يوتحي وألهن

. عطاقلا   قلغو حتفل ةينمز ةدم لحرملا

: هيليرلا لمع ةركف ●

لمع ةركف سفن هلمع ةركف

هيليرلا تاسم االناتال روتكاتنوكلا

ةرئادب لا معتس لال طقف ةصصخم

مكحتلا

ليصوت مت اذا روتكاتنوكلا لثم هلثم

هفلم ىلا يبرهك دهج



عارذ بذجي ايسيطانغم قحال جتني هناف

طقنلا قلغيف تاسم تلاال كرحت

طقنلا حتفيو NO ايعيبط ةحوتفملا

ىلع ىقبيو NC ايعيبط ةقلغملا

يبرهكلا دهجلا طاملا ديدجلا هعضو

دهجلا عطقنا اذاف هفلم ىلا  لصوم

هتاسم تال لدبي هفلم نع يبرهكلا

يعيبطلا هعضو ىلا دوعيو



: هيليرلا عاونا ●

دوهجو ةفلتخم ماجحأب هيليرلا رفوتي

ةفلتخم تاسم توال ةفلتخم

ةوقو دوهجلا و ماجح نعاأل انملكت

تاسم تلاال لمحت

ددع ثيح نم تايليرلا عاونا ركذنو

: اهعاوناو تاسم تلاال

: بسح تاسم تلاال مسقت

:poles باطق ددعاال

رئاودلا ددع : بطقلا ب دصقي

مكحتي نا هيليرلل نكمي ىتلا ةلوزعملا

. اهيف



ىنعي بطقلا ةيداحا تاسم تلاال •

. مكحتلل ةدحاو ةرئاد دوجو

ىنعت بطقلا ةيئانث تاسم تلاال •

ناتلصفنم وا ناتلوزعم ناترئاد دوجو

 . امهيف مكحتلا نكمي امهضعب نع

بطق لكل رئاودلا ددعل ةبسنلا ب ميسقتلا

:Throw ىمستو

ةدحاو ةرئادب دحاو بطق تاسم •تال

نوكي رئاودلا ىف اهراصتخاو

.SPST

نيترئادب دحاو بطق تاسم •تال

نوكي رئاودلا ىف اهراصتخاو



.SPDT

ةدحاو ةرئادب نابطق تاسم •تال

نوكي رئاودلا ىف اهراصتخاو

.DPST

ناترئادب نابطق تاسم •تال

نوكي رئاودلا ىف اهراصتخاو

.DPDT



نكمي ىتلا رئاودلا ددع بسح ميسقتلا

تقولا سفن ىف اهليصوت وا اهلصف

:BREAK لصفلا ىمستو

الاهن لصفلا ةيداحا تاسم •تال

سفن ىف ةدحاو ةرئاد لصفتو لصوت

. تقولا



الاهن لصفلا ةيئانث تاسم •تال

ىف نيتلصفنم نيترئاد لصفتو لصوت

. تقولا سفن



  عاون اال عيمجل صخلم

لجر ةرشع ىدح وذاال هيليرلا حرش -

اال معتسا واالرثك اهرهشا الهن





ليغشتلا فلم يفرط ماقر(2 ،10) اال

(Coil)

(Com)عم كرتشم فرط (1) مقرلا

عمو NO ةحوتفم ةطقن (3) مقرلا

NC ةقلغم ةطقن (4) مقرلا

(Com) كرتشم فرط (6) مقرلا

عمو NO ةحوتفم ةطقن (7) مقرلا عم

NC ةقلغم ةطقن (5) مقرلا



Comعم كرتشم فرط (11) مقرلا

عمو NO ةحوتفم ةطقن (9) مقرلا

NC ةقلغم ةطقن (8) مقرلا



:  هيليرلا تازيمم ●

لكل ليوحتلا ىلع تاسم تلاال ةردق •

رايتلا و رمتسملا رايتلا تاراشا نم

نم عساو ىدم ىلع ) ددرتملا

.( تاددرتلا

ةراشاب فلملا لمعي •

. ةريغص مكحت

الت خادت ) ةرشوش ىا فيضي •ال

. تاهيوشت )وا جيجض –

ةريغص قلغملا تلاالسم ةمواقم •

ادج.

حوتفملا تلاالسم ةمواقم •

ادج. ريبك



مكحتلا ةرئاد نيب مات لزع •

ليوحتلا ةرئادو ( فلملا )

.( تاسم (تلاال

نع مكحتلا لكاشم لح ىلع ةردقلا •

لولحلا نم لهسا انايحا نوكت دقو دعب

. ةينورتكل اال

:  هيليرلا   بويع ●

وهو فلملا وه مكحتلا رصنع •

ةيئابرهك ةعفاد ةوق هيف دلوتتف ىثح

هب رايت رورم دنع ريثأتلا ب ةيسكع

ليصوتلا دنع ( زنل ةدعاقب فرعت )

. لصفلا دنعو



ىلعااللق ةفاضا كلذل مزلي •

.( دويادلا (ك ةيامح رصنع

لك دنع تادادترا وا ىدص ثودح •

عضو ىلا لصفلا عضو نم ليوحت

. سكعلا وا ليصوتلا

لمعي ىكل ةمئاوم ةرئاد ىلا جاتحي •

. ةينورتكل اال ةمظن عماال اديج

. تاسم تلاال نيب ىوعس طبر دجوي •

تاسم تلاال نيب لزعلا لقي •

. ىوعسلا طبرلا ةجيتن ةحوتفملا

ريغص ىضارتف اال رمعلا •

بلطتت ىتلا رئاودلا ىف اصوصخ

و لصولا تارم نم ريبك ددع



. لصفلا

: روتكاتنوكلا و هيليرلا نيب قرفلا -●

كيتاموتوا حيتافم لثميامه كال

نع نافلتخيو صئاصخ يف ناهباشتي

كا يهو ىرخا صئاصخ يف امهضعب

آليت:



(Coil) فلم ىلع يوتحي ▪كالامه

يكل هل ددحملا دهجلا ب هتيذغت بجي

لمعي

هطاقن لك لدبتت هلمع دعب ▪كالامه

سكعلا NCو ةقلغم NOىلا ةحوتفملا

حيتافم لثمت يهو

 

: امهنيب االتخالف هجوا اما

طاقن ىلع يوتحي روتكاتنوكلا ▪

ع تارايت لمحتت (Main) ةيساسا

طاقنو ىوقلا ةرئاد يف مدختست ةيلا 

يف مدختست (Auxiliary) ةدعاسم



ىلع يوتحيف هيليرلا اما مكحتلا ةرئاد

يف مدختست ةفيعض تاردق تاذ طاقن

طقف مكحتلا ةرئاد

تاقيبطت يف روتكاتنوكلا مدختسي ▪

ب كلذ لضفي فال هيليرلا اما 3زاف

3تال اهيف تايلير دوجو نم مغرلا

الن كلذو NO ةحوتفم تاسم

ءافطا ةيصاخ هب روتكاتنوكلا

هيليرلا سكعب (ARC) ةرارشلا

اهيلع بكري ةدعاق ىلا جاتحي هيليرلا ▪

اما هب ةصاخلا لجر اال ددعب

جاتحي وال لجرا هل سيلف روتكاتنوكلا

اهيلع بكري دعاوق ىلا



ةدعاسم طاقن ةدايز لبقي روتكاتنوكلا ▪

نكمي فال هيليرلا اما هيلا ةيفاضا

هيلا ةدعاسم طقن ةفاضا



Electronic ينورتكل اال هيليرلا

Relay

ةلا حلا لحرم ىمسي ام وا

(SolidStateRelay) ةبلصلا

(SSR) اراصتخا ىمسيو

ال يذلا   لحرملا   عاونأ نم عون  وه

كرحتم يكيناكيم ءزج ىلع يوتحي

اال لحرملا سكع ىلع

ال يلا )بفتلا يكيناكيمورهكلا ) يدايتع

الق غإو حتف لمع ءانثأ توص دلوي

 ، ةرئادلا

  ةبلصلا ةلا حلا هيليرلا تازيم مها نم

وهف جرخملا نع لوزعم لخدملا نا



نكمي ثيح Optoisolater هبشي

تاتلوف وليك ةدع ىلا لزعلا لصي نا

جرخملا و لخدملا نيب

يذلا و ينورتكلإ تباث لحرم وهو

الت حرملل اهسفن ماهملا ب موقي

يوتحت ال نكل و ةيكيناكيمورهكلا

يف ديزي ,امم ةكرحتم عطق يأ ىلع

. لحرملا رمع ةرتف

مدختست ةتباثلا الت حرملا

ةينورتكلا ةعطق يأ ,وأ كايرتلا , حادقملا

نع ةليعفت ,متي ضرغلا اذهل مدختست



باألمحلا. مكحتلل , مكحت ةراشإ قيرط

فلملا لدب يئوضلا لزاعلا مدختسي

ةرئادلا نع مكحتلا ةرئاد لزعل يبلوللا

اهب. مكحتملا

 

 

(SSR) ةبلصلا ةلا حلا هيلير يوتحي

جرخمو input لخدم ىلع



عم هجراخم ليصوت outputمتي

جلا عملا عم لصتيف لخدملا اما لمحلا

رايتلا عطق وا ليصوتب موقي يذلا و

. لمحلا نع يئابرهكلا

: ةبلصلا ةلا حلا هيليرلا عاونا -●

ىلا جرخملا و لخدملا ثيح نم مسقني



: عاونا عبرا

رمتسم رايت لخدم (DD) عون▪

(DCtoDC) رمتسم رايت جرخمو

(32VDC-3)و لخدملا دهجب لمعي  

ميقبو (220VDC-5) جرخملا دهج

  ريبما 50 ةياغل لصت هتوافم لمحت



: بيكرتلا ثيح نم نيعونب رفوتيو

رهاظ بكري •عون

موينملا دربم عمو



ةدعاقب بكري •عون

: هليصوت ةقيرط



اعم  نينثا لصوي نا نكمملا نمو

-6 ىلا لخدملا دهج ةميق عفرل يلا وت

64VDC10A



ةميق عفرل كلذو يزاوت امهليصوت وا

حبصتل لخدملا يف رايتلا ةدش لمحت

4-32VDC2OA



و ةيكيناكيمورهكلا هيليرلا نيب قرفلا

: ةبلصلا ةلا حلا هيليرلا

ةلا حلا هيليرلا تازيم مها •نم

نع لوزعم لخدملا  نا ةبلصلا

لزعلا لصي نا نكمي ثيح   جرخملا

و لخدملا نيب تاتلوف وليك ةدع ىلا

جرخملا



هيليرلا خالف ىلع •

ءازجا هب دجوي ال يسيطانغمورهكلا

لزاوعلا مدختسي ام ابلا غو ةكرحتم

 . ةيئوضلا

ردصم مدختسي فلملا دبفالنم •

تلاال )دبوالنم عشم دوياد ) يئوض

وا يئوض كايرت مدختسي تاسم

. يئوض روتسزنارت

ام غابلا هيليرلا نم عونلا اذهو •

ىف ققحتي ال ىذلا و هايملل عنام نوكي

اال رثأتي ثيح يكيناكيمورهكلا هيليرلا

ضرعتيو ةبوطرلا و ةبرت ريخباال

. نمزلا عم لكآتلل



: ةبلصلا ةلا حلا هيلير تازيمم -●

. ةيمقرلا رئاودلا عم قفاوتم •

ادج. ريغص مكحتلا رايت •

ىلا بوتلا ةكرحتم ءازجا دجوت •ال

 . ربكا ىضارتف اال رمعلا ناف

نكام ىفاال مادختس لال بسانم •

ةرارش دوجو مدعل راجفن لال ةلباقلا

. لمعلا ءانثا ةيبرهك

ةرئادو مكحتلا ةرئاد نيب لزعلا •

 . ربكا ( ةردقلا ) ليوحتلا

صخرا نوكي نايح اال ضعب ىف •

. ةردقلا سفنل رغصاو



. لقا ليوحتلا نمز •

: هبويع

دحت جرخلا ىف ةيوعس ةقواعم •هل

. ةيلا علا تاددرتلا ىف همادختسا نم

( (10موا ربكا هليصوت ةمواقم •

جاتحي دقو ةرارح هليغشت نع جتني •

. ديربتلل ءاوه ىلا

تاسم ةدعتال عضو بعصلا نم •

. دحاو يرالى ىف

مادختس حاالتاال ضعب ىف •

ةرئادلا الىنم يرلا علخ بلطتي

اذه عم ققحتي ال وهو االنام ضرغب



. عونلا

هيليرلا ناف بابس اال هذهل •

ةيولوا هل لا زام ىكيناكيمورهكلا

حلااالت. نم ريثك ىف لضفيو

: ةماه تاظح مال

نع جتانلا تاسم تلاال لكآت ليلقتل •

و ليصوتلا ءانثا ةدلوتملا ةرارشلا

امك لصوت RC ةرئاد مدختسي لصفلا

. لكشلا ىف



ةعفادلا ةوقلا ريثات نم صلختلل

فلملا ىف ةدلوتملا ةيسكعلا ةيبرهكلا

فلملا عم ىزاوتلا ىلع دوياد عضوي

فرطلا ب دوثاكلا ) ايسكع لصويو

ىف )امك ةيذغتلا ردصمل بجوملا

لكشلا

 



:impulseRelae يضبنلا هيليرلا

الشت هيلير : اضيا ىمسيو

LachingRelay

Step ةوطخلا لحرم : اضيا ىمسيو

Relay

فاقيا - ليغشت هيلير : اضيا ىمسيو

Start-StopRelay

ةرابع وهو روتبليلت : اضيا ىمسيو

ةضبنلا ةطساوب لمعي هيلير نع

ةيبرهكلا



: يضبنلا هيليرلا ءازجا ●

دوهجب لمعي (Coil) ليغشت فلم ▪

ACوDC ةفلتخم



(Contacts) تلاالسم حيتافم ▪

ةقلغم NOوا ايعيبط ةحوتفم

ريبما 16 لمحت ةردقب NC ايعيبط

نم (Selector)متي ليغشت حاتفم ▪

يودي ليغشتلا عضو رايتخا خالهل

(Auto) يلآ (Manual)وا

: يضبنلا هيليرلا لمع ةركف ●

فلم ىلا ةيبرهك ةضبن دورو دنع

طغاظ حاتفم ةطساوب   ليغشتلا

هتاسم تال لدبي (Pushbutton)

طقنلا قلغيو NC ةقلغملا طقنلا حتفيف

هعضو ىلع ظفاحيو NO ةحوتفملا



ىلا ةديدج ةضبن تدرو اذاف ديدجلا

ىلا طقنلا دوعتو هتاسم تال لدبي هفلم

االلو اهعضو

: يضبنلا هيليرلا صئاصخ ●

صئاصخ نيب يضبنلا هيليرلا عمجي

رمياتلا صئاصخ نيبو ةيداعلا هيليرلا

يف ةيداعلا هيليرلا لثم لمعي وهف

ىلع ظفاحي هنكلو تاسم تلاال ليدبت

ا هعضو ىلا دوعي وال ديدجلا هعضو

نع يبرهكلا دهجلا عطقنا اذا يساس ال

ةيداعلا هيليرلا يف لا حلا امك هفلم

رميات ةصاخو رمياتلا لثم لمعيو



يف هتاسم تال لدبي وهف ملسلا ةنكم

هنكل هفلم ىلا ةضبن دورو حلا

والادبي ديدجلا هعضو ىلع ظفاحي

رميات يف لا حلا امك نمز يا دعب

ملسلا ةنكم

: يضبنلا هيليرلا عاونا -

عون ثيح نم يضبنلا هيليرلا قيمس

طاقن

تلاالسم:

ةطقن ) دحاو بطق يضبن هيلير ▪

(NO ةحوتفم



ةطقن قالب( دحاو بطق يضبن هيلير ▪

(NC ةقلغم ةطقن NOو ةحوتفم

بوانتلا النب معت





نيتطقن ) نيبطق يضبن هيلير ▪عون

(NO نيتحوتفم



قالب نيبطق يضبن هيلير ▪عون

ىلع يوتحت ةطقن قالبلك نيتطقن )

NC ةقلغم ةطقنو NO ةحوتفم ةطقن



: يضبنلا هيليرلا تامادختسا -●

ةرانا يف يضبنلا هيليرلا مدختسي ▪

اذا ملسلا ةنكم لدب ( ملسلا ) جردلا

طغظلا دعب غشلا رونلا ىقبي نا اندرا

( ملسلا ) جردلا حيتافم دحا ىلع



يفاالةينب تارمملا ةرانا يف مدختسي ▪

يتلا اهريغو يفاشملا لثم ةريبكلا

لدب ليغشت حاتفم نم رثكا ىلا جاتحت

( يريتافيدلا ) نويسكيردلا حيتافم

وا لزنم ءافطاو   ليغشت يف مدختسي ▪

Push طغاظ حاتفم ةطساوب لمعم

مادختسا نم buttonوالدب

هعم روتكاتنوك



كر حم ءافطاو ليغشتل مدختسي ▪

حاتفم ةطساوب 220V دهج   ريغص

اذاف (PushButton) دحاو طغاظ

220Vوا دهج ريبك كرحملا ناك

نم دهجثالثزاففالدب كرحم

هعم روتكاتنوك مادختسا



ءافط واال ليغشتلا ليدبت يف مدختسي ▪

خالل نم كلذو نيكرحم نيب

: نيتقيرط

طغاض مادختساب (Manual) ةيودي •

كرحم لغتشي ةطغظ لك دحاو

2 كرحم ءىفطيو 1

2 كرحم لغتشي ةيناث ةطغظ مث

1 كرحم ئفطيو



  ةماوع حاتفم   ةطساوب (Auto)ةيلآ•

حاتفم (FloatSwitch)وا

(PresserSwitch) رشيرب

يليد نوا رميات مادختسا نم والدب

روتكاتنوك و2 هعم (ONDelay)

ةماوعلا حاتفم  تلاالسم قلغي امدنع

1 كرحم لمعي رشيربلا حاتفم وا

كرحملا ءىفطي تلاالسم حتفي امدنعو

1

ةماوعلا حاتفم تلاالسم قلغي امدنعو

لغتشي ةيناث ةرم رشيربلا حاتفم وا

تلاالسم حتفي امدنعو 2 كرحم

النب معي اذكهو 2 كرحملا ءىفطي



ايكيتاموتا بوانتلا

هل ةيضبنلا هيليرلا نم عون دجوي

: نافلم

ةيذغتلا مئاد ليغشت فلم

لؤسملا وهو يظحل ليغشت فلمو

تاسم تلاال ليدبت نع





Emergency ئراوطلا هيلير

:Relay

Relay الةم سلا هيلير : اضيا ىمسيو

Safety

:DoldRelay: اضيا ىمسيو

حةلا ىف ةيامحلا ىف مدختسي هيلير وه

و ماظنلا وا ةنيكاملا ىف ةلكشم ثودح

لمعت ةنيكام ةحول يا هنم ولخي ال

لورتنوك كيتاموتوا ماظنب

اصوصخ automaticcontrol

HMI تاشاش بPLCو ةلصتملا

تايلير واثالةث نينثا نع ةرابع وهو

اهل زمري ةدحاو ةعطق يف ةجمدم



هذه نم دحاو (K1-K2-K3)لك

حاتفم خالل نم لمعي تايليرلا

ليغشت نا نكمم يجراخ ئراوط

(Stop)وا فاقيا (Start)وا

واplcوا لورتنوك جرخ ىلا لصوت

ptc ةرارح ساسح

تالسم طاقن هيلير لك عم طبتريو

طقن عم يلا وت نوكت ةقلغمو ةحوتفم

اآلرخ هيليرلا

تايليرلا نم دحاو يا لغتشا ولف

لمعلا نع ةنكملا فقوتت



 



: ئراوطلا هيلير ءازجا ●



دهجب لمعي ةيذغت لخدم -1

(24VAC)وا(24VDC)

فاقيا ئراوط حاتفم لخدم -2

EmergencyStopSwitch

ليغشت ئراوط حاتفم لخدم -3

EmergencyStartSwitch

رثكا حيتافملا لخادم نوكت نا نكميو

هيليرلا عون بسح كلذ نم

ةقلغمو NO ةحوتفم تالسم طاقن -4

بسحب يلا وت طقنلا هذه نوكتو NC

هلخاد ةدوجوملا تايليرلا

 Auxiliary ةدعاسم تالسم 5-طقن

: نيعون ىلع يهو



عم ةطبترم نوكتو  NO ةحوتفم ا-

طقف هعم لصفتو تايليرلا دحا

نوكتو يرئاد لكشب ةقلغم ب-

اذا لصفت اعم نييليرلا عم ةطبترم

لصف اذا لصفت وال اعم االنينث لصف

امهدحا

رايتخ قالبSelectorال حاتفم -6

ليغشت Manualوا يودي ليغشت

Auto يلآ

نايب: تابمل -7

هيليرلا نا نايب  : االىلو ةبمللا

inputpower ءابرهك هيلع لصاو

on



االلو هيليرلا نا نايب : ةيناثلا لالةبم

K1energized

قلغم هحاتفم ناو غشلا

K2 يناثلا هيليرلا نا ةثلا:نايب ثلا ةبمللا

energized

قلغم هحاتفم ناو غشلا

ناك اذا ةعبار ةبمل يف نوكي نكممو

تايلير يفثالث هيليرلا

ليغشتلا ةداعا حاتفم لخدم -8

Push طغاظ حاتفم وهو Reset

ةجلا عم دعب ليغشتلا ةداع buttonال

هيليرلا فقوت ببس



: ئراوطلا هيلير عاونأ ●

تاكراملا ثيح نم ةريثك عاونا دجوي

واال تاقيبطتلا ثيح نم ةريثك عاوناو

  ركذن فوسو انركذ امع تافاض

اهنم:



ريخات رميات + ئراوط هيلير -1

ليغشتلا



نم ةيامح هيلير + ئراوط هيلير -2

تلوفلا ضافخناو عافترا



ةيمقر ةشاشب ئراوط هيلير -3

Degital



مكحتلا زاهجب لمعي ئراوط هيلير -4

RemotControl دعب نع

 



Auxiliary دعاسملا لِّحَرُملا

:Relay

Contactor ريغصلا روتكاتنوكلا وا

:Mini



رئاود مظعمل يرقفلا دومعلا لثمي  

هيليرلا ربتعي ثيح اآليل، مكحتلا

هب ريغص روتكاتنوك دعاسملا

ةقلغملا ةدعاسملا طاقنلا نم ةعومجم

ةحوتفملا (normallyclosed)و

يوتحي (normallyopen)وال

هيليرلا مدختسيو ، ةيسيئر طاقن ىلع

لصفل اآليل مكحتلا رئاود يف دعاسملا

(coils) تافلم نع رايتلا ليصوتو

ليغشتل ،وأ ىرخأ تاروتكاتنوك

نايبلا تابمل لصفو





: هعاونا ●

لكشلا ثيح نم عاونا هلثالث

ليصوت يغارب هل يداع عون

ةطسبم لمارتب لصوي عون



ةرودم لمارتب لصوي عون

روتكاتنوكلا وا دعاسملا هيليرلا

تاسم نع تال ةرابع وه ريغصلا

مل ناو   مكحتلا يف دعاست ةدعاسم

تاسم تال ةفاضا ناكم بفاال ةيفاك نكت

نم هيلع بكرت   ةدعاسم ةيجراخ

هلمع عم لمعتو ىلعا





Electric ةيئابرهكلا سايقلا ةزهجا

:Measuringdevices

يف ةمهم ةيئابرهكلا سايقلا ةزهجا

ثيح ةيئابرهكلا تاحوللا لمع ةعباتم

عاضوا ةفرعم ىلع دعاست اهنا

ليغشتلا فورظو



: ةيئابرهكلا سايقلا ةزهجا ●-مهأ

تلوفلا دهجلا قرف سايق زاهج -1

(voltmeter) رتيم

دهجلا قرف سايقل زاهجلا اذه مدختسي

ام يئابرهك لمح نيفرط نيب قبطملا

اذه لصوي ، ردصملا دهج سايقل وأ

وأ ردصملا عم يزاوتلا ىلع زاهجلا

نايرس طرش عم يئابرهكلا لمحلا

نوكت نأ بجي يأ يئابرهكلا رايتلا

اهتيتلوف سايق دارملا ةيئابرهكلا ةرادلا

، ةقلغم



رايتلا سايق زاهج

(ammeter)( رتيم (اال

رايتلا سايقل زاهجلا اذه مدختسي

ام يئابرهك لمح يف راملا يئابرهكلا

دارملا لمحلا عم زاهجلا اذه لصوي ،

ةاعارم عم يلا وتلا ىلع هرايت سايق

، ةقلغم ةيئابرهكلا ةرادلا نوكت نا

رتيم االمو ةمواقملا سايق زاهج

(ohommeter)

اال ةمواقم سايقل زاهجلا اذه مدختسي

صالةيح نم دكاتللو ةيئابرهكلا محلا



عما زاهجلا اذه لصوي هذهاالمحلا،

ىلع اهتمواقم سايق دارملا المحلا

نايرس دوجو مدع ةاعرم عم يزاوتلا

ةرادلا نوكت نا يأ يئابرهكلا رايتلل

ةحوتفم

رتيمتاولا ةردقلا سايق زاهج

(watmeter)

اال ةردق سايقل زاهجلا اذه مدختسي

لخادلا نم يوتحيو ةيئابرهكلا محلا

رايتلا فلمب ىمسي امهدحأ نيفلم ىلع

واال يلا وتلا ىلع لمحلا عم لصويو

عم لصويو دهجلا فلم ىمسي رخ



اذه لصوي , يزاوتلا ىلع لمحلا

نايرس ةاعرم عم لمحلا عم زاهجلا

ةقلغم ةرادلا نا يأ ةرادلا يف رايتلا



: سايقلا ةزهجا عاونا -●

: نيعون ىلع نوكت ةزهج اال هذهو

ةرئادلا يف مكحتلا و ةءارقلل 1-عون

كلذ ةلثما نمو اقبسم اهطبظ متي ثيح

اال دولر واالفو راوط اال عباتت هيلير

و ينورتكل اال تاتسومرتلا و ينورتكل

هريغو يرارحلا مكحتملا



ةءارق ةزهجا لثم طقف ةءارقلل 2-عون

تاولا و ريبم واال دهجلا و ةرارحلا



نم ةيئابرهكلا سايقلا ةزهجا مسقنتو

: نيعون ىلا ةءارقلا راهظإ ثيح

ةيرظانتلا سايقلا ةزهجأ -1

:(Anlog)

ىلع كرحتي رشؤمب ممصت اهنا ثيح

ةساقملا ةءارقلا وأ ةميقلا نيبي جيردت



ةيمقرلا سايقلا ةزهجا -2

ًادج ةقيقد ةزهجا يهو :(Digital)

ىلع ةساقملا ةميقلا وأ ةيمكلا رهظت

ةروص (LCD)يف ةينورتكيلا ةشاش

. ماقرا



تاسايقلا ةءارق ةزهجا مسقنتو

ىلا بيكرتلا ثيح نم ةيئابرهكلا

: نيعون

تاحوللا لخاد بكري تباث 1-عون

موقيو اهباوبا ىلع وا ةيئابرهكلا

هتفيظو بسح ةحوللا تانايب ةءارقب



وا سدنهملا هلمعتسي كرحتم 2-عون

ةنايصو لمع ىلع  فرشملا ينفلا

نوكي ةداعو ةيئابرهكلا ةحوللا

و دهجلا نم لكل لماش سايق زاهج

ىمسيو (AC_DC) ةمواقملا و رايتلا

راصتخا يهو (AVO) رتيموف اال

ىتلا صاوخلا نم األلو فرحلل

Ampereو رايتلا ىهو اهسيقي

Ohm Voltageواألمو تلوفلا

: نيعون اضيا يهو

:Anlog يرظانت





:Digetal يمقرو

: نيعون اضيا يهو

كبشم عم عون



: كبشم نودب عونو



: لثمةكرحتم سايق ةزهجا اضيا دجوي

( رجيملا ) لزعلا ةمواقم صحف زاهج

Megger



االثر: ةمواقم صحف زاهج

: نيعون وهو

يرظانت



لا تجيدو

راوط اال عباتت زاهج



ةرارحلا سايق زاهج

ءوضلا ةدش سايق زاهج



يعانصلا رمقلا ةراشا سايق زاهج

تنلا باكالت صحف زاهج



ةيبرهكلا ةرادلا صحف زاهج

ريثك اهريغو



مكحتل ا رئاود يف ةيامحلا رصانع

عافترا وا ضافخنا نم ةيامحلا هيلير

  دهجلا

UnderandOverVoltage 

:ProtectiveRelay

: اضيا ىمسيو

Voltage دهجلا ةبقارم زاهج

Monitoring Device



نم ةيامحلا الت حرم مدختست

عساو لكشب   دهجلا عافتراو ضافخنا

، ةيعانصلا ةيئابرهكلا تاديدمتلا يف

يتلا تاكبشلا يف غًابلا مدختست تيح

. ةيئابرهكلا تاكرحملا يذغت

دهجلا ةدايز نأ فورعملا نم نإ

لثمت يبرهكلا

دهجلا زواجتي امبرف ةروطخ  

ضعب لزعل رايهن دهجاال يبرهكلا

ةجرد عفر يف ببستي امبرو رصانعلا

اداهجا ببسي يلا بوتلا ءازج اال ةرارح

اضيا فلتلا ببسي دق ايرارح

ىلا يدؤي دهجلا ضافخناف كلذك



ةيلعاف مدع لثم ىرخا ةريثك لكاشم

يدؤي امبرو لمحلا ةبسانمل ةردقلا

ءازج اال فلت ىلا اضيا كلذ

نم ةيامحلا هيلير ناف يلا بوتلا

هذه انل نمؤي دهجلا عافتراو ضافخنا

ةيامحلا

: هيليرلا ءازجأ -●



L1 ثلاالةث تازافلا ليصوت ناكم -1

N لا رتونلا ليصوت L2L3و

يهو تلاالسم ةطقن ليصوت ناكم -2

قالب تالسم ةطقن نوكت غابلا

ةطقن فرط 1, كرتشم فرط 2

ةقلغم ةطقن فرط NO)3) ةحوتفم

(NC)

ةميق ماظتنا ىلع  لدت نايب ةبمل -3

يعيبط لكشب ةرئادلا لمع  و دهجلا

ثودح دنع  ءيضت نايب ةبمل -4

ةميقلا بسح UV دهجلا يف ضافخنا

اهيلع طوبظملا



دنع ءيضت نايب ةبمل -5

بسح OV  دهجلا ىف ةدايز   ثودح

اهيلع طوبظملا ةميقلا

ىصقا   ديدحت خالهل نم متي جنير -6

اهدنع ىتلا و دهجلا يف ناصقن ةبسن

ةرياعملا نوكت و هطاقن هيليرلا لدبي

ثمال260V وا تلوفلا ةميقب اما

ثمال ننقملا دهجلا نم ةيوئم   ةبسنك

ةكراملا بسح 5%

لمعي ةيتلوفلل ةميق لقا انه دوصقملا و

نودب ةيعيبط ةروصب كرحملا اهدنع

ابلا ،غو كرحملا تافلم يف ررض يا

%5 يه اهب حومسملا ةبسنلا نوكت ام



%5 ةبسنب ةيتلوفلل ةميق لقا برضنف

اهدنعو 0.05 برض 380 يا

نوكي هيلعو ، تلوف 19 جتانلا نوكي

وه380-19،يا لوبقملا دهجلا

رشؤملا طبضل ةبسنلا داجي 361،وال

ةبسنلا 361و ىلع 380 ةمسقب موقن

عضوب موقنف ،0.95 يه ةجتانلا

. اهيلع رشؤملا

ىف هدايزلا ةبسن ديدحتل جنير -7

هطاقن هيليرلا لدبي ىتلا و دهجلا

ةرياعملا ةبسن نوكت اضيا  و اهدنع

 ثمال420Vوا تلوفلا ةميق ىلع

ثمال ننقملا دهجلا نم ةيوئم ةبسن



ةكراملا بسح 5%

نكمي ةيتلوف ةميق ىلعا انه دوصقملا و

نا نودب كرحملا اهيلع لمعي نا

تافلم ىلع ررض يا هب ثدحي

ةميقلا نوكت ام غابلا ثيح ، كرحملا

يه ةيتلوفلا عافتر ال اهب حومسملا

كرحملا ةيتلوف ةميق 5%نم ةبسنب

تاكرحملا دحا ةحول ثمفالنم ةيلكلا

لمعلا هنكمي كرحملا نا  اندجو

قاطنلا نمض ةيعيبط ةروصب

ةمسقب موقن ثيح تلوف 420/380

ةيتلوف ةميق لقا ىلع ةيتلوف ةميق ىلعا

انه جتانلا 380و ميسقت 420 يهو

طبضب موقن يلا وه1.105بوتلا



. مقرلا اذه ىلع رشؤملا

نمز ديدحت يف مدختسي جنير -8

وا طوبه رمتسا اذا يذلا و ريخأتلا

هيليرلا موقي فوس خالهل  دهجلا ةدايز

هطاقن ليدبتب

ال ثيح ادج ةماه ةيصاخلا هذه  و

ريغت ىا دنع هيليرلا لمعي نا بجي

دهجلل رباع يظحل

  تايليرلا عاونا ضعب يف دجوي -9

لصو تقو طبظل وهو عبار جنير

دهجلا ماظتنا دعب ةرئادلا

ثيح ادج ةمهم ةيصاخلا هذه اضيا

دهج ماظتنا دنع لمعي نا بجي ال هنا



يظحل

هلمع: ةقيرط ●

هيليرلا موقي   رايتلا دوجو حلا يف

دحلا نمض ناك ناف دهجلا سسحتب

ةحوتفملا هتطقن قلغي هيلع طوبظملا

ىلا مكحتلا ةرئاد ررميو NO ايعيبط

حلا يفو مكحت تافلم نم هدعبام

كلذا ىدعتو ضفخنا وا دهجلا عفترا

  لصفلا تقو ضافخن وااال عافتر أل

فقويو هتطقن حتفي هيلع طوبظملا

دهجلا ماظتنا نيح ىلا مكحتلا ةرئاد

دحلا قاطن جراخ دهجلا ناك ناو

هتطقن يقبيو فقوتي هيلع طوبظملا



رينتو اهعضو ىلع NC اعيبط ةقلغملا

للخ هيف دهجلا نا فرعيو بيرت ةبمل

نمز دعب دعب أدبي دهجلا مظتنا ناف

الز دهجلا و تقولا ىهتنا ناف لصولا

ةحوتفملا هتطقن قلغي   امظتنم لا

ديدج نم مكحتلا ةرئاد لغشيو

: هعاونا '●

ىلع لمعي هيلير هنم رفوتي

عم وا نودب زاف 380V ثالةث دهج

لا رتون





220V دهج ىلع لمعي هيليرو

 



لمعي روتكاتنوك عم هيلير هنم دجويو

220 دهجب



روتكاتنوك عم هيلير هنم دجويو

Digital ةيمقر ةشاشب



روتكاتنوكلا عم هليصوت ةقيرط -●



( طوقس ) عاطقنا نم ةيامحلا زاهج

زاف

phasefailureprotective 

 device

ىلع تازافلا دحا طوقس ريثأت

كرحملا

ثلاالث نم زاف يا ىف طوقس ثدح اذا

  تازاف

: لمعي كرحملا ناك -اذا

نخسيس نكل و نارودلا ىف رمتسيس  

متي كلذل لق دلوتملا مزعلا (الن

مزعلا ضيوعتل ىلعا ريبما بحس

قرتحي نا نكمي كلذل ( بولطملا



ةيامح هيلع نكي مل اذا كرحملا

  ةبسانم دولر فوا

: كرحملا لمعي نكي مل  اذا

و هنز توص ثودح   هليغشت دنع دجن

اضيا و نارودلا نم نكمتلا مدع

هقارتحا لا متحا

االيل. مكحتلا رئاود مظعم ىف كلذل

دض  ةيامح زاهج لا معتسا بجي

زاف  طوقس





: هليصو ت ةقيرط -●

L1L2 تازاف ثلاالث ليصوت -متي

ىف اهل صصخملا ناكملا L3ىف

روتكاتنوك عم يزاوتلا ىلع ) هيليرلا

يزاوتلا ىلع ماع لكشب وا روتوملا



ليصوت متي انايحا )و لمحلا عم

لا  رتوينلا

تالسم ةطقن ىلع   هيليرلا   يوتحي  

فرطو COM كرتشم فرط قالب

ةقلغم ةطقن فرطو NO ةحوتفم ةطقن

NC

يتطقن ىلع يوتحت عاونا دجوي

قالب تالسم

عم يلا NOوت ةحوتفملا ةطقنلا لصوت

مكحتلا ةرئاد

نايب ةبمل ىلا ةقلغملا ةطقنلا لصوتو

نع زاهجلا فقوت حلا يف ءيضت

لمعلا



هلمع: ةيرظن -●

ماظتنا دنع و يعيبطلا عضولا ىف

لدبي   اهدجاوت ثلاالةثو تازافلا

ةطقنلا قلغي هسم يا تال طاقن زاهجلا

و مكحتلا ةرئادب هلصتملا ةحوتفملا

  نامأب   كرحملا ليغشت نكمي

ةطقنلا عجرت .. ةزاف طوقس دنعو

اهعضو ىلا مكحتلا ةرئاد عم ةلصتملا

لصفي كلذل ( ةحوتفم (يا يعيبطلا

كرحملا فقي لاو حلا ىف روتكاتنوكلا

يكيناكيملا لمحلا ةيامح و هتيامحل

هب لصتملا



ىتلا االهجةز ضعب دجوت : ةظوحلم

رليف زاف هيلير نيب اهلمع ىف عمجت

جاتلوف ردنا دنا رفوا هيليرو



Phase: راوط األ ةعباتم هيلير

SequenceRelay

: اضيا ىمسيو

Phase: راوط األ عباتت ةبقارم زاهج

SequenceMonitoring

Device



ةمهملا ةزهج نماال هيليرلا اذه ربتعي

، ةفلتخملا ةيعانصلا تاقيبطتلا يف ادج

رتوت ةبقارمل يساسأ لكشب مدختسيو

راوط األ بقاعتو ( دهجلا قرف ) ةيذغتلا

ىلعثالةث لمعت يتلا تازيهجتلل

و تاخضملا و عفاورلا لثم راوطا

فرغو ةيعارزلا واالآلت تاكرحملا

تازيهجتو ةلقنتملا و ةتباثلا ديربتلا

ةيامح يف ريبك رثا اهلو ... ضراعملا

نم ةفلتخملا تازيهجتلا و نيلماعلا

عفاورلا لثم يسكعلا نارودلا راطخا

ال وخلا دعاصملا و ةيئابرهكلا المل وسلا

 . اهريغو تاط



ةفاض باأل زاهجلا اذه لمتشي  غابلا

اال عباتت ةبقارم يهو هتفيظو ىلا

نم ةيامحلا   زاهج ةفيظو ىلع   راوط

PhaseFailure زاف طوقس

ضافخنا نم ةيامحلا زاهج ةفيظوو

UnderandOver دهجلا عافتراو

Voltage

عبرا زاهجلا اذه يف رفوتي ينعي

: تايامح

راوط اال عباتت مدع نم ةيامحلا -1

راوط األ دحا طوقس نم ةيامحلا -2

دهجلا ضافخنا نم ةيامحلا -3



دهجلا عافترا نم ةيامحلا -4

 : هيليرلا ةفيظو -●

لصو مدع وأ لصف ىلع لمعت ثيح

لا األطع دحأ ثودح دنع ةيذغتلا

ةيلا: تلا



نوكي امدنع : راوط األ بقاعت أطخ -1

.يا حيحص ريغ راوط األ بقاعت

يذلا االرم رخا ناكم روط يا ليدبت

يلا بوتلا االةل نارود سكعل يدؤي

. ةريبك رطاخم ثودح

. نيعم رادقمب ةيذغتلا دهج ةدايز -2

. نيعم رادقمب ةيذغتلا دهج ضافخنا -3

توبث مدع وأ راوط األ دحأ عاطقنا -4

.%20 نم ربكا ةبسنب دهجلا

وأ ةدايزلا دهجلا توبث مدع لثمي  

راوط األ دحأ رتوت يف ناصقنلا

اال نيروطلل ةيمس اال ةميقلا عم ةنراقم

. نيرخ



: هيليرلا ليصوت ةقيرط -●



L1L2 تازاف ثلاالث ليصوت  متي

ىف اهل صصخملا ناكملا L3ىف

ليصوت متي انايحا  و زاهجلا

ىلع يوتحي زاهجلا ناك لا اذا رتوينلا

لا رتونلا لوخد ةطقن

phase زاهج ىوتحي ةداع -

قال تالسم ةطقن ىلع sequence

فرطو  COM كرتشم فرط ب

ةقلغم ةطقن فرطو NO ةحوتفم ةطقن

NC

عم يلا وت ةحوتفملا ةطقنلا لصوت

مكحتلا ةرئاد



نايب ةبمل ىلا ةقلغملا ةطقنلا لصوتو

ىلا لصوت وا لمعلا مدع ىلع دللالةل

ةليدب مكحت ةرئاد

phase زاهج لمع ةيرظن -● 

:sequence

ماظتنا دنع و يعيبطلا عضولا ىف

.. بيترتلا ب اهدجاوت ثلاالةثو تازافلا

phasesequence زاهج لدبي

ةحوتفملا ةطقنلا قلغت يا هطاقن

ليغشت نكمي و مكحتلا ةرئادب هلصتملا

نامأب كرحملل   مكحتلا ةرئاد

في ليدبت وا ساكعنا ثودح  دنع

عجرت زاف طوقس دنع وا تازيفلا



ىلا مكحتلا ةرئاد عم ةلصتملا   ةطقنلا

كلذل ( ةحوتفم (يا يعيبطلا اهعضو

فقي لاو حلا  ىف مكحتلا ةرئاد لصفت

لمحلا ةيامح و هتيامحل روتوملا

هب لصتملا يكيناكيملا

: زاهجلا ءارش متي فيك -●

لمحلا وا كرحملا دهج بسح -

هتيامح دارملا

IP هميق ىلا االهابتن اضيا بجي -

ىلع لدت ىتلا و زاهجلل Code

وااال هايملا لوخد نم ةيامحلا ةجرد

زاهجلا ىلا ةبرت



مكحتلا ةرئاد ريبما ةفرعم بجي -

دحلال كانه ثيح .. اهتيامح دارملا

زاهجلا طاقن هلمحتت يذلا ريبم

وال ريبك مكحتلا ةرئاد رايت ناك  اذا

ةطقن ليصوت متيف .. زاهجلا اهلمحتي

هيلير فلم NOعم ةحوتفملا زاهجلا

هيليرلا نم ةحوتفم ةطقن ليصوت و

كلذب و هتيامحل روتكاتنوكلا عم يلا وت

يلا علا ريبم اال ةلكشم لح مت

ساسح لخدم ىلع يوتحي عون دجوي

PTC ةرارح

كرحملا ةرارح تعفترا حلا يف



ةرئادلا لصفي

ةيصاخ ءاغلا ةيناكما هيف عون دجويو

طقف حبصيل راوط اال عباتت ةبقارم

(زاف راوط اال دحأ طوقس ةبقارمل



ير) (بوك ربماج لمعب كلذو ( رليف

S2وS1 نيب



   رايتلا ضافخنا نم ةيامحلا هيلير

:UnderCarrentRelay

:Underload دول ردنا : ىمسي و



Over ةيرارحلا ةيامحلا مدختست امك

رايت يف ةدايزلا نم ةيامحلل load

لمحلا

تنرك ردنا هيلير مدختسي اضيا

لمحلا رايت يف صقنلا نم ةيامحلل

ةيامحلا بلطتت يتلا يفاالمحلا كلذو

لمحلا رايت صقن حةلا يف

ةتباث نوكت ةددحم نيخست ةردق ثمفال

اذهف لمحلا رايت ضفخنا ولو لمحلا

تاناخسلا ضعبل يئزج فلت ينعي

حةلا يف ةروطخ االرم لثمي امبرو

اهتقاط لكب تاناخسلا لمع مدع

يف دمتعت يتلا تابملطلا اضيا كانهو



اهخضت يتلا لئاوسلا ىلع اهديربت

لقي فوسف اهلخادب لئاسلا صقن ولف

فلت ىلا يدؤي نكممو لمحلا رايت

يدؤي امبر وا بيرستلا عنم لئاسو

ةبملطلل يلك فلت ىلا

هليصوت ةقيرط ●



لوخد 220V دهج ليغشت فلم 1-هل

N ىلا لا رتون لوخدو L1 ىلا زاف

    رايت ةدش لوحم هعم بكري -2

 CurrentTransformer

هرايتخا CTمتيو راصتخا هل زمريو

دارملا كرحملا رايت ةدش بسحب

ىلا لوحملا فارطا لصوتو هتيامح

l k

هلخاد رايتلا لوحم نوكي وا

خالل نم كرحملا فارطا دحا ررمي

CT لوحملا

 1 اهماقراو   NC ةقلغم ةطقن 3-هل

مكحتلا ةرئاد يف يلا وت لصوت  2



3   2 اهماقراو NO ةحوتفم ةطقنو

يف نايب ةبمل ةءاض ال اهمدختسن نكمم

مكحتلا ةرئاد هيليرلا لصف حلا

: هطبظ ةقيرط -●

تاجنير ىلعثالث زاهجلا يوتحي

ريبم اال ةميق ىلع هطبظ متي االلو

ال وزن اهزواجتي ال نا هل داري يتلا

تقولا ةميق ىلع هطبظ متي يناثلا

هيليرلا هدنع  لصفي هل نا داري يذلا

كرحملا علقي امنيب حامس تقو ثلا ثلا

هل ننقملا رايتلا ىلع هرايت يوتسيو



: هعاونا -●

ركذن لا كشا و عاونا ةدع هنم دجوي

اهنم:

Digital يمقر عون



دول ردناو دول رفوا ىلع يوتحي عون



دول ردناو دول رفوا ىلع يوتحي عون

Digital يمقر




