
تاباوبلا ب مكحتلا رئاود

ةينورتكل وا كيس كال رئاود

دادعإ

ءابرهك ينف دمحم ليقع



ميحرلا نمحرلا هللا مسب

: حتفلا ةقيرط ثيح نم تاباوبلا مسقنت

جارك ةباوب -1

وا نتوب شوب حاتفم ةطساوب حتفي عونلا اذهو

تراكلا وا يرسلا دوكلا ةحول وا لورتنوك تومير

غاالهق نكممو نمز دعب وا ةرشابم ايكيتاموتا قلغيو

لورتنوك تومير وا نتوب شوب حاتفم ةطساوب

تاجارك لخادم ىلع غابلا عونلا اذه بكري

عناصملا و لماعملا باوبا ىلعو تارايسلا تابآرمو

ةيركسعلا تانكثلا و

كرحم ىلا جاتحيو ريبك عونلا اذه نوكي غابلا

هلغشي

: حتفلا ةقيرط ثيح نم لا كشا ةدع هل عونلا اذه



لا مشلا و نيميلا ىلا ةقلزنم ةباوب ا-

حتفي مسق نييواستم نيمسق ىلا ةموسقم ةباوب ب-

مشلا حتفي مسقو نيمي

نيكرحم ىلا جاتحي عونلا اذهو



لفسأو ىلعا ىلا ةقلزنم ةباوب ج-

لفساو ىلعا ىلا حتفت لوور ةباوب د-



لفساو ىلعا ىلا حتفت عارذ ةباوب ه-

كيس كال لورتنوك مكحت رئاودب عونلا اذهب مكحتلا متي

ةحول وا لورتنوك تومير ةفاضا ةيناكما عم

عم تاباوبلا ب مكحتلل اصوصخ ةعنصم ةينورتكلإ

لورتنوك تومير ةفاضا ةيناكما



لخدم ةباوب -2

نتوب شوب حاتفم ةطساوب ايكيتاموتا حتفي عونلا اذهو

 وا يرس دوك ةحول ةطساوب وا نوفرتنا ةطساوب وا

ايكيناكيم قلغيو ةكرح ساسح ةطساوب  وا تراك

ايكيتاموتا وا ةباوبلا ىلع بكري شافد ةطساوب

و بتاكملا و كونبلا و تايانبلا لخادم ىلع بكري

ةيصوصخلا تاذ فرغلا

 ىلا جاتحي ال وريغص همجح عونلا اذه نوكي غابلا

هلغشي كرحم



جاجز ةباوب -3

ةكرح ساسح ةطساوب ايكيتاموتا حتفي عونلا اذه

ايكيتاموتا قلغيو

هلغشي كرحم ىلا عونلا اذه جاتحي

قدانفلا و كونبلا التوصلااالتو وملا يف بكري



دارفأ ةباوب -4

ةمصبلا ةطساوب حتفي تاباوبلا نم عونلا اذه

نمزلا نم ةرتف دعب قلغيو اقبسم ةفرعملا

ةيراجتلا تاسسؤملا و لماعملا يف بكري



لورتنوك كيس كال مكحتلا رئاود حرشب وأال أدبن

1 مقر ةرئاد

كرحملا ليغشتب ةباوبلا حتف متي ةرئادلا هذه يف

S1 نتوب شوب حاتفم ةطساوب قوف  وا نيميلا هاجتاب

فقوتي حتفلا يف ةطقن رخآ ىلا ةباوبلا لصت امدنعو

LM1 شتيوس تميل حاتفم ةطساوب كرحملا



وا لا مشلا هاجتاب كرحملا ليغشتب ةباوبلا قلغ متيو

S2 نتوب شوب حاتفم ةطساوب تحت

فقوتي قلغلا يف ةطقن رخآ ىلا ةباوبلا لصت مدنعو

LM2 شتيوس تميل حاتفم ةطساوب كرحملا

ةطساوب ءاشن ةطقن يا يف ةباوبلا فاقيا ناكم باال

S0 فاقي اال حاتفم

قلغلا وا حتفلا ىلا اهليغشت مث

مدع نامضو ةيامحلل يبرهك كولر تنا بيكرت مت

اعم. نيهاجت اال لمع



2 مقر ةرئاد

كرحملا ليغشتب ةباوبلا حتف متي ةرئادلا هذه يف

S1 نتوب شوب حاتفم ةطساوب قوف  وا نيميلا هاجتاب

فقوتي حتفلا يف ةطقن رخآ ىلا ةباوبلا لصت امدنعو

LM1 شتيوس تميل حاتفم ةطساوب كرحملا



NC ةقلغملا ةطقنلا

كرحملا ليغشتب ايكيتاموتا ةرشابم ةباوبلا قلغ متيو

شتيوس تميل حاتفم ةطساوب تحت وا لا مشلا هاجتاب

LM1

ةحوتفملا ةطقنلا

فقوتي قلغلا يف ةطقن رخآ ىلا ةباوبلا لصت مدنعو

LM2 شتيوس تميل حاتفم ةطساوب كرحملا

ةطساوب ءاشن ةطقن يا يف ةباوبلا فاقيا ناكم باال

S0 فاقي اال حاتفم

قلغلا وا حتفلا ىلا اهليغشت مث

مدع نامضو ةيامحلل يبرهك كولر تنا بيكرت مت

اعم. نيهاجت اال لمع



3 مقر ةرئاد

كرحملا ليغشتب ةباوبلا حتف متي ةرئادلا هذه يف

S1 نتوب شوب حاتفم ةطساوب قوف  وا نيميلا هاجتاب

فقوتي حتفلا يف ةطقن رخآ ىلا ةباوبلا لصت امدنعو

LM1 شتيوس تميل حاتفم ةطساوب كرحملا

NC ةقلغملا ةطقنلا



ليغشتب نمزلا نم ةرتف دعب ةباوبلا قلغ متيو

  حاتفم ةطساوب تحت وا لا مشلا هاجتاب كرحملا

تميل

لغشت يتلا NO ةحوتفملا ةطقنلا LM1 شتيوس

رمياتلا

فقوتي قلغلا يف ةطقن رخآ ىلا ةباوبلا لصت امدنعو

LM2 شتيوس تميل حاتفم ةطساوب كرحملا

ةطساوب ءاشن ةطقن يا يف ةباوبلا فاقيا ناكم باال

S0 فاقي اال حاتفم

قلغلا وا حتفلا ىلا اهليغشت مث

مدع نامضو ةيامحلل يبرهك كولر تنا بيكرت مت

اعم. نيهاجت اال لمع



4 مقر ةرئاد

كرحملا ليغشتب ةباوبلا حتف متي ةرئادلا هذه يف

S1 نتوب شوب حاتفم ةطساوب قوف  وا نيميلا هاجتاب

فقوتي حتفلا يف ةطقن رخآ ىلا ةباوبلا لصت امدنعو

LM1 شتيوس تميل حاتفم ةطساوب كرحملا

NC ةقلغملا ةطقنلا



ليغشتب نمزلا نم ةرتف دعب ةباوبلا قلغ متيو

  حاتفم ةطساوب تحت وا لا مشلا هاجتاب كرحملا

تميل

رمياتلا لغشت يتلا ةحوتفملا ةطقنلا LM1 شتيوس

فقوتي قلغلا يف ةطقن رخآ ىلا ةباوبلا لصت امدنعو

LM2 شتيوس تميل حاتفم ةطساوب كرحملا

ةراش اال عطق مت اذا ليس وتوف تاساسح بيكرت مت

مث ةرشابم فقوتت ةباوبلا قلغ ءانثا نيزاهجلا نيب

حتفلا ىلا دوعت

ةقلغم ةباوبلا و نيزاهجلا نيب ةراش اإل عطق مت اذإ امأ

حتفت نلف

ةطساوب ءاشن ةطقن يا يف ةباوبلا فاقيا ناكم باال



S0 فاقي اال حاتفم

قلغلا وا حتفلا ىلا اهليغشت مث

مدع نامضو ةيامحلل يبرهك كولر تنا بيكرت مت

اعم نيهاجت اال لمع



5 مقر ةرئاد

لورتنوك تومير زاهج لا معتسا مت ةرئادلا هذه يف

حيتافم ثالث

ةباوبلا حتفل حاتفم

ةباوبلا قلغل حاتفم

ةباوبلا فاقي إل حاتفم



كرحملا ليغشتب ةباوبلا حتف متي ةرئادلا هذه يف

نتوب شوب حاتفم ةطساوب قوف  وا نيميلا هاجتاب

ىلع طغظلا ب لورتنوك توميرلا ةطساوب S1 وا

P1 حتفلا حاتفم

فقوتي حتفلا يف ةطقن رخآ ىلا ةباوبلا لصت امدنعو

LM1 شتيوس تميل حاتفم ةطساوب كرحملا

NC ةقلغملا ةطقنلا

ليغشتب نمزلا نم ةرتف دعب ةباوبلا قلغ متيو

  حاتفم ةطساوب تحت وا لا مشلا هاجتاب كرحملا

تميل

رمياتلا لغشت يتلا ةحوتفملا ةطقنلا LM1 شتيوس

حاتفم ىلع طغظلا ب لورتنوك توميرلا ةطساوب وا

P2 قلغلا

فقوتي قلغلا يف ةطقن رخآ ىلا ةباوبلا لصت امدنعو



LM2 شتيوس تميل حاتفم ةطساوب كرحملا

ةراش اال عطق مت اذا ليس وتوف تاساسح بيكرت مت

مث ةرشابم فقوتت ةباوبلا قلغ ءانثا نيزاهجلا نيب

حتفلا ىلا دوعت

ةقلغم ةباوبلا و نيزاهجلا نيب ةراش اإل عطق مت اذإ امأ

حتفت نلف

ةطساوب ءاشن ةطقن يا يف ةباوبلا فاقيا ناكم باال

لورتنوك توميرلا ةطساوب S0وا فاقي اال حاتفم

P0 فاقي اإل حاتفم

قلغلا وا حتفلا ىلا اهليغشت مث

مدع نامضو ةيامحلل يبرهك كولر تنا بيكرت مت

اعم نيهاجت اال لمع



6 مقر ةرئاد

نم فلأتي ةرئادلا هذه يف لورتنوك توميرلا زاهج

حتفلا ءانثا فاقي وااال ليغشتلل ةدحاو ةسبك

كرحملا ليغشتب ةباوبلا حتف متي ةرئادلا هذه يف

S1 نتوب شوب حاتفم ةطساوب قوف  وا نيميلا هاجتاب

نم لورتنوك تومير ةطساوب وا طقف لخادلا نم

رخآ ىلا ةباوبلا لصت امدنعو   جراخلا و لخادلا



تميل حاتفم ةطساوب كرحملا فقوتي حتفلا يف ةطقن

NC ةقلغملا ةطقنلا LM1 شتيوس

ليغشتب نمزلا نم ةرتف دعب ةباوبلا قلغ متيو

  حاتفم ةطساوب تحت وا لا مشلا هاجتاب كرحملا

تميل

هيليرلا لغشت يتلا ةحوتفملا ةطقنلا LM1 شتيوس

T1 رمياتلا لغشي هيليرلا R1و

فقوتي قلغلا يف ةطقن رخآ ىلا ةباوبلا لصت امدنعو

LM2 شتيوس تميل حاتفم ةطساوب كرحملا

ةراش اال عطق مت اذا ليس وتوف تاساسح بيكرت مت

مث ةرشابم فقوتت ةباوبلا قلغ ءانثا نيزاهجلا نيب

و نيزاهجلا نيب ةراش اإل عطق مت اذاو حتفلا ىلا دوعت

حتفت نلف ةقلغم ةباوبلا



ءاشن ةطقن يا يف حتفلا ءانثا ةباوبلا فاقيا ناكم باال

ةطساوبوا لخادلا نم ليغشتلا حاتفم ةطساوب

جراخلا و لخادلا نم لورتنوك توميرلا

حتفلا ىلا اهليغشت مث

مدع نامضو ةيامحلل يبرهك كولر تنا بيكرت مت

اعم نيهاجت اال لمع

ليغشتلل ةرئادلا ةئيهتل T2 رمياتو R1 هيلير ةفاضا مت

حتفلا ءانثا ليغشتلا فاقي واإل ىرخأ ةرم



7 مقر ةرئاد

نم نتوب شوب حيتافم ةحول ةفاضا مت ةرئادلا هذه يف

9 مقرلا 1ىلا مقرلا

يرسلا دوكلا ىمست ةيئاوشع ماقرا ةعبرا رايتخاو

جراخلا نم ةباوبلا حتفل

ب يرسلا دوكلا ماقرأ طغظن نا بجي ةباوبلا حتفل

يلا وتلا



نل يرسلا دوكلا ماقرا ريغ مقر يا طغظ مت اذا

ءيش لصحي

اضيا فلتخم لكشب يرسلا دوكلا ماقرا طغظ مت اذاو

ءيش لصحي نل

طغظو يرسلا دوكلا ماقرا نم نيمقر طغظ مت اذاو

دوعيو حتفلا ةيلمع لطبت ماقر األ يقاب نم مقر

ةيادبلا ىلا عضولا

3561 ةرئادلا هذه يف يرسلا دوكلا ماقرا

3مث5مث6مث1 طغظن نا بجي ةباوبلا حتفل

ةباوبلا حتف متي يلا بوتلا ماقر ىلعاال طغظلا مت اذاف

قوف وا نيميلا هاجتاب كرحملا ليغشتب

فقوتي حتفلا يف ةطقن رخآ ىلا ةباوبلا لصت امدنعو  

ةطقنلا LM1 شتيوس تميل حاتفم ةطساوب كرحملا

NC ةقلغملا



رم امك لخادلا نم ليغشت حاتفم ةفاضا نكمملا نمو

ةقباسلا رئاودلا يف انعم

وا لا مشلا هاجتاب كرحملا ليغشتب   ةباوبلا قلغ متيو

SC ليغشتلا   حاتفم ةطساوب تحت

ةرتف دعب ايكيتاموتا قلغتل رميات ةفاضا نكمملا نمو

ةقباسلا رئاودلا يف انعم رم  امك نمزلا نم

فقوتي قلغلا يف ةطقن رخآ ىلا ةباوبلا لصت امدنعو

LM2 شتيوس تميل حاتفم ةطساوب كرحملا

: ةرئادلا لمع ةقيرط

R2 هيليرلا ليغشت S3متي حاتفم ىلع طغظلا دنع

S5 حاتفملا لمعل ئيهيو

R3 هيليرلا ليغشت S5متي حاتفم ىلع طغظلا دنعو



S6 حاتفملا لمعل ئيهيو  

R4 هيليرلا ليغشت S6متي حاتفم ىلع طغظلا دنعو

S1 حاتفملا لمعل ئيهيو

R5  هيليرلا ليغشت S1متي حاتفم ىلع طغظلا دنعو

K1 روتكاتنوكلا ليغشتب R5 هيليرلا موقيو

ةباوبلا حتفل صصخملا

S2-S4-S7-S8-S9متي حيتافملا طغظ مت حلا يف

حتفلا ةيلمع لطبيف R1 هيليرلا ليغشت



8 مقر ةرئاد

كرحملا ليغشتب ةباوبلا حتف متي ةرئادلا هذه يف

S2 نتوب شوب حاتفم ةطساوب قوف  وا نيميلا هاجتاب

لصت ىتح حاتفملا ىلع طغظلا رارمتسا نم والدب

حتفلا ةياهن ىلا ةباوبلا

وا لا مشلا هاجتاب كرحملا ليغشتب ةباوبلا قلغ متيو

S3 نتوب شوب حاتفم ةطساوب تحت



لصت ىتح حاتفملا ىلع طغظلا رارمتسا نم والدب

قلغلا ةياهن ىلا ةباوبلا

(Emergnse)S1يف ئراوط حاتفم ةفاضإ مت

لصفيف هيلع طغظي ليغشتلا يف أطخ يا ثدح حلا

لمعلا نع ةرئادلا

مدع نامضو ةيامحلل يبرهك كولر تنا بيكرت مت

اعم. نيهاجت اال لمع



9 مقر ةرئاد

ام غابلا وهو نيهاجتا يف تاباوبلا كرحم لمعي  

هجولا يداحآ كرحم نوكي

هجولا يداحآ كرحملا يف نيهاجتا ىلع لوصحللو

ةيذغتلا ءاقبا عم ءدبلا تافلم ىلع ةيذغتلا سكع متي

ليغشتلا تافلم يف اهعضو ىلع

ةيذغتلا ءاقبا عم ليغشتلا تافلم يف ةيذغتلا سكع وا

ءدبلا تافلم يف اهعضو ىلع



بسح هجولا يداحآ كرحملا هاجتا سكع ةقيرط

: هعون

روطشملا بطقلا وذ كرحم -1

ءدبلا فثكم وذ كرحم -2



مئاد فثكم وذ كرحم -3

مئاد فثكمو ءدب فثكم وذ فثكم -4



ماعلا كرحملا -5

تافلملا يواستم كرحم -6



مقر11 ةرئاد

هجو ثاليثاأل كرحمل ىوقلا ةرئاد يه ةرئادلا اذه

نيهاجتا لمعي

ثالةيث تاكرحملا نارود هاجتا سكع ةقيرط

هجو:  األ

هجو ثالةيثاأل تاكرحملا نارود هاجتا سكع  متي

دنع ضعبلا امهضعب عم نيهجو يأ عضو ليدبتب

كرحملا فارطأ عم امهليصوت



: ةرئادلا حرش

نم رايتلا نايرس ىلع   ىوقلا ةرئاد لمع أدبم دمتعي

قيرط نع كرحملا ةرئاد ىلا يئابرهكلا ردصملا

ةيرارحلا ةيامحلا (K1)و روتكاتنوكلا و تارهصملا

L2-V1،L3-W1،L1-U1 نم لك لصتي ثيح

تلاال حاتفملا تاسم يفتال ةردقلا طاقن قلغت امدنع

لمعي يناثلا لالهاجت ليوحتلا دنعو يسم

ردصملا نم رايتلا لا صيإ ىلع (K2)  روتكاتنوكلا

مت يتلا ةيرارحلا ةيامحلا و تارهصملا سفن ربع

L1 نم لك لصتي ثيح األلو يفاالهاجت اهمادختسا

روديف ،L3–W1و،L2–U1و،V1–

. سكاعملا باالهاجت كرحملا



ةينورتكل األ تاباوبلا رئاود ضعب حرش ايناث

1 مقر ةرئادلا

يفموس ةكرام   ةينورتكلا ةرئاد يهو

لا مشو نيمي لمعي ةباوب كرحم ليغشتل Somfy



: ليصوتلا ةقيرط

220V ةيذغتلا ردصم

E االثر ةيذغتلا ردصم لوخد -1

N لا رتونلا ةيذغتلا ردصم لوخد -2

L زافلا ةيذغتلا ردصم لوخد -3

كرحملا فارطأ  

حتفلل كرحملا فرط -4

كرتشملا كرحملا فرط -5

قلغلل كرحملا فرط -6



فالرش ةبمل فارطأ

فلاالرشاأللو ةبمل فرط -7

يناثلا فلاالرش ةبمل فرط -8

وطلا ةباوبلا ليغشت عم فلاالرش ةبمل لمعت يكلو

ةيعضو ىلع 11 مقر حاتفملا لعجن حتفلا ةيلمع

off



روتكاتنوك وأ هيلير ليوك فارطأ

ليوكلا ىلا ةيذغتلا جورخ -9

ليوكلا ىلا ةيذغتلا لوخد -10

حتف دنع ةرانا فاشك ليغشتل فارط هذهاأل مدختست

روتكاتنوك وا هيلير قيرط نع ةباوبلا

off ةيعضو 4ىلا مقر حاتفملا ليوحت متيو



ليس وتوف تاساسح فارطأ

(24V(ac&dc  تاساسحلل ةيذغت جورخ -11

24V تاساسحلل يفاضا ةيذغت جورخ -12

(ac&dc)

0V تاساسحلل ةيذغت جورخ -13

طوشلا ةياهن حاتفم فرط -14

يف تلاالسم ةطقنل C كرتشملا فرطلا -15

ساسحلا

ساسحلا NOيف ةحوتفملا ةطقنلا فرط -16

تاساسحلا ةراشا تعطقنا اذا ةباوبلا قلغل مدختسي  

حتفلا دنع

on12 مقر حاتفم ةيعضو نوكتو

ساسحلا NOيف ةحوتفملا ةطقنلا فرط -17

تاساسحلا ةراشا تعطقنا اذا ةباوبلا حتفل مدختسي

دنعاإلغالق



off12 مقر حاتفم ةيعضو نوكتو



: طوشلا ةياهن حاتفم فارطا

ةباوبلا ةهج كرحملا ىلع طوشلا ةياهن تفماح تبثي

وال ةياهنلا دنع حتفلا فاقي ال نيهاجت يفاال لمعيو

ةياهنلا دنع قلغلا فاقي

24vdc طوشلا ةياهن حاتفم ةيذغت متي

يف كرتشملا فرطلا 11ىلا فرطلا ليصوت متيو

C حاتفملا

NOيف ةحوتفم ةطقن 16يف فرطلا ليصوت متي

ةياهن دنع ةباوبلا فاقي ال راوشملا ةياهن حاتفم

اإلغالق



NC إل ةقلغملا ةطقنلا 17يف فرطلا ليصوت متيو

حتفلا ةياهن دنع ةباوبلا فاقي

متي يجراخ طوش ةياهن حاتفم مادختسا حلا يفو

ناك اذا ةيذغت نودب 12و13وا 24vdcنم هتيذغت

طقف يكيناكيم

NC ةقلغم ةطقن 14و15ىلا فارط اال لصوتو

طوشلا ةياهن حاتفم يف



يجراخلا حاتفم لا فارطأ

ةباوبلا حتفل لصوي -18

كرتشملا فرطلا -19

ةباوبلا قلغل لصوي -20

on ةيعضو 6ىلا مقر حاتفم ليوحت متيو



ةباوبلا حتفل 18و19 فارط األ مدختست اضيا

نوفرتن نماآل ةحوتفم ةطقن ةطساوب

ةطساوب ةباوبلا قلغل 19و20 فارط األ مدختستو

نوفرتن نماآل ةحوتفم ةطقن

on ةيعضو 6ىلا مقر حاتفم ليوحت متي اضيا



: لورتنوك توميرلا و ةباوبلا لمع طبظ ةقيرط

: ةباوبلا راسم طبظ

يف ةباوبلا يقبن نا بجي ةجمرب ةيلمع يا لبق

طسولا

نيميلا ةهج واال ىلا لمعلا كرحملا أدبي نا اندرا اذا

off ةيعضو ىلع 3 مقر حاتفملا عضن

ةهج واالىلا لمعلا كرحملا أدبي نا اندرا اذاو

لا مشلا

on ةيعضو ىلع 3 مقر حاتفملا عضن



: كرحملا نودب ةباوبلا كيرحت

ةباوبلا ليغشت اندرا اذاو حتفلا ةهج ىلا لفقلا عضوي

قلغلا ةهج ىلا لفقلا عضوي كرحملا عم



: توميرلا طبظ

يذ للا ءوضلا ريني ىتح PROG رز ىلع طغظن -1

هتحت

لورتنوك توميرلا يف حتفلا ةسبك ىلع طغظن -2

ءوضلا نول ريغتي ىتح ةقيقد 2 رادقم

: ةباوبلا راسم ةعرس طبظ



هتحت يتلا ةبمللا رينت ىتح SET رز ىلع طغظن -1

حتفت مث ةباوبلا قلغتف توميرلا ةسبك طغظن -2

ةعرسب

ةسبك طغظن ب30مس حتفلا ةيلمع ءاهتنا 3-لبق

حتفلا ئطابتيف توميرلا

ةبمل نول ريغتي حتفلا ةيلمع ءاهتنا 4-دنع

ةيلمعلا POWERمتتو



: ةباوبلا غاالق تقو طبظ

حتفلا ةيلمع ءاهتنا دعب ةباوبلا غاالق تقو طبظل

وىلا تقولا ةدايزل + ةهج ىلا تيقوتلا حاتفم كرحي

تقولا ليلقتل - ةهج

: توميرلا يف حتفلا فاقيا ليعفت

توميرلا يف حتفلا دنع ةباوبلا فاقيا طبظل

ىتح ةيناث 2 رادقم PROG حاتفم ىلع طغظن -1

هتحت يذلا ءوضلا ءيضي

ةفيفخ ةطغظ PROG حاتفم ىلع طغظن 2-مث



هتحت يذلا ءوضلا نول ريغتي

نول ريغتي ىتح ىنميلا توميرلا ةسبك ىلع طغظن -3

ىرخا ةرم ءوضلا

يف باالةران مكحتي يذلا هيليرلا لمع ليعفت

: توميرلا

ةحوللا يف دوجوملا توميرلا يف هيليرلا لمع ليعفتل

وا يجراخ هيلير خالل نم باالةران مكحتي يذلا و

روتكاتنوك

ىتح ةيناث 2 رادقم PROG حاتفم ىلع طغظن -1



هتحت يذلا ءوضلا ءيضي

ةفيفخ ةطغظ PROG حاتفم ىلع طغظن 2-مث

هتحت يذلا ءوضلا نول ريغتي

حاتفم ىلع ةفيفخ ةطغظ ىرخا ةرم طغظن 3-مث

PROG

نول ريغتي ىتح ىنميلا توميرلا ةسبك ىلع طغظن -4

ءوضلا



: ةباوبلا ريس ةعرس طبظ ءاغلإ

ةباوبلا ةعرس طبظ الءاغل

ىتح يناوث 7 رادقم POWER حاتفم ىلع طغظن -1

SET ءيضي

POWER حاتفم تحت ءوضلا ءيضي 2-مث



: توميرلا عيمج لمع ءاغلإ

يناوث 7 رادقم PROG رز ىلع طغظن

هتحت يذلا ءوضلا ءيضي ىتح



: يكيناكيملا بيكرتلا نع ةماع ةحمل





 





2 مقر ةرئاد

يف مكحتلل Nice سيان ةكرامةينورتكلا ةرئاد يهو

نيكرحم خالل نم ةباوب ليغشت





: ليصوتلا ةقيرط

:220V ةيذغتلا فارطأ

L زافلا ةيذغتلا ردصم لوخد -1

E االثر ةيذغتلا ردصم لوخد -2

N لا رتونلا ةيذغتلا ردصم لوخد -3

: ةيداع ةبملو فالرش ةبمل فارطأ

فالرش ةبمل فرط -4

فالرش ةبمل فرط -5

ةيداع ةبمل فرط -6

ةيداع ةبمل فرط -7

: تاكرحملا فارطأ

حتفلل األلو كرحملا فرط -8

كرتشملا األلو كرحملا فرط -9

قلغلل األلو كرحملا فرط -10



حتفلل يناثلا كرحملا فرط -11

كرتشملا يناثلا كرحملا فرط -12

قلغلل يناثلا كرحملا فرط -13

: روتكاتنوك وا هيلير ليوك فارطأ

ليوكلل األلو فرطلا -15

ليوكلل يناثلا فرطلا -16

لمعي يش يا وا ةرانا فاشك ليغشتل مدختسيو

كرحملا ليغشت عم يزاوت

ةياهن حيتافم و ليس وتوف تاساسحلا ةيذغت فارطأ

: طوشلا

V24 ةيذغت جورخ -17

0V ةيذغت جورخ -18



ليس وتوف تاساسح يذغي 24V ةيذغت جورخ -19

تلاالسم طاقنل كرتشملا فرطلا -20

حتفلا دنع ءيضت ةبمل فرط -21

ةياهندنع حتفلا فقوي طوش ةياهن حاتفم فرط -22

قلغلا ةياهن دنع قلغلا فقوي  و  حتفلا

لمعن طوش ةياهن حاتفم دوجو مدع حلا يفو

20و22 )نيب يربوك ) ربماج

فقوي ليس وتوف األلو ساسحلا ةطقن فرط -23

تاساسحلا ةراشا عطق مت حلا يف قلغلا ةيلمع

فقوي ليس وتوف يناثلا ساسحلا ةطقن فرط -24

تاساسحلا ةراشا عطق مت حلا يف قلغلا ةيلمع

يوديلا ليغشتلل  NO ةحوتفم ةطقن فرط -25

نوفرتنأ وا يجراخ حاتفم خالل نم مدختست

ةباوبلا حتفل NOيف  ةحوتفم ةطقن فرط -26

نوفرتنا وا يجراخ حاتفم خالل نم مدختست



مدختست ةباوبلا قلغل  NO ةحوتفم ةطقن فرط -27

نوفرتنأ وا يجراخ حاتفم خالل نم



ساحنلا كلس األنيتن فرط -28

موينمل كلساأل األنيتن فرط -29



ةحوللا ب صاخ توميرو رفيسير ةفاضا نكمي





يجراخ توميرو رفيسير ةفاضا ناكم بواال

حتفلل 20و26 ىلا رفيسيرلا طاقن لصوت

قلغلل  و20و26



: يكيناكيملا بيكرتلا نع ةماع ةحمل











3 مقر ةرئاد

ليغشتل Nice سيان ةكرام ةينورتكلإ ةرئاد يهو

عارذ ةباوب



: ليصوتلا ةقيرط

L زافلا ةيذغتلا ردصم لوخد -1

E اإلثر ةيذغتلا ردصم لوخد -2

N لا رتونلا ةيذغتلا ردصم لوخد -3

فالرش ةبمل فرط -4

فالرش ةبمل فرط -5



عفرلل كرحملا فرط -6

كرتشملا كرحملا فرط -7

لوزنلل كرحملا فرط -8

24vac  ةيذغت جورخ -9

 24vac ةيذغت جورخ -10

تاساسحلل كرتشملا فرطلا -11

ليس وتوف تاساسحلا ةطقن فرط -12

نتوب شوب حاتفمةطساوب يوديلا ليغشتلل فرط -13

نوفرتنا خالل نم وا دوك ةحول خالل نم وا

مل ناو قلغلل طوش ةياهن حاتفمل لمعتسي فرط -14

11و14 نيب يربوك لمعتسي دجوي

مل ناو حتفلل طوش ةياهن حاتفمل لمعتسي فرط -15

11و15 نيب يربوك لمعتسي دجوي



موينمل كلساأل االنيتن فرط -43

ساحنلا كلس االنيتن فرط -44

: يكيناكيملا بيكرتلا نع ةماع ةحمل









4 مقر ةرئاد

 Somfy يفموس ةكرام ةينورتكلا ةرئاد يهو

لفسأو ىلعا ىلا لوور ةباوب ليغشتل



: ليصوتلا ةقيرط

تالسم ةطقن فرط -1

ةطقنلا هذه مدختست تلاالسم ةطقنل اآلرخ فرطلا -2

ليغشت عم لمعي نكمم ءيش يا وا فاشك ةءاض أل

ةباوبلا



E هيلااإلثر لصوي فرط -3

E هيلااإلثر لصوي فرط -4

L زافلا ةيذغتلا ردصم لوخد -5

N لا رتونلا ةيذغتلا ردصم لوخد -6

لوزنلل كرحملا فرط -7

كرتشملا كرحملا فرط -8

دوعصلل كرحملا فرط -9

+vdc24 ةيذغت جورخ -10

-42vdc ةيذغت جورخ -11

-24vdc ةيذغت جورخ -12



رابتخ لال ةباوبلا ليغشت فرط -13

حيتافملا و تاساسحلل كرتشملا فرطلا -14

ليس وتوف تاساسحلل مدختست NC ةقلغم ةطقن -15

طوشلا ةياهن حيتافمل مدختست NC ةقلغم ةطقن -16

ةيفاض اإل حيتافملل مدختست NC ةقلغم ةطقن -17

خالل نم ليغشتلل مدختست NO ةحوتفم ةطقن -18

خال نم وا دوك حاتفم خالل نم وا نتوب شوب حاتفم

نوفرتنا ل

موينمل كلساال االنيتن فرط -19

ساحنلا كلس االنيتن فرط -20



: يكيناكيملا بيكرتلا نع ةماع ةحمل





5 مقر ةرئاد

SOCAحتفل اكوس ةكرام   ةينورتكلا ةرئاد يهو

صاخ تراك وا دوك ةحول خالل نم لخدم ةباوب

اهب









: ليصوتلا ةقيرط

ىلا حيتافملا ةحول نم ةجراخلا األسالك ليصوت متي

ةينورتكل اال ةعطقلا

GR Grayىلا يدامرلا كلسلا

Y Yellowىلا رفص األ كلسلا

PU Purpelىلا يجسفنبلا كلسلا

B Plackىلا دوس األ كلسلا

R Redىلا رمح األ كلسلا



VIN 12vdc+ىلا ةيذغت ردصم ليصوت متي

GND 12vdc-ىلا ةيذغت ردصم ليصوت متي

فرط 12vac+ىلا ةيذغت ردصم ليصوت متي

يئابرهكلا لفقلا

تلاال ةطقن 12vac-ىلا ةيذغت ردصم ليصوت متي

COM ةكرتشملا سم

تلاالسم ةطقن ىلا يناثلا لفقلا فرط ليصوت متي

NO

يجراخ حاتفم ةفاضا مت يف

نتوب شوب حاتفم فرط 12vac-ىلا ليصوت متي

PS ىلا اآلرخ فرطلا ليصوت متيو



: ةجمربلا ةقيرط



: درووسابلا رييغت -1

#4567*# وه يساس األ درووسابلا

#8 طغظن مث يساس اال درووسابلا *# لخدن هرييغتل

درووسابلا لخدن مث ديدجلا درووسابلا لخدن مث

# طغظن مث ىرخا ةرم ديدجلا

ديدج: تراك ةفاضا -2

تراكلا ررمن 1#مث طغظن مث درووسابلا *# لخدن

مث* تراكلا مقر لخدن وأ حيتافملا ةحول ماما

: تراكلا ءاغلا

تراكلا ررمن 2#مث طغظن مث درووسابلا *# لخدن

مث* تراكلا مقر لخدنوا حيتافملا ةحول ماما

: درووسابلا ةطساوب لفقلا 3-حتف

00 طغظن مث درووسابلا *# لخدن



: حتفلا تقو رييغتل -4

تقولا ددحن 4مث طغظن مث درووسابلا *# لخدن

: توركلا عيمج ءاغلإ -5

9 طغظن 9مث طغظن مث درووسابلا *# لخدن

: حتفلا ةقيرط رايتخا -6

5مث طغظن مث درووسابلا *# لخدن

1 طغظن دوكلا ب طقف حتفن نا اندرا اذا

2 طغظن تراكلا ب طقف حتفن نا اندرا اذا

3 طغظن دوكلا و تراكلا ب حتفن نا اندرا اذا

4 طغظن دوكلا واب تراكلا ب حتفن نا اندرا اذا



: دوكلا رايتخا ةقيرط -7

ماقرا لخدن 3مث طغظن مث درووسابلا *# لخدن

قوف امف ماقرا عبرا لضفي 8مث* 1ىلا نم دوكلا

هقارتخا ةبوعصو االنام ةدايزل

: دوكلا ءاغلا -8

3 طغظن 9مث طغظن مث درووسابلا *# لخدن

مقر7 ةرقفلل دوعن ديدج دوك لخدن نا اندرا اذاو



6 مقر ةرئاد

COMMAX سكاموك ةكرام نوفرتنا ةرئاد يهو

بابلا لفق يف مكحتلا و ىنبملا يف يلخادلا لا لالصت







: ليصوتلا ةقيرط

لفقلا ليصوتب صاخلا ءزجلا ب ملكتن فوس

لوحم  12vac+نم ةيذغت ردصم ليصوت متي

لفقلا فرط ىلا نوفرتن اال لوحم ريغ يجراخ

شوب ةسبك 12vac-ىلا ةيذغت ردصم ليصوت متيو

ةعامسلا يف نتوب

لفقلا فرط ىلا ةسبكلل اآلرخ فرطلا ليصوت متيو

اآلرخ

يزاوتلا ب تاعامسلا تاسبك ليصوت متي



7 مقر ةرئاد

  ونيست ةكرام نوفرتنا ةرئاد يهو

يف مكحتلا و ىنبملا يف يلخادلا لا Pticinoلالصت

ةباوبلا







: ليصوتلا ةقيرط

لفقلا يف مكحتي يذلا ءزجلا نع طقف ملكتن فوس

اال لوحم 12vacنم ةيذغت ردصم ليصوت متي

نوفرتن

6يف مقرلا ىلا يناثلا لفقلا فرط ليصوت متيو

12vacاذا لفقلا ىلا لصوي يذلا وهو تاعامسلا

ةعامسلا يف بابلا حاتفم ىلع طعظلا مت

تاعامسلا يف يزاوت 6 مقرلا لصوي

لفقلل ةيجراخ ةسبك فيضن نا اندرا اذا

وهو لوحملا 1يف مقرلا ىلا حاتفملا فرط لصون

0vac

6يف مقرلا عم يزاوت اآلرخ فرطلا لصونو

تاعامسلا

: ةمهم تامولعم



لفقلا ليصوت ةقيرط نوكي تانوفرتن اال بلغا -1

يا ةقيرطلا هذهب

لفقلا ىلا رشابم 12vac لصوي

لفقلا ىلا اهنمو ةعامسلا 0vacىلا لصويو

لفقلا حتفل ةصاخ ةعامسلا ةدوجوم ةسبك ةطساوب

ةصاخ لفقلا ليغشتل يفاكلا تلوفلا لصي ال انايحا -2

ريغص هيلير ةفاضا وه لحلا و ةعفترملا ينابملا ب

هليغشتب ةعامسلا ب لفقلا حاتفم موقي 12vac ليوك

12vac ةحوتفملا هسم تال طاقن ىلا لصويو

لفقلا فارطاو

ىلا ةباوبلا حتف رما بهذي تاكراملا ضعب 3-يف

بابلا لفق ىلا ةيذغتلا جرخت لوحملا نمو لوحملا



8 مقر ةرئاد

pticino ونيست ةكرام نوف ويديف ةرئاد يهو

ةباوبلا ب مكحتلا و يلخادلا لا  لالصت ثيدح







: ليصوتلا ةقيرط

ةباوبلا ليصوتب صاخلا ءزجلا ب ملكتن فوس

األ ةحوللا S+وS-يف ىلا لفقلا يفرط ليصوت متي

ةيساس

دوجوملا بابلا حاتفم ةطساوب ةباوبلا حتفب مكحتلا متي

ماظنلا ةجمرب دعب كلذو ةعامسلا يف



اهفارطا لصوت   ةيجراخ ةسبك فيضن نا اندرا اذا

PL ىلا

نيتحول ب كري نيتباوبو نيلخدم ةيانبلل نوكي امدنعو

اهبناجب يذلا لفقلا اهيلا لصوي ةحول لكو نيتيساسا

طوبرملا بابلا حتف متي اهنم لا متياالصت ةحول ياو

اهعم




