
هايملا عفر ةموظنم

دادعإ

ءابرهك ينف حممد ليقع



ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ديهمت

ةايحلا يف ةيرورضلا تامزلتسملا نم هايملا عفر

ةيمويلا

كلذلو هايملا عفر يف تاخضملا لا معتسا نم والدب

اهنم ةياغلا تاخضملل ليصوت رئاود ةدع تدجو

لوطا شيعتل تاخضملا ةيامحو مدختسملا ةحار يه

نكمم تقو

هايملا عفر لا ●-كشا

: هايملا عفرل لا كشا ةدع كانهو

نازخ ىلا رئب نم هايملا 1-عفر

ةدع كانهو ةسطاغ ةخضم ةلا حلا هذه يف مدختسيو

هتليصوت هل عون لكو ةسطاغلا تاخضملا نم عاونا

ةصاخلا



يولع نازخ ىلا يلفس نازخ نم هايملا 2-عفر

بسح نينثا وا ةخضم ةلا حلا هذه يف مدختسيو

ةجاحلا

ةرشابم لزنملا ىلا نازخ نم هايملا 3-عفر

طغضت رثكا وا ةخضم ةلا حلا هذه يف مدختسيو

ريساوملا يف هايملا

ريراجملا ةكبش ىلا ةينف ةروج نم هايملا 4-عفر

رثكا وا ةسطاغ ةخضم ةلا حلا هذه يف مدختسيو

: نيعون ىلع يهو

هايم لثم ةفيظن هايم بحسب ةصاخ ةسطاغ ةخضم ا-

راطم اال

ةصاخ مرف تارفشب ةزهجم ةسطاغ ةخضم ب-

رورجملا هايم بحسب

: تاخضملا ليغشت رئاود يف مكحتلا قرط -●

: نيمسق ىلا رئاودلا ب مكحتلا قرط مسقنت



manualcontrol يودي مكحت -1 

Automaticcontrol يلا مكحت -2 

:(manual)  يوديلا مكحتلا

صخش وا لماع لعفب ةدعملا االةلوا ليغشت  وه

ايودي ليغشتلا ب موقي

لمعي يلآ ماظن وهو :(automatic)االيل مكحتلا

ليغشتلا ىلع ةدعاسملا لماوعلا طبظ دعب ايلآ

يودي مكحت اهيف نوكي نا ىلع زهجت مكحت ةحول لك

فقوت حلا يف يوديلا مكحتلا لمعتسي يلآ مكحتو

ةلكشملا ةجلا عم متي امثير ام ببسل اآليل مكحتلا

: نيمسق ىلا  اآليل مكحتلا ةرئاد مسقنت

 pwoercircuit ىوقلا ةرئاد -1

نم يلا علا رايتلا ليصوت نع ةلوؤسملا يهو

عطاوق : اهتانوكم مهاو لمحلا فارطا ىلا ردصملا

دولر واالفو تاروتكاتنوكلا و ةيامحلا



controlcircuit مكحتلا ةرئاد -2

رايتلا ليصوتو ايلآ ةرئادلا ةدايق نع ةلوؤسملا يهو

و تايليرلا و تاروتكاتنوكلا تافلم ىلا فيفخلا

تارمياتلا



اآليل: مكحتلا رئاود عاونا -●

لورتنوك كيس يلآ كال مكحت -1

: نيمسق ىلا هتاودا مسقنتو

و تايليرلا لثم ةحوللا لخاد لمعتست تاودأ -•

اهريغو تارمياتلا



تاماوعلا لثم ةحوللا جراخ لمعتست تاودأ -•

اهريغو طغضلا حيتافمو

P.L.C يقطنم يلآ مكحت -2

: نيعون ىلا هتاودا مسقنتو

و ةجمربلل لباق ريغ اقبسم جمربم مكحت زاهج -•

ليدعتلا

ليدعتلا و ةجمربلل لباق يقطنم مكحت زاهج -•

مكحتلا يف ةدعاسملا ةيجراخلا تاود اال لمعتست

يقطنملا اآليل مكحتلا عم اضيا

ىوقلا ةرئاد تانوكم ●-مها

ةرئادلا عطاوق -1

مكحتلا ةرئادو ىوقلا ةرئاد ةيامحل مدختست

ةيعابرو ثوالةيث ةيئانثو ةيداحا اهنم ويتلا

و مكحتلا ةرئاد يف يساسا ةيامح رصنع عطاوقلا

ىوقلا

دحاو نا يف ةيذغتلا لصفو ليصوت متي اهتطساوبف



ىوقلا ةرئادو مكحتلا ةرئاد نع

رايتلا عطاوق اضيا ىمستو

: ةرئادلا عطاق ةفيظو يهام

ةزهج األ ةيامح يه ةيساس األ رايتلا عطاق ةفيظو

. يئابرهكلا رايتلا رطخ نم ناسن واإل ةيئابرهكلا



رايت دوجو حةلا يف ةرئادلا عطق قيرط نع كلذو  

 وأ ةرئادلا رصق دئاز, لمح ) ةرئادلا يف يداع ريغ

.( رايت برست

يذلا و ءابرهكلا يف دوجوملا ريغتلا فاشتك وال

ثال ءابرهكلا عطاق لمعتسي طيحملا ىلع ارطخ لثمي

: يهو ةفلتخم تاينقت ث

ةيلضافتو ةيسيطانغمو ةيرارح

وأ اهضعب دجوت وأدق تاينقتلا هذه لكدجوت انايحأ و

. دحاو عطاق يف  اهدحأ

عطاقلا عونب طبترم واذه

دئازلا لمحلا دض ةيامحلل لمعتسي يرارحلا عطاقلا

. ليطتسم فصنب هل زمري  و

رصق نم ةيامحلل لمعتسي يسيطانغملا عطاقلا  و

. ةرئاد فصنب هلهل زمري و ةرئادلا

نم ناسن اإل يمحيف (DDR) يلضافتلا عطاقلا امأ

. يواضيبلا لكشلا هلب زمري و رايتلا برست



Cotactor روتكاتنوكلا -2

تاخضملا لصفو لصول يكيتاموتا حاتفمك مدختسي

اهنم طاقن ةدع هل يكيتاموتا حاتفم نع ةرابع وهو

ةرئادل ةدعاسم طاقن اهنمو ىوقلا ةرئادل ةيسيئر

مكحتلا



مكحتلا يف دمتعي مكحتلا رئاود يف يساسا نوكم وه

لمعل لا االصت طاقن كرحي يسيطانغم جملا ىلع

ادج ةطيسب ةردق مادختساب نكمي يلا بوتلا ليصوتلا

ليصوتلا طاقن قلغل   تافلملا ىلع

(Overload) ةيرارحلا ةيامحلا -3

نم روتوملا ةيامحل مدختست ةادا نعةرابع يه

هل ننقملا رايتلا نع يبرهكلا رايتلا ةدش عافترا



ب لصوت ةيرارح تافلم ىلعثالث يوتحي ثيح

ىلع هطبظ متي جيردت هب دجويو كرحملا عم يلا وتلا

روتوملل لماكلا لمحلا رايت

للخب ثدح اذا ىتح لماكلا لمحلا رايت ىلع طبظي

طوقس هلوا ننقملا نع لمحلا داز ءاوس ةموظنملا

يذلا رايتلا اذه نم روتوملا يمحيو هلمع  أدبي زاف

ةينمز ةدمل هب رم اذا يفتاالهف ببسي

: ةحوللا لخاد مكحتلا ةرئاد تانوكم ●-مهأ

PhaseSequence: راوط األ ةعباتم هيلير -1

Relay



: اضيا ىمسيو

PhaseSequence: راوط األ عباتت ةبقارم زاهج

MonitoringDevice

يف ادج ةمهملا ةزهج نماال هيليرلا اذه ربتعي

لكشب مدختسيو ، ةفلتخملا ةيعانصلا تاقيبطتلا

ا بقاعتو ( دهجلا قرف ) ةيذغتلا رتوت ةبقارمل يساسأ



لثم راوطا ىلعثالةث لمعت يتلا تازيهجتلل راوط أل

ةيعارزلا واالآلت تاكرحملا و تاخضملا و عفاورلا

تازيهجتو ةلقنتملا و ةتباثلا ديربتلا فرغو

و نيلماعلا ةيامح يف ريبك رثا اهلو ... ضراعملا

يسكعلا نارودلا راطخا نم ةفلتخملا تازيهجتلا

ال وخلا دعاصملا و ةيئابرهكلا المل وسلا عفاورلا لثم

 . اهريغو تاط

يهو هتفيظو ىلا ةفاض باأل زاهجلا اذه لمتشي  غابلا

نم ةيامحلا   زاهج ةفيظو ىلع   راوط اال عباتت ةبقارم

زاهج ةفيظوو PhaseFailure زاف طوقس

Underand دهجلا عافتراو ضافخنا نم ةيامحلا

OverVoltage

: تايامح عبرا زاهجلا اذه يف رفوتي ينعي

راوط اال عباتت مدع نم ةيامحلا -1

راوط األ دحا طوقس نم ةيامحلا -2

دهجلا ضافخنا نم ةيامحلا -3

دهجلا عافترا نم ةيامحلا -4



يكيناكيمورهكلا هيليرلا -2 

:Electromechanical

نيب لصولا ةلص وهو مكحتلا ةرئاد يف مدختسي

تاروتك اتنوكلا نيبو مكحتلا ةرئادب تامكحتملا



يسيطانغمورهك هيلير : اضيا ىمسيو

:Electromagnetic

  ةيبرهكلا رئاودلا ىف هيبرهكلا رصانعلا مهأ دحأ وه

متي يكيناكيم حاتفم نع هرابع وهو هينورتكل واإل

فلملا ىلع قبطُي دهج قيرط نع ايبرهك هيف مكحتلا

هلخادب دوجوملا

:impulseRelae يضبنلا هيليرلا -3

تاخضملا نيب ليغشتلا ليدبتل مدختسي



LachingRelay الشت هيلير : اضيا ىمسيو

StepRelay ةوطخلا لحرم : اضيا ىمسيو

Start-Stop فاقيا - ليغشت هيلير : اضيا ىمسيو

Relay

لمعي هيلير نع ةرابع وهو روتبليلت : اضيا ىمسيو

ةيبرهكلا ةضبنلا ةطساوب

: يضبنلا هيليرلا لمع ةركف

ةطساوب   ليغشتلا فلم ىلا ةيبرهك ةضبن دورو دنع

هتاسم تال لدبي (Pushbutton) طغاظ حاتفم

NO ةحوتفملا طقنلا قلغيو NC ةقلغملا طقنلا حتفيف

ةديدج ةضبن تدرو اذاف ديدجلا هعضو ىلع ظفاحيو

اهعضو ىلا طقنلا دوعتو هتاسم تال لدبي هفلم ىلا

االلو

Timers ينمزلا تقؤملا -4

ةماوعلا لوزن وا عافترا ديكأتل مدختسي



ةظحل سلا بما هيليرلا ليغشتل اضيا مدختسيو

ةنمزا يف مكحتلا اهتطساوب متي ةادا نع ةرابع يهو

تاناخسلا وا ةيبرهكلا تاكرحملل لصفلا و ليغشتلا



تاقوا يف مكحتلا متي يتلا نماالمحلا عون يا وا

اهلصفو اهليغشت

لثم وه طيسب لكشب ( رمياتلا ) ينمزلا تقؤملا

ب دوزي امدنع (coil) ليغشت فلم هل روتكاتنوكلا

نمزلا ءاضقنا  دعب هتاسم تال لدبي يبرهكلا رايتلا

هيلع طوبظملا

SelectorSwitchقالب حاتفم -5

ليغشتلا اآليلو ليغشتلا نيب ليغشتلا ليدبتل مدختسي

يوديلا

ب دوعيو كيرحتلا ب عضو ىلع تبثي حاتفم وهو  

ةعبرا واثالةثوا ناعضو هنمو ىرخا ةرم كيرحتلا

ايعيبط ةحوتفم هسم تال طاقن نوكت ام ةداعو رثكا وا

NOو ةحوتفم   ةدحاو هطاقن نوكت نكممو NO

NC ةقلغم هطاقن نوكت NCوا ةقلغم ةدحاو

و يوديلا ليغشتلا نيب ليوحتلل لمعتسي ابلا غو

االيل ليغشتلا





:LightSignal ةراش وااإل نايبلا تابمل -6

وا فاقي لثماال ةنيعم حةلا ىلا ةراش لال ةليسو يه

دوجو دول)وا رفوا ) دئاز لمح دوجو وا ليغشتلا

زافلا

حةلا ىلع دةلا ءارضخلا تابمللا نوكت ثيح

حةلااال ىلع دةلا ءارمحلا تابمللا نوكتو ليغشتلا

لمحلا حةلا ىلع دةلا ءارفصلا تابمللا نوكتو فاقي

دئازلا





دوجو ىلع دللالةل تابمللا لا معتسا اضيا نكميو

دللالةل اهلا معتسا اضياو ةيذغتلا ردصم  نم رايتلا

ةبمل زاف لكل بكريو لمحلا ىلا رايتلا جورخ ىلع

ءاقرز L3ةبمل ءارفصةبمل L2 ءارمح ةبمل L1 هنولب



دهج: ضفاخ لوحم -7

ةدايز 24V12واV دهجب تاماوعلا ةيذغتل مدختسي

ةماعلا الةم سلا ىلع اظافحو يفاألنام



يئابرهك زاهج نع ةرابعوه يئابرهكلا لوحملا و

يكيتاتسأ هتيمست يف ببسلا و كرحتم ريغ يكيتاتسا

و ةكرحتم ءازجأ يأ ىلع هلخادب يوتحي ال هنا

ةميق نم ددرتملا دهجلا ليوحتل لوحملا مدختسي

ةردقلا تابث لقأ)عم وأ ىلعأ ) ىرخا ةميق يلا ةنيعم

امهو نيترئاد نم ةماع ةروصب لوحملا نوكتيو

ةرئادلا ثيح ةيسيطانغملا ةرئادلا و ةيئابرهكلا ةرئادلا

يئادتب اال فلملا امهو نيفلم نم نوكتت ةيبرهكلا

لصوي يذلا يوناثلا فلملا و ردصملا ب لصوي يذلا

حئارش نم نوكتت ةيسيطانغملا ةرئادلا اما باألمحلا

عيلا ينوكيلسلا ديدحلا نم اهعينصت متي ةيندعم

ةدوجلا



: ةيجراخلا مكحتلا ةرئاد تانوكم ●-مهأ

Float ( ةماوعلا ) ىوتسملا ديدحت حاتفم -1

LevleSwitch

 



هدنع بولطملا ىوتسملا ديدحت يف ةماوعلا مدختست

بولطملا ىوتسملا ديدحت  وا هايملا ةخضم ليغشت

هايملا ةخضم لصف هدنع

تالسم قالب نيتطقن ةماوعلل

ساالك: ىلاثالةث ةلوصوم NC ةقلغمو NO ةحوتفم

قرزا - دوسا - ينب

NCاذا ةقلغم ةطقن الن كشي دوس واال ينبلا نيكلسلا

ىلع لأل ةهجتم ةماوعلا تناك

ىلااال ةماوعلا تهجتا NOاذا ةحوتفم ةطقن حبصت  

لفس

يلفسلا نازخلا يف مدختست ةيلصوتلا هذهو

ةحوتفم ةطقن الن كشي قرز واأل ينبلا نيكلسلا

ىلع األ وحن ةهجتم ةماوعلا تناك NOاذا

لفس لأل ةماوعلا تهجتا NCاذا ةقلغم حبصت

يولعلا نازخلا يف مدختست ةليصوتلا هذهو

ةليصوتلا ديدحتو باآلوف  ةماوعلا طقن صحف لضفي

ةبولطملا



PressureSwitch طغضلا حاتفم -2

يا راعشتس ال ةممصم تاودأ يه طغضلا حيتافم

اذهل ةباجتس واال ةنيعم داوم خض طغض يف ريغت

نيعم لكشب ريغتلا



   فاقياو ليغشت يف مكحتلا يف مدختسي عونلا اذهو

هايملا ةخضم

دنعو ةخضملا ليغشتب موقي طغضلا ناصقن دنع

قيرط نع كلذو ةخضملا لصفب موقي طغضلا ةدايز

NC ةقلغم تاسم تال

ىلع نارودلا عنام وا ءاملا ىوتسم ديدحت هيلير -3

LiquidLevelrelay فشانلا



ءاملا ىوتسم سسحتي هيلير نع ةرابع وه

: نيلا معتسا هل

غيرفتلا و ةئبعتلا يف نازخلا يف ءاملا ىوتسم ديدحت ا-

هايملا تانازخل االيل

ىلع نارودلا نم ةسطاغلا ةخضملا ةيامح ب-

فشانلا

ةسطاغلا مسج نع ءاملا ىوتسم ضافخنا دنع

: هتانوكم

ىوتسم ىندا C كرتشم ( دورتكلا ) تاساسح ا-ثالث

Max ىوتسم ىلعا Min

220v دهج   ليغشت فلم ب-

كرتشم قالب تالسم ةطقن ج-

NC ةقلغم NO ةحوتفم COM

ةيساسحلا ةدايزل جنير د-



capactive يوعسلا يبراقتلا ساسحلا -4

promimitysensor



ةيندعم ريغو ةيندعم داوملا عيمج ديدحت يف مدختسي

و قرولا ك ةيندعم ريغلا داوملل صخ باأل هنكلو

لئاوسلا ىوتسم ديدحتل مدختسي اضياو جاجزلا

ددرتم دهج ىلع يوعسلا يبراقتلا ساسحلا لمعي

60v110واv220واv

12vوا رهش اال وهو v24 رمتسم دهج ىلع  وا 

: ناعون جرخلا ثيح نم وهو

كلس ليصوت متي نيكلس ساسحلا جرخ ناك واالاذا

فوس يذلا لمحلا االرخب فرطلا و ةيذغتلا ردصمب

هيليروا روتكاتنوك ثمال ساسحلا هب مكحتي

هنم دجوي ساالك ثالةث ساسحلا جرخ ناك ايناث:اذا

: ناعون

نم روتسزنارت ىلع يوتحي pnpيا االلو عونلا

pnp عونلا



روتسزنارت ىلع يوتحي npnيا يناثلا عونلا

npn



مه: ثلاالةث فارط اال ناولا نوكي غابلا نيعونلا يفو

بجوملا دهجلا ب هليصوت متيو نوللا ينب كلس

ردصملل

بلا سلا دهجلا ب هليصوت متي نوللا قرزا كلس

ردصملل

مكحتلا دارملا لمحلا ب هليصوت متي نوللا دوسا كلس

دهج نوكي نا بجيو plc لخد ثمالوا روتكاتنوك هب

ردصملا دهج سفن روتكاتنوكلا ليوك

ساسحلا عون بسح لمحلل االرخ فرطلا لصويو

ردصملل بلا سلا دهجلا ىلا لصوي pnp ناك اذا

دهجلا ىلا لصوي npn ساسحلا عون ناك اذاو

ردصملل بجوملا

: يقطنملا األيل مكحتلا عاونأ -●

ةجمربلل لباق ريغلا و اقبسم جمربملا   مكحتلا زاهج -1

: ليدعتلا و



اهنم: ركذن عاونا هنم دجوي

ke_HSR3 زاهج -●

 



حيتافم عمثالث لمعي اقبسم طوبضم زاهج وه

ليغشت يف مكحتيو PressureSwitch طغض

تاخضم ثالث



ثمال لسلستلا ب حيتافملا طبض متي

5-8راب p1=نم حاتفم

p2=نم3-7راب حاتفم

2-5راب p3=نم حاتفم

طغضلا ناك اذاف طغضلا بسح تاخضملا لغشي

-3 نيب طغضلا ناك اذاو   ةدحاو لغشي 5-8راب نيب

2-5راب نيب طغضلا ناك اذاو نيتخضم لغشي 7راب

تاخضم ثالث لغشي

ليغشتب موقي 5-8راب نيب ارقتسم طغضلا ناك اذا

ليغشت ةرم لك يف بوانتلا ب ةدحاو ةخضم

اذا قئاقد 10 ىلع طوبضم رميات هيليرلا يف دجوي

موقي قئاقد 10 نم رثكا ةخضم ليغشت رمتسا

اهريغ ةخضم ليغشتو اهلصفب



حيتافم لدب تاماوع هيليرلا ىلا لصوي نا نكمي

ىلعثالث تاماوعلا بكرت اهنيحو طغضلا

تايوتسم



ىلا يلفس نازخ نم هايملا عفرل ةرئادلا حبصتو  

ةينفلا ةروجلا نم هايملا عفر ةرئاد وا يولع نازخ

:ke_HSR2 زاهج -●

نيتخضم   لغشي و طغض نيحاتفم عم لماعتي

بوانتلا ب



:HSR.G زاهج -●

نيقباسلا نيعونلا تازيم نيب عمجي عونلا اذهو

ماثالث نيتخضم ليغشت رايتخ ال روتكلس هل

تاخضم

طبضت نا نكمم ثيح تقولا طبضل روتكلس  هل

ةياغلو ةقيقد 1 نم ليغشتلا يف لدابتلا تقو

ةقيقد 100





لباقلا يقطنملا مكحتلا زاهج -2

ProgrammableLogic  ةجمربلل

Controller

(P.L.C) هراصتخاو



لمعتسي يمقر   بوساح نع ةرابع وهو  

. ةيكيناكيمورهكلا تايلمعلا   ةتمتأ يف 

:P.l.c جمربملا يقطنملا مكحتلا فيرعت -●

يف ةصصختم ةينورتكيلإ ةلآ نع ةرابع P.l.cـ لا

تايلمعلا ةبقارمو يقيقحلا نمزلا يف مكحتلا لا معأ

ةيعانصلا

يف نزخت تاميلعتلا نم ةعومجم P.l.cـ لا  ذفني

تافص P.l.cـ لل مث نمو جمانرب لكش يلع هتركاذ

تانايبلا ةجلا عمآالتعم ةكرتشم

P.L.C لا صاوخ

تاسجملا ىلإ ةرشابم P.l.cـ لا ليصوت نكمي -1

جارخ اإلخدلاواإل تادحو خالل نم ليعفت ةزهجأو

ةعانصلا ةصاخ اإلجاتن عقاومب



ةيعانصلا ةئيبلا يف لمعلل P.l.cـ لا ميمصت 2-متي

تاعاطقنا – تازازتها – ةرارح ةجرد ) ةيساقلا

دهجلا ءوسو رايتلا يف ادج ةريصق ةنمزأب ةقيقد

( اهريغو لخادتلا و يبرهكلا

اهريوطت مت تاغلب مجرتم P.l.cـ لا نإف اريخأو -3

جاتحي ال لكشبو األةتمت فئاظو ةجلا عمل اصيصخ

دنع ةجمربلا ب ةقبسم ةفرعم نم عيلا ىوتسم يلإ

ليغشتلا و بيكرتلا



:P.l.cـ لا تانوكم -●

تيبثتلل 1-مادق

VAc240وأVDc24 ةيذغتلل ردصم -2

رطسأ ةعبرأ نم ضرع ةشاش -3



الت خدملا فارطأ تيبثت نكامأ -4

( تلوف 10– رفص ) جولا األن لوخد فارطأ -5

حسملا رز -6

رطس ةفاضإ رز -7

رارزأك اهمادختسا نكمي األمهس[ رارزأ -8

[(PushButton) ليغشتلل

تانايبلا لا خدإب حامسلا و رايتخ رزاال -9

جورخلا 10-رز

اآليل بساحلا لباك عضول ناكم -11

تاجرخملا فارطأ تيبثت نكامأ -12

: زاهجلا تايوتحم -●

نكمي يتلا رصانعلا نم ديدعلا يلع زاهجلا يوتحي

ةلثمأ نمو مكحتلا رئاود يف اهمادختسا

: رصانعلا هذه

دمتعي Relays ةدعاسملا تاهيليرلا نم ددع -1

زاهجلا ليدوم يلع اهددع



Timers ةينمزلا تاتقؤملا نم ددع -2

Counters تادادعلا نم ددع -3

AnalogueInput جولا التاألن خدم -4

:P.l.cـ لا زاهج ليصوت ةيفيك -●

Inputsالت خدم ةدع P.l.cـ لا زاهجب دجوي -

ليدوم يلع دمتعي Outputs تاجرخم ةدعو

زاهجلا

بسح يلع تاجرخملا التو خدملا ددع ددحتي -

ةرئادلا يف اهذيفنت بولطملا تايلمعلا

:Inputsالت خدملا ةدحو

ليصوتب موقت يتلا ةيئابرهكلا رصانعلا اهب لصوت

لثمتتو , ةنيعم ةلآ ليغشتل ( ةراش اإل ءاطع (إل رايتلا

– حيتافم – اهعاونأب طغاوضلا يف( رصانعلا هذه

طاقنلا – طوشلا ةياهن حيتافم

( روتكاتنوكلل ةدعاسملا

يلع اضيأ الت خدملل ننقملا دهجلا ةميق ددحتتو

يلع لمعت الت خدم دجوتف زاهجلا ليدوم بسح



دهج يلع لمعي نم اهنمو رمتسم تلوف 24 دهج

ةجاحلا بسح كلذ لك ددرتم تلوف 220

:Outputs تاجرخملا ةدحو

وأ اهليغشت بولطملا األمحلا عيمج اهب لصوت

األمحلا ليصوت لضفي انهال نكلو اهب مكحتلا

رايتلا عافتر ال ابسحت زاهجلا تاجرخم عم ةرشابم

ليمحتلا لضفي كلذل زاهجلا هلمحتي وال بوحسملا

زاهجلا لوانتم يف رايت بحسب موقت ةيبرهك رصانعب

روتكاتنوكلا الي– يرلا يف( لثمتت رصانعلا هذهو

(............ ةياقولا ةزهجأ – عطاوقلا –

الت: خدملا ليصوت ةقيرط -●

ب ةدجاوتملا حيتافملا و طغاوضلا ديدحتو ةفرعم متي

حيتافملا هذهو تاراش اإل ءاطعإب موقت يتلا ةرئادلا

p.l.cـ لا زاهج الت خدم عم اهليصوت مت يتلا يه

عم اهليصوت مث يبرهكلا رايتلا ب اهتيذغت متي ثيح

يبرهكلا رايتلا ليصوت متي اهيلع طغضلا دنعف لخدلا

يطعملا يملسلا مسرلا يلع اءانبو زاهجلا يلإ



زاهجلا يلع هتجمرب تمت يذلا جمانربلا وأ زاهجلل

تايلمعلا ذيفنتب زاهجلا موقي

: تاجرخملا ليصوت ةقيرط -●

فرط . نيفرط زاهجلا تاجرخم نم جرخم لكل

موقي هل يطعي دهج يأ ردصملا ب هليصوت متي

ةطقنلا ) تكاتنوكلا قلغي امدنع لمحلل هئاطعإب

ثمال طغضلا دنعف نيفرطلا نيب يذلا ( ةدعاسملا

موقي I1 لخدلا عم لصتملا S1 طغاضلا يلع

قلغلا Q1ب جرخلا فارطأ نيب يذلا تكاتنوكلا

دارملا لمحلا يلإ رايتلا ليصوتو

تاجرخملا يقابل ةبسنلا ب اذكهو هيف مكحتلا

ةدايزلا المتي رايتلل ةميق اهل ددحم تاجرخملا هذه

ةرشابم األمحلا ليصوت المتي كلذل 8Aثمال اهنع

تاروتكاتنوكلا و تاهيليرلا ليصوت متي نكلو اهعم

ريبك رايت بحست ال ألاهن



:PLC لا ةجمرب

PLCو لا زاهج ةجمربل مدختست تاغل ةدع كانه

 : مادختس اال ةعئاشلا ةجمربلا تاغل نمض نم

:Ladderdiagram يملسلا ططخملا جمانرب -

plcأل ةزهجأ يف امادختسا تاغللا رهشا نم  ووه

همادختسا نكمي التو حرملا ب مكحتلا زومر هبشي هن

ةرابع هنا ثيح ةلوهسب نيسدنهملا و نيينفلا لبق نم



قفدت حضوت يتلا ةيلا تتملا زومرلا نم ةعومحم نع

ةبولطملا ةفيظولا ءارج إل يبرهكلا رايتلا

ةرابع Statementlist/STLووه جمانرب -

زاهج اهمهفي يتلا رماو نماأل ةعومجم نع

 . بساحلا



Functionblckdiagram جمانرب -

PLCلا ةزهجأ ةجمربل ةفلتخملا لئاسولا

اهنم:  قرط ةدعب ةجمربلا متت

لخاد جمانربلا لا خدإب موقي صاخ ةجمرب زاهج  - 

زاهجلا ةركاذ

ةهجاو ىلع حيتافم ةعومجم و ةشاش قيرط - نع

زاهجلا

بساحلا زاهج نم هلا زنا متي جمانرب قيرط - نع



: يئابرهكلا رايتلا رداصم

:Generator يئابرهكلا دلوملا -1

ةقاط  ىلإ  ةيكرحلا ةقاطلا   لوحي يكيناكيم   زاهج  وه

. يسيطانغم  جملا دوجوب   ةيئابرهك

ثحلا أدبم  ىلع   يئابرهكلا دلوملا   لمعيو  

رايتلا   ديلوت يف ساس وهاأل يذلا  و يسيطانغمورهكلا

. يثحلا

 



نم ًاريثك ةيئابرهكلا تادلوملا ةعانص تروطت دقو

اًدج، عةيلا ةجرد ىلإ مُوقملا   يثحلا رايتلا   جاتنإ ثيح

خال قفدتلل   يئابرهكلا رايتلا   يئابرهكلا دلوملا هجوُيو

دلوملا رداصم نأ ،امك ةيجراخ   ةيئابرهك ةرئاد ل 

كرحم وه  ام اهنم ةديدع يئابرهكلا

تاكرحملا مدختست  يتلا تانيبروتلا   اهنمو   ددرتم

اهلمع  يف ةيراخبلا

ويتلا تانيبروتلا يف هايملا طقاست قيرط نع  وأ



قارتح اال تاكرحمب وأ  ةيئاملا ةقاطلا  ب فرعت

حايرلا تانيبروت ،وأ  ةيلخادلا

نم رخآ ردصم يأ ،وأ طوغضملا ءاوهلا  وأ

. ةيكيناكيملا ةقاطلا   رداصم

تاكبشلا   عيمج يذغت ةيئابرهكلا تادلوملا

. اًبيرقت   ةيئابرهكلا



ةقاطلا  ىلإ  ةيئابرهكلا ةقاطلا نم  اًيسكع ليوحتلا متي

يئابرهكلا كرحملا   قيرط  نع ةيكيناكيملا

نم ديدعلا اهيدل ةيئابرهكلا تاكرحملا و تادلوملا

تاكرحملا نم ديدعلا نأ ،امك هباشتلا هجوأ

ديلوتل   اًيكيناكيم ةعوفدم نوكت نأ نكمي ةيئابرهكلا

تادلوملا تاكرحملا لعجت ام اًريثكو ، ءابرهكلا

. اًيلمع ةلوبقم

يئابرهكلا دلوملا لمع ةيفيك -● 

ةيساس األ ءيدابملا

ةقاطلا   لوحي هنكلو ةقاط،   دلوملا ثِدحتسَي ال

دلوم لك نإف اذلو ، ةيئابرهك ةقاط   ىلإةيكيناكيملا

ةقاط جتنت  ةلآ يأ  وأ لزيد كرحموأ نيبروت هريدي

. ةيكيناكيم



 

عفدي يذلا هسفن كرحملا نم رادي الً، ثمةرايسلا   دلومف

. ةرايسلا



يتلا ةيكيناكيملا ىلإاألةاد ةداع نوسدنهملا ريشيو

. يساس  األ كرحملا  ب دلوملا ريدت

دلوملا نم ةيفاضإةيئابرهك ةقاط ىلع  لصحن يكلو  

ةقاط   لذبي نأ يساس  األ كرحملل   مزلي

. ةيفاضإ   ةيكيناكيم

ىلع ، اًيراخب اًنيبروت يساس األ كرحملا ناك  اذإف

نيبروتلا  يف راخبلا   نايرس ةدايز مزلي لا، ثملا ليبس

. ربكأ ةيمكب   ءابرهك ىلع  لوصحلل



يئابرهكلا دلوملا لمع ●-ةيلآ

لوح جملا فلم    رودي امدنع

ةقاط جتنت  ( فلم لوح  سيطانغم  (وأ  يسيطانغم

ثحلا  ب فرعي ام اذهو   ةيئابرهك

يف مدختستو   يسيطانغمورهكلا

ةقاط سيطانغملا فلم وأ    نارود

ةوق مدختسي  ثمال ةجاردلا   دلومف   ةيكيناكيم

ةقاط    إلجاتن ةلجعلا ريودت

. ةجاردلا   حابصم   ئيضت   ةيئابرهك

 



تاقاط   مدختستف   ءابرهكلا ديلوت تاطحم يف امأ

لمع متي تيح امهريغو   حايرلا وءاملا  ك ةددجتم

ليوحتل ةريبك تانيبروت

. ءابرهك  ىلإ  ءاملا   نايرج ةوق 

: لمعلا ●-ةيلآ

قيرط نع (rotor) راودلا ءزجلا كيرحت متي امدنع

prim) يساس  األ كرحملا  ب لصوم نارود دومع

 جملا راودلا ءزجلا تافلم نم دلوتي (mover

تباثلا ءزجلا تافلم ىلإ لقتني   يسيطانغمورهك

لا جملا   لبقتسي هرودب يذلا (stator)

لخاد   يئابرهك ىلإ رايت لوحتيل   يسيطانغمورهكلا

نوكت ثيحب هجوأ ىلعثالةث ةعزوملا تافلملا

ذكلا دعبو ةجرد 120 هجوو هجو لك نيب ةيوازلا

تاجوم لكش  ىلع   مظتنم يئابرهك جتني رايت

.(sinusoidalwaves)  ةيبيج



: تاحلطصم -●

كرحم وأ  دلوم يأ نم نييسيئر نيأزج كانه

:  يئابرهك   ءزجو   يكيناكيم ءزج  وهو ، يئابرهك

:  يكيناكيملا ءزجلا -

يفاآلةل تباثلا ءزجلا وهو :  تباثلا وضعلا

. ةيئابرهكلا



يفاآلةل راّودلا ءزجلا وهو :  راودلا وضعلا

. ةيئابرهكلا

:  يئابرهكلا ءزجلا -

يفاآلةل ةقاطلل جتنملا وهو :  لماحلا راط اإل

رايتلا دلوم ،وأ  يئابرهكلا دلوملا يفف ، ةيئابرهكلا

اإل تافلم موقت ، يئابرهكلا كرحملا ،وأ  بوانتملا

راط ،واإل ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوتب لماحلا راط

وأ تباثلا وضعلا ىلع بكرُم نوكي نأ امأ لماحلا

. يكيناكيملا ءزجلا يف راودلا وضعلا ىلع

يف يسيطانغملا لا جملل جتنملا وهو لا : جملا تافلم

يسيطانغم جملا جاتنإ اننكميو ، ةيئابرهكلا اآلةل

قيرط  نع بوانتملا رايتلا دلومل وأ  ءابرهكلا دلوملل

ىلع امأ لا جملا تافلم عضوتو مئاد، سيطانغم يأ

ءزجلا يف راّودلا وضعلا ىلع وأ تباثلا وضعلا

. يكيناكيملا

تافلم   ةرئاد ىلإ ةيئابرهكلا ةقاطلا لقن ةيمك وألن

راط  اإل ةرئاد ىلإ اهلقن ةميك نم ريثكب لقأ لا جملا

نوكت ام اًمئاد ددرتملا رايتلا تادلوم ،نإف لماحلا



راط ،واإل تباثلا ءزجلا ىلع هيف لا جملا تافلم

. كرحتملا ءزجلا ىلع لماحلا

ىلإ لقني لا جملا تافلم رايت نم ةطيسب ةيمك طقف

اال تاقلح   مادختساب هكيرحتب ءدبلل كرحتملا ءزجلا

زنالق

لدابم   دوجو بلطتتف رمتسملا رايتلا نئاكم امأ

ليوحتل كلذو ، كرحتملا ءزجلا روحم ىلع   يئابرهك

رايت ىلإ لماحلا راط نماإل جتانلا ددرتملا رايتلا

ءزجلا ىلع نوكي لماحلا راط نإفاإل اذهلو ، رمتسم

. كرحتملا

: لمعلا ثيح نم ميسقتلا -●

نيعون ىلإ لمعلا ثيح نم ةيبرهكلا تادلوملا مسقنت

: نييساسأ



هيلع دمتعت ىذلا وهو يساسأ يئابرهك دلوم -1

. ةيبرهكلا ةقاطلا ب يفاإلدادم يلك دامتعا ةكبشلا



دامتع متياال ىذلا وهو   يطايتحا يئابرهك دلوم  -2

عاطقنا دنع يئابرهكلا رايتلل ليدب ردصمك هيلع

. يساس األ ردصملا



photovoltaic ةيئوضوتلوفلا ةيسمشلا الاي 2-خلا

وأ لودلا اهب موقت ةمخض عيراشم نع ةرابع يهو

اهتاجايتحا نم ريبك ءزج ريفوتل تاسسؤملا

ديلوتل ةمخض تاطحم ءاشنا قيرط نع ءابرهكلل

فيظن ليدبك ةيسمشلا حاول نماأل ةيبرهكلا ةقاطلا

يرفحلا دوقولا ب ةقاطلا ديلوت تاطحم دبالنم نمآو

يعيبطلا زاغلا و لورتبلا و محفلا ك



الةق معلا ينابملا و جارب لاالةمزلأل ةقاطلا ريفوت -2

ةيئوضلا ةيسمشلا ةقاطلا تاقيبطت نم دحاو وه



(ا لزانملا يف ةيئوضلا ةيسمشلا ةقاطلا تاقيبطت -3

( لزانملا حطسا يلع ةيسمشلا حاول ال

نا دعب ةريخ يفاآلةنواأل اريثك رشتنا ماظن وهو

اضيأو ةيسمشلا حاول اال ةئافك ريبك لكشب روطت

نماالكشلا ديدعلا اهنم دجويو ةيسمشلا تايراطبلا

ةقاطلا تاكرش نم ديدعلا اضيا دجويو ماجح واال

. طسو اال قرشلا يف اهرفوت يتلا ةيسمشلا



عراوشلا يف ةيسمشلا ةقاطلا تاقيبطت -4

ال لاالةمز ءابرهكلا ريفوتل ةيسمشلا حاول األ مادختسا

ةقاطلا تاقيبطت مهأ دحأ يه اضيأ  هذه عراوشلا ةران

ةفيظن ةقاط رفوت دقف تسيل اهنا ثيح ةيسمشلا

االسالك فيلا كت رفوت اضيا اهنكلو ةيناجمو

ةقاطلا يف ودقفلا عراوشلا لوط يلع ةدودمملا

. ةفاسملا لوط ةجيتن اهب ثداحلا

نكر تاحاسم يف اهلغتسا نم اضيا كانهو

وا مهفتاوه نحشل ةراملل ءابرهكلا ريفوتل تارايسلا

. تارايسلا تايراطب نحشل وا ةلومحملا مهبيساوح



تابملط ) هايملا عفرل ةيسمشلا ةقاطلا تاقيبطت -5

( ةيسمشلا ةقاطلا

يفاال ةصاخو ادج ةديفملا لولحلا نم دحاو  وه

دبفالنم ءابرهك اهب رفوتي ال يتلا ةيئانلا نكام

نكمي هايملا عفرل دوقولا ب لمعي يذلا يبرهكلا دلوملا

ةجتنملا ءابرهكلا مادختساب هايملا عفر تابملط ريودت

. ةيسمشلا حاول باال



تاقيبطتلا و روكيدلا في ةيسمشلا ةقاطلا تاقيبطت -6

. ةلومحملا

 نم اهراكتبا مت يتلا تاقيبطتلا نم ريثكلا دجوي

هايملا ريفاونو ةنيز حيباصمو تافاشكو ةرانا تابمل

و قئادحلا نييزتل ةيسمشلا ةقاطلا ب لمعت يتلا

كلذكو لزانملا و تارامعلا لخادمو تاهزنتملا

ةيسمشلا ةقاطلا ب لمعت ويتلا ةبقارملا تاريماك

. اضيأ

و ةلومحملا تاقيبطتلا نم اضيأ ديدعلا دجوي هنا امك

و ةلماكتملا ةمظن كاأل ةيسمشلا ةقاطلا ب لمعت يتلا

و يرافسلا حرالت يف ءابرهكلا ديلوتل مدختست يتلا



نحشل ةلومحم نحاوش دجوي اضياو تاركسعملا

وا ةيسمشلا ةقاطلا ب لمعتو لزنملا جراخ ليابوملا

آو تاعاس وأ ةيسمشلا ةقاطلا ب لمعي لومحم فاشك

نم اهريغو ةيسمشلا ةقاطلا ب لمعت ةيباسح الت

يفو اهل رصح ال ويتلا ةعونتملا و ةديدعلا تاقيبطتلا

. رمتسم دايدزا



: ةيسمشلا حاول األ ليصوت ةقيرط -●

: يهو حاول اال ليصوتل قرط ثالث دجوي

Parallel  يزاوتلا ىلع ليصوت -1

و تايادبلا عم تايادبلا ليصوت قيرط نع يهو

بلا سو بجوم عم بجوم ) تاياهنلا عم تاياهنلا

سفن ىلع ظافحلا لجأ )نم ملسلا لثم عمسبلا

عيمجل ةفلتخملا تارايتلا ميق عمج عم نكلو دهجلا

يلا بوتلا يلكلا رايتلا ةدايز لجأ نم ةيسمشلا الاي خلا

ةيلكلا ةردقلا عفر



Series يلا وتلا ىلع ليصوت -2

تايادبلا عم تاياهنلا ليصوت قيرط نع متتو

( راطقلا لثم بجوم عم بلا سو عمسبلا بجوم )

ميق عمج عم نكلو رايتلا سفن ىلع ظافحلا لجأ نم

لجأ نم ةيسمشلا الاي خلا عيمجل ةفلتخملا دوهجلا

يلكلا دهجلا قرف عفر



ناتقيرطلا نيب جمدلا -3

تاموظنملا يف ةمدختسملا ةقيرطلا بلا غلا يف يهو

ليصوت يف ةدوجوم ةزيم لكب عتمتلل ةمخضلا

يلا وتلا وأ يزاوتلا

حول يف مهعيمجتو يلا خالايبوتلا ةدع ليصوت متي

نم جراخلا تلوفلا عفرل كلذو (module) يسمش

حولل تلوف 30 17ىلإ نيبام ىلإ يسمشلا حوللا

دحاولا

(Array) ةيسمش حاولأ ةدع عيمجت متي كلذ  دعب



نيبام ىلإ تلوفلا ةميق عفرل يلا بوتلا مهليصوت متيو

يزاوتلا ب مهليصوت كلذكو تلوف 800 150ىلإ

تافصاوملا عم قباطتلا متي ىتح ريبم األ ةميق عفرل

central) يزكرملا ءابرهكلا سكاعل ةينفلا

نماأل ةجتنملا ءابرهكلا لوحي يذلا (inverter

. ةريغتملا ةيداعلا ءابرهكلا ىلإ ةتباثلا ةيسمشلا حاول

حاول نماال ةجتنملا ةيبرهكلا ةقاطلا نم ةدافتس متياال

: نيتقيرط ىلع



ىلا ةيسمشلا حاول نماال ةجتنملا ةقاطلا ليصوت -1

نحش مظنم مادختساب كلذو هليغشت دارملا لمحلا

VDC2412وا لمحلا دهج نوكيو MPPT

حاول نماال ةجتنملا ةيبرهكلا ةقاطلا ليوحت -2

كلذو 380VAC220وا ددرتم رايت ىلا ةيسمشلا

Inverter سكاعلا مادختساب

:Battery( ةّيراطبلا ) ةرخدملا -3 

، ةيئايميكورهك خالاي ةدع وأ ةيلخ يه: ةيراطبلا ●

. ةيئابرهك ةقاط ىلإ ةيئايميكلا ةقاطلا ليوحتب موقت

، تايراطبلا عناصمو تاكرشو ءاملعلا والزيلا

لا كشأ عارتخاو تايراطبلا ريوطت ىلع نولمعي

وه لمعلا أدبم نكل ، مويلا تابلطتم عم قفاوتت ةديدج

. نولو األ هفشتكا يذلا كلذ هسفن

: تايراطبلا عاونأ ● 

اهصئاصخ ىلع ًادامتعا تايراطبلا فينصت نكمي  

: امهو ، نيَّيسيئر نيعون ىلإ ةّيئابرهكلا



:(PrimaryBatteries) ةّيساس األ تايراطبلا ▪

نكمي وال طقف ًةدحاو ًةّرم مَدختسُت تايراطب يه

: اهنمو ، اهنحش ةداعإ

:(AlkalineBatteries) ةّيولقلا تايراطبلا •



ًاعويش تايراطبلا رثكأ نم ةّيولقلا تايراطبلا ّدعُت

ةرتفو ، ةعفترم اهتقاط ةفاثك ّنأب زيمتتو ملا، علا يف

. ةليوط اهتيح صال

دعب، نع مكحتلا ةزهجأ يف ةيراطبلا هذه مدختسُتو  

، ويدارلا ةزهجأو ، تاعاّسلا ،و ةّيمقرلا تاريماكلا و

.(AA,C,D) ماجح باأل رّفوتتو ، ىقيسوملا الت ّغشُمو

Zinc-Carbon) نوبركلا - كنزلا تاّيراطبلا •

:(Batteries



صال ةّدمو ، ةناتملا ب تايراطبلا نم عونلا اذه زيمتيو

لمعت ال اهّنأ ،إال صيخرلا اهنمثو ، ةليوّطلا اهتيح

. ةرارحلا تاجرد ضافخنا دنع ًادّيج

،و باعل األ ليغشتل ةّفاجلا تايراطبلا مدختسُت

دعب نع مكحتلا ةزهجأو فلاالش، ءاوضأو ، تاعاّسلا

.(AAA,AA,C,D) ماجح باأل رفوتتو ،

Secondary) ةّيوناثلا تايراطبلا ●

:(Batteries

ىلع ًادامتعا تارم ةدع نحشلل ةلباق تايراطب  يه

: اهنمو ، ةّيراطبلا عون

Lead–Acid) ةّيضمحلا صاصّرلا تايراطب ▪

:(Battery

تانينامث يف تايراطبلا نم عوّنلا اذه عارتخا مت

ةليقث مجحلا ةريبك تايراطب يهو ، نيرشعلا نرقلا

بطقلا لّثمي يذلا صاصّرلا نم نوكتت ، نزولا



بطقلا لّثمي يذلا صاصّرلا ديسكأ يناثو بلا، ّسلا

كيتيربكلا ضمح نم لر هكلا نّوكتيو ، بجوملا

تاتيربكو ، ةنوحشم ةّيراطبلا نوكت امدنع

ريغ ةّيراطبلا نوكت امدنع ءاملا ،و يئانّثلا صاصّرلا

. ةنوحشم

ليغشت ءدبل ةيضمحلا صاصّرلا تايراطب مَدختسُت

. تارايّسلا يف لا االعتش ئداب



عون ىلع ًادامتعا تايراطبلا فينصت نكميو ●

: نيعون ىلإ هنم نّوكتت يذلا لر هكلا

:(DryCell) ةفاجلا ةيلخلا وأ ةّيراطبلا ▪

ةنيجع نم ةفاجلا تايراطبلا يف لر هكلا نوكتي  

خالهل، يئابرهكلا راّيتلا قفدتل طقف يفكي امب ةبطر

، نوبركلا و كنزلا ةّيراطب يه ًةرهُش اهعاونأ رثكأو

ةفاجلا تايراطبلا زّيمتتو ، مويثيللا تايراطبو

؛ ًةليوط ٍتارتف اهنيزخت ةيناكمإو ، مادختس اال ةلوهسب

. ضفخنم اهغيرفت لدعم ألّن

نكميف تارايسلا ب ةصاخلا   ةفاجلا تايراطبلا  

ىلعأ يف ةيلا تسيرك ةسدع خالل نم اهتلا ح صحفت

نأ اذه ينعيف رضخ األ نوللا ب تناك ،اذإف ةيراطبلا

نوللا ناك اذإ نكلو ديج لكشب ةنوحشم ةيراطبلا

. حيلصت ىلإ ةجاحب وأ تةفلا اهنأ ينعي اذهف ًادوسأ



:(WetCell) ةلئاّسلا ةيلخلا ،وأ ةّيراطبلا ▪

ىلع اهئاوتح االمسال اذهب ةلئاّسلا ةّيراطبلا ىّمسُت  

لولحم غًابلا نوكي يذلا ،و ةلئاّسلا ةلا حلا يف لر هك

. ءاملا ،و كيتيربكلا ضمح

ةروطخو ، اهنزو لقِث ةلئاّسلا تايراطبلا بويع نم

، لكآتلل يجراخلا غالاهف ضّرعت اذإ اهمادختسا

. جراخلل ةيئايميكلا اهتانوكم تبّرستو



تايراطب لثم ةّيوناث ةلئاس تايراطب دجوتو

تايراطب مساب فَرعُت يتلا ةيضمحلا صاصّرلا

تارايّسلا

دقفت خالل نم ةيراطبلا حةلا صحف نكمي ثيح

بولطملا ىوتسملا نم لقأ ناك اذإو ، لئاسلا ىوتسم

مهأا نمف ، رطقملا ءاملا ب ةيراطبلا ةئبعت ةداعإ بجي

طوبه ةيراطبلا رمع ريصقت ىلإ يدؤت يتلا ءاطخ أل

. ةيراطبلا لئاس بوسنم



: ةيسمشلا ةقاطلا تايراطب -●

تايراطب مادختسا متي ةيسمشلا ةقاطلا ماظن يف

ةقاطلا رده نم ليلقتلا ،و ءابرهكلا نيزختل

حاول نم األ اهيلع لوصحلا مت يتلا ةيئابرهكلا

سمشلا ةعشأ دوجو يفو راهنلا ةرتف  يف ةيسمشلا

جايتح نيحاال يف ءابرهكلا نيزختو ، اهيلع ةطقاسلا

. اهءانثا ءابرهكلا ريفوتو ليللا ةرتف ةيطغتل وا اهيلا

ةيسمشلا ةقاطلا ةمظنأ يف تايراطبلا مادختسا متيو

. ةيموكحلا ءابرهكلا ةكبشب ةلصتم ريغلا يأ ةدرفنملا

تايراطب يا نع فلتخت ةيسمشلا ةقاطلا تايراطب

ةممصم اهنا ثيح ثمًال ةرايسلا ةيراطب ىرخأ

اذهو ليللا ءانثأ غيرفتلا مث راهنلا ءانثأ نحشلا ةيلمعل

Deepcycle ـب ىمسي تايراطبلا نم عونلا

قيمعلا نحشلا ةرود تايراطب batteriesيأ

ةيسمشلا ةقاطلا تايراطب نم ناعون دجويو



–FLA. ةرومغملا صاصرلا ةيراطب -1

FloodedLeadAcid



–VRLA ةرومغملا ريغ صاصرلا ةيراطب -2

ValveRegulatedLeadAcid

ةرومغملا صاصرلا ةيراطبب قلعتي اميف

يبرهكلا نيأتلل لباق لئاسب ةرومغم نوكت

الق طاب موقي هلمع ةرتف يف رطاخم ةظح :هل مال

لال لباقو عيرس زاغلا اذه نيجورديهلا ىمسي زاغ

اهلا معتسا دنعو اديج واالهابتن هنم رذحلا فالدب راجفن

بهل الل بناجب



 

ةرومغم ريغلا ا صاصرلا ةيراطبب قلعتي اميف

ريطخ والدعي ةنايص ىلا جاتحي ال ديج عونلا اذه

يف ةلهس نيجرويديهلا زاغ نم ةليلق ةيمك قلطي

. بيكرتلا و لقنلا

. عاونا 3 يف مكل اهرصتخن ةيسيئر عاونا اهلو

لئاس يف رومغم صاصرلا نوكي GEL ةيراطب -1

رثكا حبصاو يليجلا هيبش ىلا هليوحت مت لئاسلا اذه

. كسامت



مت نيأتلل لباق لئاس اهيف نوكي Agm ةيراطب  -2

. ةيجنفنسا ةريصح يف هصاصتما



برقي ام لمعب موقي نا عيطتست  wet ةيراطب  -3

%50 نم برقي امل ةقيمع غيرفت ةيلمع 500 نم

مالةيح ضارغأ ال ممصم ال صا وهو هتنحش نم

ةيسمشلا ةقاطلا ةمظنا يف همادختسا نكمي نكلو

يداصتقا لح ربتعي وهو

 

 



: تايراطبلا نحش قرط -●

اهنم ركذن تايراطبلا نحشل قرط ةدع كانه

:(BatteryCharger )  ةيراطبلا نحاش -1

دهج ددرتم يئابرهك رايت نم لوحم زاهج  وه

12V دهج رمتسم رايت 220Vىلا

ةلباقةيراطب وأ  ةيوناث ةيلخ يف ةقاطلا عضول مدختسي

 خالاهل. يئابرهك  رايت ضرف خالل نم نحشلل



( ومنيدلا ) ةرايسلا   نحاش -2

ةراودلا تافلملا نم يساسأ لكشب ومنيدلا نوكتي  

، يئابرهكلا رايتلل ةلصوملا نماألسالك ةعونصملا

لا بقتسا ىلع لمعي يسيطانغم لقح ىلإ ةفاضإ

ةدمتعم ، رمتسم رايت ىلإ اهليوحت و ةيرئادلا ةكرحلا

وه تباثلا ومانيدلا ءزج نأ ثيح ، ياداراف أدبم ىلع

نيح ،يف يسيطانعملا لا جملا ءاشنإ ىلع لمعي يذلا

ليوحت ىلع لمعي يذلا وه راودلا ومانيدلا ءزج نا

رايتلا جاتنإ يأ ةيئابرهك ةقاط ىلإ ةيكيناكيملا ةقاطلا

ىلع ًادامتعا ةيكيناكيملا ةكرحلا نم يئابرهكلا

. نكاسلا وضعلا هأشنأ يذلا يسيطانغملا لا جملا



كرحم طاملا ةرايسلا ةيراطب نحشب ومنيدلا موقي

لمعي ةرايسلا

: ةيسمشلا ةقاطلا نحش مظنم -3

ةيسيئر ةفيظو هل يسمشلا لدعملا كلذك ىمسيام  وا

تايراطبلا نحش ميظنت ويه

دئازلا نحشلا لوصح مدع ىلع صرحي  وهف

تايراطبلا نع رايتلا عطقب موقي ثيح , تايراطبلل

ال نحشلا نم نيعم ىوتسم ىلا اهلوصو حلا يف

%100 ىلا لصي

. تايراطبلا سالةم ىلع ظفاحي ةقيرطلا هذهب و

chargecontroller لا نإف كلذ ىلا ةفاض باال

نما ةيتأتملا ةقاطلا ليدعتب موقي يسمشلا لدعملا وا

ام ذخاب تايراطبلل حمست ةيفيكب ةيسمشلا حاول ال

رايتلا نمو دهجلا نم هقحتست

 ءادا نيسحت ىلع لمعت عاونا كانه كلذ نم رثكا لب

اهتقاط مدختست اهلعجب كلذ و ةيسمشلا حاول اال

ىوصقلا



: نحشلا مظنم عاونا

ةقاطلا نحش تامظنم نم نايسيئر ناعون كانه

امه: و ةيسمشلا

 MPPT نحشلا مظنم -1 

PWM نحش مظنم -2



PULSEWIDE) وا PWM نحشلا مظنم

(MODULATION

يتأتملا دهجلا صيلقتب موقي PWM نحشلا مظنم

بسانملا دهجلا ىلإ هليوحتل ةيسمشلا حاول نماأل

ضعب نادقف يف ببستي ام واذه تايراطبلا نحشل

ماظنلا ةءافك ليلقت و ةقاطلا

PWM نحشلا مظنم بويع مهأ هذهو  



تامظنم نم عونلا اذه عم ةعئاضلا ةءافكلا ةميق

حاول يفاال دهجلا ميق نيب قرفلا ب ةطبترم نحشلا

تايراطبلا و ةيسمشلا

صيخر هنمث نا يه PWM نحشلا مظنم ةزيم  و

MPPT يناثلا عونلا ب ةنراقم

عونلا اذه اهيف راتخن نأ نكمي حاالت دجوت كلذل  

اآلرخ عونلا ب ةنراقم هتئافك ةلق مغر

MAXIMUM)وا MPPT نحشلا مظنم

(POWERPOINTTRACKING



PWMنم مظنم ىلع روطتم MPPT نحش مظنم

ةءافكلا ةيحان

ةيسمشلا حاول لال ىوصقلا ةقاطلا لغتسي وهف

ةءافك لضف ال بسانملا دهجلا ذخأي   مظنملا  اذهف

عاعش اال ةميق تفلتخاو سقطلا فلتخا امهم ماظنلل

يسمشلا

ا هدلوت يذلا دهجلا بيرقت بجوتي ناك يضاملا يفف

ةءافكلا نيسحتل تايراطبلا دهج ىلا حاول ال

يهف كلذل يعاد MPPTفال نحش تامظنم عم امأ

ىوصقلا ةقاطلا ةطقن عبتت

نم ىلعا MPPT مظنم رعس ناف انركذ  نكل امك

PWM مظنم رعس

مظنم لك بويع و تازيمم انركذ نأ اآلنودعب

  يسمشلا انماظنل راتخن عون يا فرعن فيك نحش

PWM؟ مظنم MPPTما  مظنم

يف لمعتست PWM عون نم تامظنملا ةماع ةفصب



عون نم تام ظنملا اما ةريغصلا تاقاطلا حاالت

ةقاط ديلوت حاالت يف اهلا معتسا نكميف MPPT

ةريبك

حلااالت يف كلذك PWM مظنم لا معتسا نكمي و

حاول اال هدلوت يذلا دهجلا نيب قرفلا اهيف نوكي يتلا

افيفط تايراطبلا دهج و

:( سكاعلا ) رترفن اال

رمتسملا ءابرهكلا رايت ليوحت هتفيظو زاهج وه

ددرتم رايت يلا تايراطبلا وا حاول نماأل مداقلا DC

وأ لزنملا ةزهجأ ليغشتل AC110/220/380

ةكبشب ةيسمشلا ةقاطلا ماظن طبر وأ تاخضملا

ةيساس األ ةينفلا صئاصخلا . ةيموقلا ءابرهكلا

: ةيسمشلا ةقاطلا سكاوعل





يثحلا ددرتملا رايتلا كرحم نارود ءدب قرط

threephaseInductionMotor 

ثاليث يثحلا ددرتملا رايتلا كرحم نا فورعملا نم

threephaseInduction  روطلا

و نارودلا ةيادب ىف بوحسملا رايتلا ديزي  Motor

ةيادبلا ىف كرحملا نم بولطملا مزعلا ببسب كلذ

لمحلل ريبكلا   ىتاذلا روصقلا مزع ىلع  بلغتلل

يكيناكيملا

عيلا رايت كرحملا بحسي كرحملا ليغشت ءدب دنع

رايتلا  نم تارم 8 6ىلإ نم هتميق حوارتت دق ادج

نم ةبسنلا هذه فلتخت  ratedcurrent و يلكلا

رخا عون ىلا عون

ىف ببسلا عجريو ءدبلا رايتب رايتلا اذه ىمسيو  

يثحلا كرحملا ىف هنأ ىلا ءدبلا رايت ةميق عافترا



تافلم ىف هثحتسملا ةيبرهكلا ةعفادلا هوقلا دمتعت

ددحتو اإلزنالق   لماعم ةميق ىلع راودلا وضعلا

وضعلا ىف ةراملا تارايتلا ةميق ةعفادلا ةوقلا هذه

   راودلا

قرحب موقي نا نكمم ةيادبلا ىف يلا علا رايتلا واذه

ةرارحلا لمحت عيطتسي ال ثيح   كرحملا تافلم

 ىف دهجلا ىف طوبه   ثودح ىلا يدؤي امك ةجتانلا

ببسب االمحلا ضعب لصف ىلا يدؤي امم ةكبشلا

ةيادبل قرط دوجو بجي كلذلدهجلا ىف صقنلا

يثحلا كرحملا نارود

: قرطلا هذه ةلثما  نم

Directon طخلا ىلع ةرشابم ليصوتلا ةقيرط  -1

   lineStarter

تباثلا وضعلا فارطأ ليصوت متي هقيرطلا هذه ىف

هقيرطلا هذه مدختستو دهجلا ردصم ىلع ةرشابم

ىباجنسلا صفقلا وذ هيثحلا تاكرحملا عم ةداع



ىف هحضاولا بويعلا ( SquirrelCage)...نم

وأ ءدبلا رايت ضيفخت اهيف المتي هنأ هقيرطلا هذه

عهيلا ءدبلا مزعو ءدبلا رايت ميق لظت لب ءدبلا مزع

روتوملا تافلم ىلع ةروطخ لكشي دق امم يه امك

تاردقلا تاذ تاكرحملل ةقيرطلا هذه مدختست كلذل

لكشلا حضويو ( 5KW نم لقأ ةداع ) ةضفخنملا

عونلا اذه ىف همدختسملا مكحتلا و ىوقلا ةرئاد يلا تلا

. ءدبلا قرط نم



star اتلد راتس هليصوت قيرط نع ليغشتلا 2-ءدب

:deltaconnection

يف ةمدختسملا قرطلا رثكا نم ةقيرطلا هذه ربتعت

راتس: ةليصوت ىف  نا فورعمةيعانصلا تاقيبطتلا

و ةدحاو ةطقن لكشتل اعم تافلملا تاياهن ليصوت متي

ردصملا نم فرطب فلم لك فرط ليصوت متي

ةزافلا ىلع قبطملا دهجلا ليغشتلا ةيادب ىف  اذا

بوحسملا رايتلا لقي كلذل   طخلا دهج نم لقا نوكي

ءدبلا رايت تافلملا لمحتتف

ةياهنب فلم لك ةيادب ليصوت اتلد :متي ةليصوت ويف 

ردصملا فارطا ثلاالةث ليصوت ومتي قباسلا فلملا

تافلملا فارطا بثلاالث

راتس ةقيرطب كرحملا ليصوت متي ةقيرطلا هذه   يف

ىتح يناوث 10 يلا وح ةدمل و ليغشتلا ةيادب يف

اتلد  ةليصوتل ليوحتلا متي مث هتعرس كرحملا ذخأي

دلويف   طخلل يلكلا دهجلا ب كرحملا ليمحت متي اذا

ةيلكلا هتردق كرحملا



و ةيبرهك ةيامح   دجوي نا بجي ميمصتلا اذه يف

km1 روتكاتنوكلا  نيب ةيكيناكيم

short ثدحي ال ىتح km3 روتكاتنوكلا و

circuit



/اتلد: راتس ئداب مادختسا ايازم

ةيداصتق اال ةيحانلا ىف اريفوت قرطلا رثكأ -

قرطلا ىقابب اتنراقم اهميمصت ةلوهس -

ضيفخت (متي ءدبلا رايت ةميق ىف ىلا علا ضيفختلا - 

ةفلكت ليلقت هنع جتني  67% )  امم ةبسنب ءدبلا رايت

ةيامحلا ةزهجأو    عطاوقلا الت و باكلا

اتلد: راتس ئداب مادختسا بويع

Transient  هرباع تارايت ثودح - 

ةظحللا ىف ادج عهيلا ىوصق ميق currents تاذ

كرحملا تافلم ليصوت ةقيرط رييغت اهيف متي ىتلا

"اتلد" "ىلإ راتس نم"

هبسنب كرحملل ءدبلا مزع ةميق ىف ضيفخت ثودح - 

ةرتف ةلا طا هنع جتني دق ىلا 67% امم لصت عهيلا

مزعلا نم لقأ ءدبلا مزع نوكي امبر وأ ءدبلا

ريودت عيطتسي فال لمحلا نارود ءدبل بولطملا

كرحملا رودي فال كرحملا

 



auto لوحم مادختساب ءدبلا ةقيرط -3

transformer

لصاولا طخلا دهج ليلقت ىلع ةركفلا دمتعت ةطاسب ب

و ءدبلا رايت ضيفخت يلا وبتلا كرحملا تافلم ىلا

auto  مادختساب كلذ و كرحملا ةيامح

هتعرس كرحملا ذخأي نا transformer ودعب

لمع ءاغلا )متي يناوث 10 يلا وح (دعب ةلماكلا

يلكلا دهجلا ب كرحملا ليمحت ومتي لوحملا



STARو روتكاتنوكلا ليغشت  متي ليغشتلا ةيادب ىف 

نيعم ءزج روتوملل لصيف START روتكاتنوكلا

 ودعب ردصملا دهج نم لقا نوكي و دهجلا نم

 STARو روتكاتنوكلا فاقيا متي يناوث 10 يلا وح

روتكاتنوكلا ليغشت STARTمتيو روتكاتنوكلا  و

هتردقب لمعي و روتوملل   يلكلا دهجلا   لصيف RAN

  ةيلكلا

نيب  ةيكيناكيم و ةيبرهك ةيامح دجوي عبطلا  ب

روتكاتنوكلا و ةيحان STARTنم روتكاتنوك

لمع مدع نامضل كلذ و ىرخا ةيحان RANنم

STARTوا لمع حةلا RANىف روتكاتنوك

ShortCircuit رصق ةرئاد ثدحي ال ىتح سكعلا

: ةقيرطلا تازيمم  

لصي  highstartingtorque عيلا ءدب مزع -

 %70 يلا وح ىلا

ىف مكحتلا قيرط نع ءدبلا دهج ىف مكحتلا نكمي -

  لوحملا ب صاخلا  turnsratioلا



: هبويع

ةفلكتلا ثيح نم اتلد راتس ةقيرط نم ىلغا -

: تامادختس اال

مزع ىلا جاتحت ىتلا تاقيبطتلا ىف مدختسي هداع  -

عيلا نارود ءدب

ةردقلا عةيلا ةسطاغلا تاخضملا يف مدختسي -



: SoftStarters      معانلا ءدبلا ةزهجأ -4

  معان ليغشت ءدب زاهج وه رتراتس تفوسلا

ناصح 5 نم تاردقلا تاذ AC لاــ تاكرحملل

كلذ نم رثكأ انايحأو ناصح 1000 ىتحو

لدعم ىف مكحتلا ب كلذو  

طسوتملا ىف نوكيو (acceleration) عراستلا

لصي ةيناث 30 ىتحو ناوث 10 نم عراستلا نمز



ةعرس ىصقأ ىتح رفص ةعرس  نم كرحملا اهيف

هل

لصف متي ةعرس ىصقأ ىلا كرحملا لوصو دعبو

ردصم نيب روتكاتنوك ليصوتو رتراتس تفوسلا

اذه ىف مكحتلا عم ارشابم   كرحملا و رايتلا

ىلع ةدوجوم ةدعاسم طقن قيرط نع روتكاتنوكلا

روتكاتنوكلا



:  لمعلا ةيرظن -●

تاكرحملا ليصوتو لصف يتيلمع ىف مكحتلا متي

ثيحب ( thyristors ) تارتسورياث قيرط نع

ةينمز ةرتف ىلع جيردتلا ب ردصملا دهج طيلست متي

ةرتف ةياهن عم هتميق لماك ىلإ لصي ىتح ةددحم

ليغشتلا

نع كرحملا فقوت ةرتف ىف مكحتلا نكمي لثملا  بو

هتميق لماك نم ايجيردت ردصملا دهج ليلقت قيرط

ةددحم ةينمز ةرتف خالل رفصلا ىتح

ثودح نودب ليغشتلا و فاقي اإل لمع نكمي كلذبو

  امم مزعلا وأ رايتلا نم يأ يف ةداحو ةيئاجف تاريغت

ةيكيناكيمو ةيبرهك هريثك تابوعص بنجت ىلإ يدؤي



هلمع: ةقيرط -●

ةرئادل كرحملل رايتلا و ةعرسلا يتراشا لا خدا  متي

هذه موقت رايتلا و ةعرسلا يتميق ىلع اءانبو    مكحت

firing )اإلعشلا ةيواز ىف مكحتلا ب ةرئادلا

ةميق رييغت متي يلا بوتلا تاروتسرياثلل  ( angles

دهجلا

ا نمزو ليغشتلا نمز نم لك ىف مكحتلا ةيناكمإ  عم

ةفلتخملا تاقيبطتلا عم بسانتيل ءدبلا مزعو فاقي إل

ثيحب دهجلا طبض متي معانلا ءدبلا ةيلمع مادختسإبو

يفاكلا ردقلا ب ءدبلا دنع كرحملا تارايت ميق نوكت

لمحلا مزع يواسي امزع كرحملا يطعت ألن طقف

ءدبلا دنع

و كرحملا نارود ىلإ يدؤت نل عبطلا ب ميقلا هذهو

تاداهجإ نودب ءدبلا ىلإ يدؤت اهنكلو لمحلا

ةيبرهك وأ ةيكيناكيم

ىلع طلسملا دهجلا ةدايزب ءدبلا زاهج موقي  مث

لصت نأ ىلإ ةعرسلا ديازتت ىتح نمزلا عم كرحملا



هتميق ىلإ لصو دق دهجلا نوكي ثيح ةميق ىلعأ ىلإ

ةننقملا

 



Soft   معانلا ءدبلا زاهج مادختسإ ايازم -●

: starter

تافلم اهلمحتت ةميق ىلإ ءدبلا رايت صاقنإ -1

كرحملا

ءدبلا رايت ألن ةكبشلا دهج تابث ىلع ةظفاحملا -2

ببسي امم ةكبشلا دهج ضفخ ىلإ يدؤي يلا علا

األمحلا ةيقبل لكاشم

ءدبلا تارتف خالل ةيبرهكلا ةقاطلا ريفوت -3

ةقاطلا ريفوت معانلا ءدبلا ةزهجأ ضعبل نكميو  

كرحملا ليغشت تارتف وطلا

ةلصتملا الت باكلل ريغص عطقم ةحاسم مادختسإ -4

كرحملل ةكبشلا نم

/اتلد" راتس " حاتفم ءدب ةقيرط مادختسإب -5

نم فارطأ ثالةث امهنم لك نيلباك ىلإ جاتحن

حاتفملا ىتح كرحملا

ىلإ طقف جاتحت معانلا ءدبلا زاهج مادختسإب نكلو  

فارطأ ثالةث لباك



ىلع يوتحي ألهنال ةنايص ىلإ جاتحي ام اردان -6

ةكرحتم ءازجأ

ثودح نودب كرحملا نارود ءدب ىلع دعاسي -7

وأاألمحلا كرحملل ةيبرهك وأ ةيكيناكيم تاداهجإ



: تاقيبطتلا

تاقيبطتلل عساولا ىدملا كردن نأ عيطتسن قبس امم

ةئداهلا فاقي واإل ليغشتلا تائداب اهيف مدختست ىتلا

لا: ثملا ليبس ىلعو

 ConveyerBelts و ةلقانلا رويسلا حةلا  ىفف

حضتي   ةئبعتلا و لقنلا طوطخ ىف ةرثكب ةمدختسملا

ىأ نودب ليغشتلا و فاقي اإل ةيلمع متت نأ ةرورض

ىف رئاسخ ثودح ىلإ كلذ ىدأ إوال ةيئاجف تاكرح

تائداب نم عونلا اذه مادختسإ حبصي انهو جتنملا

ارايتخإ سيلو ةرورض ليغشتلا

ىتح عفاورلا و شانو ىفاأل ةءافكب مدختست اضيأو  

لااألمحلا زنإو عفر ءانثأ ةئداه ةكرح نمضن

كيتس ببلاال فيلغتلا ىفآالت مدختست اضيأو

كلذ يدؤي ثيح طغاوضلا و تاخضملا عم كلذكو

و تازاغلا طغض ىف ةيئاجفلا تاريغتلا ىلإتاليف

ةرهاظ ىلع ىضقي امم ريساوملا لخاد لئاوسلا

    ريساوملا لخاد  hammering   قرطلا



VariableSpeed ةعرسلا ريغم زاهج -5

Drivce

(VSD): هراصتخاو

: اضيا ىمسيو

VariableFrequency ددرتلا ريغم زاهج

Drivce

(VFD) هراصتخاو

فورعملا و

سكاعلا inverterيا رتريفن باأل

رمتسم نم مث رمتسم ىلا ددرتم نم رايتلا سكعي يا

ددرتم ىلا

: رتريفن األ فيرعت -●

ACو ةيعون  نم تاكرحملا   ةدايقب موقي زاهج وه

HZ  ددرتلا   رييغت قيرط نع اهب مكحتلا



رتريفن اال لخد  يف يئابرهكلا رايتلا   ليوحت متي ثيح  

  رمتسم يئابرهك رايت ىلإ بوانتم نم رايت

رايتلا اذه ليوحتل ةصاخ ةراد ىلإ رايتلا اذه لخدي  

ةعرسب نكلو ( عطقتم ) يضبن رايت ىلإ رمتسم نم

ةجمربلل ةلباق تاريغتم ةطساوب اهب مكحتلا  متي

ةركاذ قيرط نع كرحملا ب مكحتلل جمانربلا ظفح متي

تاريغتملا ةفاك ظفحب موقت ةصاخ (IC ةعومجم )

ةحول قيرط نع رتريفن ىلإاأل اهلا خدإ مت يتلا

جمانربلا ىلع تاريغتملا إلخدلا ةريغص



هلمع ةيرظن -●

تاكرحملا ةعرس يف مكحتي زاهج نع ةرابع وه

...HZ ددرتلا يف مكحتلا قيرط نع

رتريفن اإل موقي ACمث ددرتم رايتب هتيذغت متي

موقي وأ مث رمتسم رايت DC ىلإ ددرتملا ليوحتب

يف مكحتيل ىرخأ ةرم AC لاDCىلإ ليوحتب

ددرتلا و دهجلا



: هتازيمم -●

ةعرسب مكحتلل زاهجلا نمض جمارب دوجو -1

نم ىلعأ   يلا ةقيقدلا ب ةدحاو ةرود نم كرحملا

 نم فاعضا 10 يلا لصت ًانايحأ كرحملا ةقاط

 . ةيساس اال كرحملا ةعرس

ةيامحب موقت زاهجلا نمض جمارب دوجو -2 

: اهرهشأ ءاطخ نماال ريثكلا نم كرحملا

تازافلا دحا عاطقنا

تازافلا دحا يف ريغت

كرحملا ةردق يلع دئاز لمح



حومسملا دحلا قوف كرحملا ةرارح ةجرد عافترا

زاهجلا خالل نم هطبظ مت يذلا

نم ريثكلا راهظاب موقت زاهجلا يلع ةشاش دوجو -3

: اهرهشأ كرحملل تاسايقلا

ةيلا حلا نارودلا ةعرس

لمعلا ءانثأ كرحملل لمحلا ريبمأ



  راسيلل وا نيميلل كرحملا نارود اهاجت

لمعلا ءانثأ تثدح يتلا ءاطخ األ نايبتسا

380V جرخلا 220Vو لخد -4

460V 220Vيلا نم زاهجلا لمعي -5

طبض يلا ميقلا عاجرا نكمي جمربملا أطخا 6-اذإ

ةلوهسب عنصملا



ةماه تاظح ●-مال

جارخإب رتريفن اإل موقي كرحملا ةعرس رييغت 1_دنع

ةعرسلا و ددرتلا ةميق عم بسانتي كرحملل دهج

ةبولطملا

ىلعأ نوكت رترفن واال كرحملا نيب ريبم األ ةميق _2

ردصملا و رتريفن نيباإل ريبم األ ةميق نم

هل رتريفن ىلعاإل لمعي يذلا كرحملا  _3

رتريفن اإل صئاصخب حمست تافصاوم

كرحملل تايامحلا عيمج هب رتريفن 4اإل

نع كرحملا هاجتإ ريغتل حمست عاونأ كانه _5

  ةكرام لثم باكالت لقن نود هليغشت ةحول قيرط

واال ددرتلا ةميق اهيلع حضوم ةشاش (ABB)هبو

نوكت هاجتا سكع مت ولو باالهاجت راود مهسو ريبم

بلا بسلا زترهلا ةءارق

ةيصاخ هب سيل ( سوفناد ) ةكرام لثم عاونا كانهو  

يطعي ًايودي الت باكلا ليدبت دنعو االهاجت رييغت

اضيأ بلا بسلا ةءارق



كرحملا تانايب ةءارقب رتريفن اإل موقي _6

ددرتم رايت نيجرخم اهب رتريفن اإل عاونأ ضعب _7

ةلمرف ىلإ جاتحت يتلا تاكرحملل رمتسم رايت و

dc ىلع لمعلا وأ



: هتامادختسا ●-مها

تاخضمب مكحتلا ب موقت ثيح تاراطملا يف مدختسي

بسانتت تايمك تانازخلا يلا خضت ثيحب ًايلآ دوقولا

ريعم نوكي ذكلا لكو اهمجحو تارئاطلا ددع عم

رترفن اال ةجمربم قيرط نع

ثيحب ةيئاملا تاخضملا دنع قدانفلا يف مدختسي

االهتسال ةيمك بسح تاخضملا ةحتف لدعت وا ئفطت

قدنفلا كيف

يرارح جملا يلع ظافحلا بلطتت يتلا لماعملا يف

ةيرارح تاساسح عم اهلصو قيرط نع نيعم

جرخ يلع لوصحلل ماع لكشب تارترفن اال مدختست

روطلا ةيداحا ةيذغت نم روطلا ثاليث





تفوسلا inverterو رتريفن نيباأل قرفلا

SoftStarter رتراتس



: نيزاهجلا نيب ةكرتشم ايازم -●

معان الع قاءدب -1

تافلم اهلمحتت ةميق ىلإ ءدبلا رايت صاقنإ  -2

كرحملا

ءدبلا رايت ألن ةكبشلا دهج تابث ىلع ةظفاحملا -3

ببسي امم ةكبشلا دهج ضفخ ىلإ يدؤي يلا علا

األمحلا ةيقبل لكاشم

معانلا ءدبلا تارتف خالل ةيبرهكلا ةقاطلا ريفوت -4

دئازلإلقالع ريبما رارجتسا مدعو

ةلصتملا الت باكلل ريغص عطقم ةحاسم مادختسإ -5

كرحملل ةكبشلا نم

/اتلد" راتس " حاتفم ءدب ةقيرط مادختسإب -6

نم فارطأ ثالةث امهنم لك نيلباك ىلإ جاتحن

حاتفملا ىتح كرحملا

جاتحن رتراتس تفوسلا وا رتريفن األ مادختسإب نكلو  

فارطأ ثالةث لباك ىلإ طقف



يف روتوملا ىلع هليصوت متي نيزاهجلا  7-كال

روتكاتنوكلا ب هليصوتك اتلد وأ راتس هيتليصوت ىدحا

اتلد راتس ةرئاد خبالف روتوملا دهج بسح كلذو

فارطأ 6 هنم جراخ روتوملا نوكي نأ بجي يتلا

ىلع يوتحت ال ألاهن ةنايص ىلإ جاتحت ام اردان -8

ةكرحتم ءازجأ

ثودح نودب كرحملا نارود ءدب ىلع دعاست -9

وأاألمحلا كرحملل ةيبرهك وأ ةيكيناكيم تاداهجإ

أدباإلقالع دنع كرحملل تباث مزع -10

ةرارح عافتراو دولر نماألفو كرحملا ةيامح -11

يبرهكلا رصقلا نمو كرحملا

وا دهجلا ضافخن وا عافترا نم كرحملا ةيامح -12

دهجلا عباتت مدع وا تازافلا دحا طوقس

لمحلا ىلع ةظفاحملا و كرحملل معان فاقيا -13

يكيناكيملا

---------------------------------------------------------



: رتريفن باأل ةصاخ تازيم -●



ريتاوم ةعرس يف مكحتلل مدختسي زاهج رترفن 1-اال

ًارورم اهفاقيإ ةظحل ىلإ اهليغشت ةظحل ACنم

ىدمب ةطبترم هيلإ ةجاحلا و ةيداعلا اهليغشت ةرتفب

مجحو ةردقب سيلو لمحلا ةعرس رييغت يف ةبغرلا

كرحملا

قيرط نع روتوملا ةعرس يف زاهجلا مكحتي -2

تافلم ىلع ةقبطملا ةجوملا ددرتو دهج رييغت

AC دهجلا ليوحت خالل نم كلذ متيو كرحملا

  دحوم ةطساوب DC دهج ىلإ زاهجلل يذغملا

ىلإ هليوحت مث ةيتيلورتكلا تافثكم RectifierICو

نم ةعومجم قيرط نع AC ةيددرت ةجوم

تاروتسزنارتلا

هذهو InverterIC ىمسي ام نوكت ةعومجملا هذه

يفو اهل لا عفلا دهجلا ةميق يف مكحتلا نكمي ةجوملا

لا عشا ةقيرطو لدعم يف مكحتلا قيرط نع اهددرت

ىلع لصحن ىتح تاروتسزنارتلا هذه Firing

ةبولطملا ةعرسلا



ةقبطملا ةجوملل ًاعم ددرتلا و دهجلا رييغتل ةجيتن -3

ريبم واأل تباث ًابيرقت نوكي مزعلا نإف كرحملا ىلع

ننقملا ريبم األ ًابيرقت ىدعتي ال كرحملا هبحسي يذلا

نارودلا ءدب دنع ىتح   كرحملل

ةقيرط سفنب روتوملا ميوقت يف رترفن اال مكحتي -4

موقي ثيح يداعلا ليغشتلا حةلا يف ةيداعلا همكحت

لصي ىتح رفصلا نم ًايجيردت ددرتلا و دهجلا عفرب

  ةبولطملا ةعرسلا وأ ةجمربملا األةيلو ةعرسلا ىلإ

 متي عراستلا نمز ىمسي نمز نم ةبسن خالل يف

ًاقبسم هتجمربو هديدحت

دهجلا ضفخب موقي كرحملا فاقيإ ةيلمع كلذكو -5

ةظحل اهيلع وه يتلا ةميقلا نم ًايجيردت ددرتلا و

ةبسن خالل يف رفصلا ىلإ لصي ىتح فاقي اإل بلط

هتجمربو هديدحت  متي عراستلا نمز ىمسي نمز نم

ًاقبسم

ددرتلا و دهجلل ةننقملا ميقلا ىلع زاهجلا ةجمرب 6-متي

كرحملل ريبم واأل

نع روتوملا ةعرس عفرل زاهجلا ةجمرب نكمي -7



مزعلا باسح ىلع كلذ نوكيس نكلو ةننقملا ةعرسلا

ةننقملا ةميقلا نع دهجلا ةدايز نكمي ال ثيح

نع ةعرسلا ديزي نا هنكمي ال رتراتس تفوس اما

ةننقملا ةعرسلا

ثيح  هليغشتل ناتزاف طقف هيفكي 3زاف رترفن 8-اال

قرفلا هعيطقت DCمتي ىلإ دهجلا اذه ليوحت متيس

ريبمأ خالاهل نم بحسيس زاف لك نأ يف نوكيس طقف

تاردقلا يف نكلو تازاف 3 حةلا يف هنم ىلعأ

ةريغصلا

هليغشتل تازاف 3 دوجو بجوتيف رتراتس تفوس امأ

ءازتج اذهاال ريرمتو ةزاف لك نم ءازتج متياال ثيح

وه امك

ىلع 380V روتوم ليغشت عيطتسي   رترفن 9-اال

تاردقلا يف فعضأ مزعلا نوكيس نكل 220V دهج

طقف ةريغصلا

كرحم ليغشت عيطتسي ال رتراتس تفوسلا امأ

220V دهج ىلع 380V



AC جرخم ناجرخم رتريفن لأل دجوي انايحا -10

DC كرحم ليغشتل وا ةلمرفلل مدختسي DC جرخمو

ADوال جرخم هلاال سيل رتراتس تفوس اما

ةرئاد ةلمرفلل مدختسيو DC كرحم ليغشت عيطتسي

ةيجراخ

---------------------------------------------------------

: رتراتس تفوسلا ب ةصاخ تازيم -●

معانلا ميوقتلا ب موقي زاهج رتراتس تفوسلا -1



ةطسوتملا و ةريبكلا تاردقلا تاذ AC  ريتاوملل

ليغشتلا دنع عًايلا نوكي يذلا و ءدبلا رايت ليلقتل

كرحملل رشابملا

ىتح رفصلا نم ًايجيردت كرحملا ةعرس عفري -2 

ىوصقلا ةعرسلا

يف ًةصاخ اتلد راتس رئاودل لضف األ ليدبلا 3-وه

كرحملا ةردقب ةطبترم هيلإ ةجاحلا و ةريبكلا تاردقلا

ليغشتب موقي روتوملا ميوقت نم ءاهتن  4-دنعاال

لمحلا هيلا لوحيو يجراخ وأ يلخاد روتكاتنوك

نيمعانلا فاقي واإل ميوقتلا يف هتمهم زاهجلا يدؤي -5

نم يجيردت لكشب ةيذغتلا دهج قيبطت قيرط نع

كلذو ةرتف خالل يف دهجلا ةميق ىتح ةنيعم ةميق

ةجرد يف مكحتلا و ةزاف لكل روتسرياث مادختساب

 Firing هلا عشإ

نم عفريو قبطملا دهجلا ءازتجاب موقي وه ينعي

ايجيردت ءازتج اذهاال ةبسن





رئاودلا حرشب هللا نذإب أدبن

مقر(1) ةرئادلا

ةرئادلا فصو ●

نم هايملا عفرل ةخضم ليغشت ةرئاد يه ةرئادلا هذه

ايكيتاموتا يولعلا نازخلا ىلا رئبلا

ليغشتب مكحتت يولعلا نازخلا يف ةماوع بكرت



ةخضملا ءافطاو

لغشتو اهتطقن ةماوعلا قلغت اغراف نازخلا ناك اذاف

ةخضملا

ئفطتو اهتطقن ةماوعلا حتفت نازخلا ئلتما اذاف

ةخضملا

: ةرئادلا تانوكم ●

220V دهج ةيذغت ردصم -1

(L) زافلل زمري

(N)لا رتونللو

(C.b)هل زمريو لمحلل بسانم ةرئاد عطاق -2

(F.H)اهل زمريو ةيولع ةماوع -3

220V دهجب لمعت ناصح 2 ىدعتت ال ةخضم -4

ةرئادلا ليغشتل بسانم نيطخ كلس -5

: ةرئادلا ليصوت ةقيرط ●



فرط لا(N)ىلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

ةخضملا

عطاق فرط (F)ىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

ةرئادلا

ةماوعلا فرط ىلا اآلرخ عطاقلا فرط لصوي -

كرتشملا

NCىلا ةقلغملا ةطقنلا ةماوعلا فرط لصوي -

اآلرخ ةخضملا فرط

: ةرئادلا لمع ةيرظن ●

يئابرهك رايت ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

ةخضملا ىلا ةرشابم لا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

ىلا هنمو ةيامحلا عطاق ىلا زافلا ةيذغتلا ردصم رمي

اهنم زافلا رمي اغراف نازخلا ناك اذاف ةماوعلا

لغتشتو ةرئادلا لمتكتف ةخضملا ىلا لصيو

ةخضملا

ئفطتو اهتطقن ةماوعلا حتفت نازخلا ئلتما اذاف

ةخضملا



مقر(2) ةرئادلا



: ةرئادلا فصو ●

نم هايملا عفرل ةخضم ليغشت يه ةرئادلا هذه

ايكيتاموتا يولعلا نازخلا ىلا يلفسلا نازخلا

يف ةماوعو يولعلا نازخلا يف ةماوع بكرت

ةخضملا ءافطاو ليغشتب نامكحتت يلفسلا نازخلا

يلفسلا نازخلا و اغراف يولعلا نازخلا ناك اذاف

يولعلا نازخلا يف ةماوعلا قلغت ءاملا ب ءىلتمم

يلفسلا نازخلا يف ةماوعلا قلغت اضياو اهتطقن

ةخضملا لغتشتو

اهتطقن ةماوعلا حتفت يولعلا نازخلا ئلتما اذاف

ةخضملا ئفطتو

ةماوعلا حتفت ءاملا نم يلفسلا نازخلا غرف اذاو

ةخضملا ئفطتو اهتطقن

: ةرئادلا تانوكم ●

220V دهج ةيذغت ردصم -1

(L) زافلل زمري



(N)لا رتونللو

(C.b)هل زمريو لمحلل بسانم ةرئاد عطاق -2

(F.H)اهل زمريو ةيولع ةماوع -3

(F.L)اهل زمريو ةيلفس ةماوع -4

220V دهجب لمعت ناصح 2 ىدعتت ال ةخضم -5

ةرئادلا ليغشتل بسانم نيطخ كلس -6

: تاماوعلا ليصوت ةقيرط ●

ةلا حلا بسح ةماوعلا فارطا رايتخا متي

كرتشملا فرطلا رايتخا متي يولعلا نازخلا  يفف

تحت ىلا ةهجوم نوكت امدنع ةقلغملا ةطقنلا فرطو

كرتشملا فرطلا ليصوت متي يلفسلا نازخلا يفو

ةماوعلا نوكت امدنع NC ةقلغملا ةطقنلا فرطو

ىلعأ ىلا ةهجوم



: تاماوعلا تيبثت ةقيرط ●

عافترا ىصقا   يولعلا نازخلا يف ةماوعلا تبثت

نازخلا نافوط نود ءاملا ىوتسمل

ضافخنا ىصقا يلفسلا نازخلا يف ةماوعلا تبثتو

نازخلا غارف نود ءاملا ىوتسمل

: ةرئادلا ليصوت ةقيرط ●

فرط لا(N)ىلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

ةخضملا

عطاق فرط (F)ىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

ةرئادلا

كرتشملا فرطلا ىلا اآلرخ عطاقلا فرط لصوي -

ةيولعلا ةماوعلا يف

NC ةقلغملا ةطقنلا ةيولعلا ةماوعلا فرط لصوي -

ةيلفسلا ةماوعلا يف كرتشملا فرطلا ىلا

NC ةقلغملا ةطقنلا ةيلفسلا ةماوعلا فرط لصوي -

اآلرخ ةخضملا فرط ىلا



: ةرئادلا لمع ةيرظن ●

لصي يئابرهك رايت ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

ةخضملا ىلا ةرشابم لا رتونلا ةيذغتلا ردصم

ىلا هنمو ةيامحلا عطاق ىلا زافلا ةيذغتلا ردصم رمي

رمي اغراف يولعلا نازخلا ناك اذاف ةيولعلا ةماوعلا

ناك اذاف ةيلفسلا ةماوعلا ىلا لصيو اهنم زافلا

ىلا اهنم زافلا رمي ءاملا ب ئلتمم يلفسلا نازخلا

ةخضملا لغتشتو ةرئادلا لمتكتف ةخضملا  

اهتطقن ةماوعلا حتفت يولعلا نازخلا ئلتما اذاف

اهتطقن ةماوعلا حتفت يلفسلا نازخلا غرف اذا وا

ةخضملا ئفطت نيتلا حلا يفو

: يلفسلا نازخلا ةئبعت ةقيرط ●

نيتقيرط ىلع نوكت يلفسلا نازخلا ةئبعت  

مقر(1) ةرئادلا مدختسن اهدنعو رئب نم نوكت نكمم

ةرئادلا هذه نع ةلقتسم



اهدنعو ةيدلبلا كارتشا خالل نم هتئبعت متي وا

حلا يف ةيدلبلا طخ قلغتل كيناكيم ةماوع لمعتسن

نازخلا ئلتما

مقر(3) ةرئادلا



: ةرئادلا فصو ●

نم هايملا عفرل ةخضم ليغشت يه ةرئادلا هذه

ايكيتاموتا يولعلا نازخلا ىلا يلفسلا نازخلا

يف ةماوعو يولعلا نازخلا يف ةماوع بكرت

ةخضملا ءافطاو ليغشتب نامكحتت يلفسلا نازخلا

ةيامحل دولر فوا ةفاضا مت دقو روتكاتنوك قيرط نع

نا ىلع لدت ءارضخ ةبمل نايب تابملو ةخضملا

نا ىلع لدت ءارمح ةبملو لمع حةلا يف ةخضملا

ةلكشم اهيف وا ةلطعم ةخضملا

يوديلا ليغشتلل قالب روتكلس حاتفم ةفاضا مت اضيا

وااآليل

يلفسلا نازخلا و اغراف يولعلا نازخلا ناك اذاف

يولعلا نازخلا يف ةماوعلا قلغت ءاملا ب ءىلتمم

يلفسلا نازخلا يف ةماوعلا قلغت اضياو اهتطقن

ةخضملا لغتشتو اهتطقن

اهتطقن ةماوعلا حتفت يولعلا نازخلا ئلتما اذاف

ةماوعلا حتفت ءاملا نم يلفسلا نازخلا غرف اذا وأ



ةخضملا ئفطتو اهتطقن

ةخضملا لغشت نا نكمم تاماوعلا لطعت حلا يف

روتكلسلا حاتفم خالل نم يودي

: ةرئادلا تانوكم ●

ةردق بسح 380V 220Vوا دهج ةيذغت ردصم -1

ةخضملا

(L1,L2,L3) تازافلل زمري

(N)لا رتونللو

(C.b)هل زمريو   ةرئاد عطاق -2

(F.H)اهل زمريو ةيولع ةماوع -3

(F.L)اهل زمريو ةيلفس ةماوع -4

ليغشت -1 فاقيا -0) نيتكرح قالب روتكلس حاتفم -5

(A)اآليل ليغشتلل زمري ( يودي ليغشت -2 يلآ

(M) يوديلا ليغشتللو

هل زمريو لمحلل بسانم باطقأ 3 روتكاتنوك -5

(K)



(O.L)هل زمريو لمحلل بسانم دولر 6-فوا

رمحا اهل(G)و زمري رضخا نول نايب نيتبمل -7

220V دهج (R)اهل زمريو

380V دهجب 220Vوأ دهجب لمعت   ةخضم -8

ةرئادلا طبرل   نيطخ عيفر كلس -9

: ةرئادلا ليصوت ةقيرط ●

فرط لا(N)ىلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

ءارمحلا ةبمللا فرط A2 وىلا روتكاتنوكلا فلم

ءارضخلا ةبمللا فرطو

عطاق فرط (F)ىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

ةرئادلا

كرتشملا فرطلا ىلا اآلرخ عطاقلا فرط لصوي -

روتكلسلا حاتفم فرط وىلا ةيولعلا ةماوعلا يف

يودي ليغشت

NC ةقلغملا ةطقنلا ةيولعلا ةماوعلا فرط لصوي -

ةيلفسلا ةماوعلا يف كرتشملا فرطلا ىلا



NC ةقلغملا ةطقنلا ةيلفسلا ةماوعلا فرط لصوي -

يلآ ليغشت روتكلسلا حاتفم فرط ىلا

ىلا روتكلسلا حاتفم يف كرتشملا فرطلا لصوي

95 دول NCيفاالرفو ةقلغملا ةطقنلا فرط

96ىلا دولر األفو ةطقنل اآلرخ فرطلا لصوي -

اضيا لصويو A1 روتكاتنوكلا فلمل اآلرخ فرطلا

ءارضخلا نايبلا ةبملل اآلرخ فرطلا ىلا

ةطقنلا 95و ةطقنلا )نيب يربوك ) ربماج لصوي -

97

ةحوتفملا دولر االفو ةطقنل اآلرخ فرطلا لصوي -

نايبلا ةبملل اآلرخ فرطلا 98ىلا مقرلا NO

ءارمحلا

: ةرئادلا لمع ةيرظن ●

يئابرهك رايت ردصمب ةرئادلا ةيذغت  دنع

فلم ىلا ةرشابم لا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

ءارمحلا و ءارضخلا ةبمللا وىلا روتكاتنوكلا



ىلا هنمو ةيامحلا عطاق ىلا زافلا ةيذغتلا ردصم رمي

رمي اغراف يولعلا نازخلا ناك اذاف ةيولعلا ةماوعلا

ناك اذاف ةيلفسلا ةماوعلا ىلا لصيو اهنم زافلا

ىلا  اهنم زافلا رمي ءاملا ب ئلتمم يلفسلا نازخلا

نم زافلا رمي يلآ ليغشت رايتخا متيو روتكلسلا حاتفم

دولر يفاألفو ةقلغملا ةطقنلا ىلا روتكلسلا حاتفم

ءارضخلا ةبمللا وىلا روتكاتنوكلا فلم ىلا اهنمو

هطاقن قلغيف روتكاتنوكلا لغتشيو ةرئادلا لمتكتف

فارطا ىلا ةيذغتلا ردصم ررميف ةحوتفملا ةيسيئرلا

ءارضخلا ةبمللا رونتو ةخضملا لغتشتوةخضملا

اهتطقن ةماوعلا حتفت يولعلا نازخلا ئلتما اذاف

اهتطقن ةماوعلا حتفت يلفسلا نازخلا غرف اذا وا

ئفطت و روتكاتنوكلا فاقيا متي نيتلا حلا يفو

ةخضملا

ثمال لزع رايهنا ام ببسل ةخضملا تلطعت حلا يف

و اهل ننقملا رايتلا نم ىلعا رايت بحست فوسف

االرفو جيردت ىلع طوبظملا

االرفو حتفي فوسف عايلا ارايت ةخضملا تبحس اذاف



قلغي فوس اضيا ةرئادلا فقويو ةقلغملا هتطقن دول

حلامءار ةبمللا رونتو ةحوتفملا هتطقن



مقر(4) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو ●

دهج ةخضم ليغشتل ىوقلا ةرئاد يه ةرئادلا هذه



دولر فواو روتكاتنوك ىلا ةلوصوم 220V

ةرئادلا هذهل مكحتلا ةرئاد حرش مت دقو

اال ليصوت يف األىلو ةقيرطلا يه ةرئادلا هذه

زاف لجنيس ةخضم عم دولر فو

يلا وت دول االرفو طقن ليصوت متي ةقيرطلا هذه يفو

ةخضملا رايت رمي ةقيرطلا هذهبو طقف زافلا ىلع

لكشب اهلمع نمضيو األرفو طقن يف يواستم لكشب

حيحص

: ةرئادلا تانوكم ●

220V دهج ةيذغت ردصم -1

(L) زافلل زمري

(N)لا رتونللو

(C.b)هل زمريو لمحلل بسانم ةرئاد عطاق -2

هل زمريو لمحلل بسانم باطقا ثالث روتكاتنوك -3

(K)



(O.L)هل زمريو لمحلل بسانم دولر 4-فوا

220V دهجب لمعت ةخضم -5

لمحلل بسانم نيطخ كلس -6

: ةرئادلا ليصوت ةقيرط ●

ةخضملا فرط ىلا لا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

ةرشابم

عطاق فرط ىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

ةيامحلا

تلاالسم ةطقن ىلا عطاقلل اآلرخ فرطلا لصوي -

روتكاتنوكلا 1يف يسيئرلا

2و4يفا فارط )نيباأل يربوك ) ربماج لصوي -

دولر ألفو

تلاال يتطقن فارطا )نيب يربوك ) ربماج لصوي -

روتكاتنوكلا  3و5يف يسيئرلا سم

ةخضملا فرط ىلا دول 6يفاالرفو فرط لصوي -

اآلرخ



: ةرئادلا لمع ةيرظن ●

لصي يئابرهك رايت ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

ةرشابم ةخضملا ىلا لا رتونلا ةيذغتلا ردصم

هنمو ةيامحلا عطاق ىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

روتكاتنوكلا 1يف ةيسيئرلا تلاالسم ةطقن ىلا

لخدي و دوعيو 2 دولر األفو ةطقن نم زافلا جرخي

4 دول األرفو ةطقن يف

3يف ةيسيئرلا تلاالسم ةطقن نم زافلا جرخي

تلاالسم ةطقن يف لخديو دوعيو   روتكاتنوكلا

روتكاتنوكلا 5يف ةيسيئرلا

ىلا لصيو 6 دولر األفو ةطقن نم زافلا جرخي

يف مكحتلا ةرئاد تناك حلا يف لغتشتف ةخضملا

ليغشت حلا



مقر(5) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو ●

دهج ةخضم ليغشتل ىوقلا ةرئاد يه ةرئادلا هذه

دولر فواو روتكاتنوك ىلا ةلوصوم 220V



لبق نم ةرئادلا هذهل مكحتلا ةرئاد حرش مت دقو

اال ليصوت يف ةيناثلا ةقيرطلا يه ةرئادلا هذه

زاف لجنيس ةخضم عم دولر فو

ىدحا ىلا لا رتونلا ليصوت متي ةقيرطلا هذه يفو

نيتطقنلا ىلا زافلا ليصوت متيو دول االرفو طاقن

يلا وت دولر يفاالفو نيتقابلا

يف يواستم لكشب ةخضملا رايت رمي ةقيرطلا هذهبو  

حيحص لكشب اهلمع نمضيو األرفو طقن

لا رتونلا يف راملا هتاذ وه زافلا يف راملا رايتلا الن

دهجلا يداحآ رايتلا يف

: ةرئادلا تانوكم ●

220V دهج ةيذغت ردصم -1

(L) زافلل زمري

(N)لا رتونللو

.C)هل زمريو لمحلل بسانم يئانث ةرئاد عطاق -2

(b



هل زمريو لمحلل بسانم باطقا ثالث روتكاتنوك -3

(K)

(O.L)هل زمريو لمحلل بسانم دولر 4-فوا

220V دهجب لمعت ةخضم -5

لمحلل بسانم نيطخ كلس -6

: ةرئادلا ليصوت ةقيرط ●

عطاق فرط ىلا لا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

1 ةيامحلا

ةيسيئرلا تلاالسم ةطقن 2ىلا عطاقلا فرط لصوي -

روتكاتنوكلا 1يف

فرط ىلا دول 2يفاألرفو جورخلا فرط لصوي -

ةخضملا

عطاق 3يف  فرط ىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

ةيامحلا

6 جورخلا ةطقن ىلا عطاقلا 4يف فرطلا لصوي -



دولر يفاالفو

تلاال يتطقن فارطا )نيب يربوك ) ربماج لصوي -

روتكاتنوكلا  3و5يف يسيئرلا سم

فرط ىلا دول 4يفاالرفو فرطلا لصوي -

اآلرخ ةخضملا

: ةرئادلا لمع ةيرظن ●

لصي يئابرهك رايت ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

ىلا هنمو ةيامحلا عطاق ىلا لا رتونلا ةيذغتلا ردصم

جرخيو روتكاتنوكلا 1يف يسيئرلا تلاالسم فرط

ةخضملا ىلا لصيو 2 دولر االفو ةطقن نم

هنمو ةيامحلا عطاق ىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

6 دولر االفو ةطقن ىلا

5 يف ةيسيئرلا تلاالسم ةطقن نم زافلا جرخي

تلاالسم ةطقن يف لخدي و دوعيو روتكاتنوكلا

روتكاتنوكلا 3يف ةيسيئرلا

ىلا لصيو 4 دولر األفو ةطقن نم زافلا جرخي



يف مكحتلا ةرئاد تناك حلا يف لغتشتف ةخضملا

ليغشت حلا



مقر(6) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو ●

دهج ةخضم ليغشتل ىوقلا ةرئاد يه ةرئادلا هذه



دولر فواو روتكاتنوك ىلا ةلوصوم 380V

لبق نم ةرئادلا هذهل مكحتلا ةرئاد حرش مت دقو

: ةرئادلا تانوكم ●

380V دهج ةيذغت ردصم -1

(R,S,T)وا(L1،L2,L3)ثلاالةث تازافلل زمري

.C)هل زمريو لمحلل بسانم ثاليث ةرئاد عطاق -2

(b

هل زمريو لمحلل بسانم باطقا ثالث روتكاتنوك -3

(K)

(O.L)هل زمريو لمحلل بسانم دولر 4-فوا

380V دهجب لمعت ةخضم -5

لمحلل بسانم طوطخ ثالث كلس -6



: ةرئادلا ليصوت ةقيرط ●

1يف فرط L1ىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

ةيامحلا عطاق

ةيسيئرلا تلاالسم ةطقن 2ىلا عطاقلا فرط لصوي -

روتكاتنوكلا 1يف

ىلا دول 2يفاألرفو جورخلا فرط لصوي -

ةخضملا U1يف فرطلا

3يف  فرطلا L2ىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

ةيامحلا عطاق

فرط ىلا ةيامحلا عطاق 4يف فرطلا لصوي -

روتكاتنوكلا 3يف ةيسيئرلا تلاالسم ةطقن

V1  فرطلا ىلا دول 4يفاالرفو فرطلا لصوي -

ةخضملا يف

5يف فرطلا L3ىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

ةيامحلا عطاق

تلاالسم ةطقن ىلا عطاقلا 6يف فرطلا لصوي

روتكاتنوكلا 5يف ةيسيئرلا



W1 فرطلا ىلا دول 6يفاالرفو فرطلا لصوي -

ةخضملا يف

: ةرئادلا لمع ةيرظن ●

زاف ثالةث يئابرهك رايت ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

ىلا هنمو ةيامحلا عطاق ىلا ةيذغتلا ردصم لصي

روتكاتنوكلا (1,3,5)يف ةيسيئرلا تلاالسم فارطا

ىلا لصيو (2,4,6) دولر االفو طاقن نم جرخيو

ةخضملا

ليغشت حلا يف مكحتلا ةرئاد تناك حلا يف لغتشتف  



مقر(7) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو ●

نم هايملا عفرل نيتخضم ليغشت يف مكحت ةرئاد يه



يولع نازخ ىلا يلفس نازخ

نيتماوع ةطساوب بوانتلا ب ناتخضملا لمعت  

يف ةماوعو يولعلا نازخلا يف ةماوع بكرت

يلفسلا نازخلا

يولعلا نازخلا ناك حلا  يف ةيناثلا ةخضملا   لمعت

ئلتما اذاف ءاملا ب ائلتمم يلفسلا نازخلا و اغراف

ةخضملا ئفطت يولعلا نازخلا

االىلو ةخضملا لغتشت يولعلا نازخلا غرف اذاف

ليغشت ةرم لك يف بوانتلا ب نيتخضملا لمعت اذكهو

ةرئادلا لصفت يلفسلا نازخلا غارف حلا يف

: ةرئادلا تازيمم ●

اآليل ليغشتلا و يوديلا ليغشتلل ةزهجم ةرئادلا -1

نم ةيامحلل زنوكس زاف هيليرب   ةزهجم ةرئادلا -2

قناالب نم ةيامحلا و دهجلا عافترا وا ضافخنا



تازافلا دحا عاطقنا وا تازافلا

لكل دول) رفوا ) ةيرارح ةيامحب ةزهجم ةرئادلا -3

رايتلا ةدش نم ةيامحلل   ةخضم

ةخضم لكل نايب تابملب ةزهجم ةرئادلا -4

لدت ءارمح ةبملو لمعت اهنا ىلع لدت ءارضخةبمل

ةلكشم اهب وا ةلطعم اهنا ىلع

: ةرئادلا تانوكم ●

220V دهج ةيذغت ردصم -1

(L) زافلل زمري

(N)لا رتونللو

(C.b)هل زمريو   ةرئاد عطاق -2

(Ph.S)هل زمريو زنوكس 3-زاف

(F.H)اهل زمريو ةيولع ةماوع -4

(F.L)اهل زمريو ةيلفس ةماوع -5



(T)هل زمريو يليد نوا رميات -6

(TEL)هل زمريو سلا بما هيلير -7

ليغشت -1 فاقيا -0) نيتكرح قالب روتكلس حاتفم -8

اآليل ليغشتلل زمري 2 ددع ( يودي ليغشت -2 يلآ

(M) يوديلا ليغشتللو  (A)

زمريو 2 ددع لمحلل بسانم باطقأ 3 روتكاتنوك -9

(K) امهنم دحاولل

دحاولل زمريو ددع2 لمحلل بسانم دولر 10-فوا

(O.L) امهنم

(G)اهل زمري 2 ددع رضخا نول نايب تابمل -11

220V دهج (R)اهل زمريو 2 ددع رمحا نولو

دهجب 220Vوأ دهجب الن معت  ددع2 ةخضم -12

380V

ةرئادلا طبرل   نيطخ عيفر كلس -13

: ةرئادلا لمع ةقيرط ●



يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

رمياتلا فارطا لاNىلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

وىلا تاروتكاتنوكلا يفلم فارطاو سلا بما هيليرلا و

ءارمحلا و ءارضخلا نايبلا تابمل فارطا

ةيامحلا عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

  ةكرتشملا ةطقنلا Ph.S زنوكس زافلا ىلا هنمو C.B

com

هطاقن زنوكس زافلا لدبي   امظتنم دهجلا ناك  اذاف

رميف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف

فرطلا F.L ةيلفسلا ةماوعلا ىلا لصيو زافلا

نوكي ءاملا بائلتمم يلفسلا نازخلا ناك اذاف كرتشملا

رميف ةقلغم اهتطقن نوكتو   ىلعا ىلا ةماوعلا عضو

اذاف كرتشملا فرطلا F.H ةيولعلا ةماوعلا ىلا زافلا

ىلا ةماوعلا عضو نوكي اغراف يولعلا نازخلا ناك

زافلا اهنم رميف ةقلغم اهتطقن نوكتو   لفسا

نمزلا دعب ادبيف لغتشيف T رمياتلا فلم ىلا لصيو

نيتيناث وا ةيناث وهو هيلع طوبظملا



رمياتلا طاقن يف كرتشملا فرطلا ىلا زافلا لصيو  

فلم ىلا  لصيو NC  ةقلغملا ةطقنلا نم رميف

حتفيف هتاسم تال لدبيو لغتشيف TEL سلا بما هيليرلا

NOاذاف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو NC ةقلغملا ةطقنلا

ةطقنلا حتفيف هتاسم تال لدبي رمياتلا تقو ىهتنا

نع هجرخيف سلا بما هيليرلا فلم راسم يف ةقلغملا

ةرئادلا

فارطا ىلا زافلا لصيف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

و اثيدح ةقلغملا ةطقنلا نم رميف سلا بما هيليرلا طاقن

لصيو سلا بما هيليرلا ليغشت لبق ةحوتفم تناك يتلا

روتكلسلا حاتفم ناك حلا يفو روتكلسلا حاتفم ىلا

ةطقن ىلا لصيو زافلا Aرمي يلآ ليغشت عضو ىلع

فلم ىلا اهنمو O.L2 ةقلغملا دول االرفو

ةيسيئرلا هطاقن قلغيف لغتشيف K2 روتكاتنوكلا

لغتشتف   ةخضملا ىلا ةيذغتلا ردصم ررميو

ءارضخلا نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا  

لمع حةلا يف ةخضملا نا ىلع لدتو لغتشتف G



ليغشت ةرم لك يف لدابتلا ب تاخضملا لغتشت   اذكهو

عباتت يف للخ لصح وا دهجلا ضفخنا وا عفترا اذاف

تال زنوكس زافلا لدبي تازافلا دحا طقس وا تازافلا

ةرئادلا لصفيو هتاسم

تال ةيلفسلا ةماوعلا لدبت يلفسلا نازخلا غرف اذاو

ةرئادلا لصفتو اهتاسم

تال ةيولعلا ةماوعلا لدبت يولعلا نازخلا ءىلتما اذاو

ةرئادلا لصفتو اهتاسم

ىلعا ارايت تبحسو ةخضملا يف لطع ثدح اذاو

هتاسم O.Lتال دول االرفو لدبي ننقملا اهرايت نم

روتكاتنوكلا لصفيف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو

R ءارمحلا ةبمللا ءيضتف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

لمعت ال ةخضملا نا ىلع لدتو

سلا بما هيليرلا وا رمياتلا يف لطع ثدح حلا يف

M ايودي تاخضملا ليغشت نكمي

ةيامحل تاماوعلا دعب يوديلا ليغشتلا عضو مت



فشانلا ىلع نارودلا نم تاخضملا



مقر(8) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو ●

نم هايملا عفرل نيتخضم ليغشت يف مكحت ةرئاد يه



يولع نازخ ىلا يلفس نازخ

لمع ةيناكما  عم بوانتلا ب ناتخضملا لمعت  

تاماوع ثالث ةطساوب اعم نيتخضملا

طسو يف ةدحاو يولعلا نازخلا يف نيتماوع بكرت

عا ىلا نازخلا طسو يف ةدحاو و هلفسا  ىلا نازخلا

نافوطلا ىوتسم نود اله

ىلا هطسو نم يلفسلا نازخلا يف ةماوع بكرت و

نافشنلا ىوتسم نود هلفسا

ىوتسم ناك حلا يف بوانتلا  ب ناتخضملا   لمعت

نازخلا و طسولا قوف ىلا يولعلا نازخلا يف  ءاملا

يولعلا نازخلا ئلتما اذاف ءاملا ب ءىلتمم يلفسلا

لمعت يتلا ةخضملا ئفطت

ءاملا ىوتسم لصو حلا يف اعم ناتخضملا لمعت

طسولا نم لفسا ىلا يولعلا نازخلا يف

قوف ىلا يولعلا نازخلا يف ءاملا ىوتسم عفترا اذاف

ىتح لمعت ةخضم ىقبتو ةخضم لصفت طسولا

يولعلا نازخلا ئلتمي

طاملا ليغشت ةرم لك يف بوانتلا ب ناتخضملا لمعت



طسولا قوف يولعلا نازخلا يف ءاملا ىوتسم

ةرئادلا لصفت يلفسلا نازخلا غرف حلا يف

نيتسطاغ نيتخضم ليغشت يف ةرئادلا حلصت اضيا

ةينفلا ةروجلا نم هايملا بحسل

نيتخضملا ىوتسم قوف ةروجلا لفسا ةماوع بكرت

ةرئادلا لصفت اهاوتسم ىلا هايملا تلصو حلا يف

فشانلا ىلع نارودلا نم نيتخضملا يمحتو

ب نيتخضملا لغشت ةروجلا طسو يف ةماوع بكرتو

اهاوتسم ىلا هايملا تلصو اذا بوانتلا

ىوتسم نود ةروجلا ىلعا يف ةماوع بكرتو

تلصو حلا يف اعم نيتخضملا لغشت نافوطلا

اهاوتسم ىلا هايملا

: ةرئادلا تازيمم ●



اآليل ليغشتلا و يوديلا ليغشتلل ةزهجم ةرئادلا -1

نم ةيامحلل زنوكس زاف هيليرب   ةزهجم ةرئادلا -2

قناالب نم ةيامحلا و تلوفلا عافترا وا ضافخنا

تازافلا دحا عاطقنا وا تازافلا

لكل دول) رفوا ) ةيرارح ةيامحب ةزهجم ةرئادلا -3

رايتلا ةدش نم ةيامحلل   ةخضم

لدت ةبمل ةخضم لكل نايب تابملب ةزهجم ةرئادلا -4

ةلطعم ةخضملا نا ىلع لدت ةبملو لمعت اهنا ىلع

ةلكشم اهب وا

: ةرئادلا تانوكم ●

مقر ةرئادلا تانوكم سفن يه ةرئادلا هذه تانوكم

ىلا: ةفاض (7)باإل

(F.H1)اهل زمريو 1 ةيولع ةماوع -1

(F.H2)اهل زمريو 2 ةيولع ةماوع -2



(R)هل زمريو هيلير -3

: ةرئادلا لمع ةقيرط ●

يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

رمياتلا فارطا Nىلا لا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

يفلم فارطا وىلا هيليرلا و سلا بما هيليرلا و

ءارضخلا نايبلا تابمل فارطا وىلا تاروتكاتنوكلا

ءارمحلا و

ةيامحلا عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

فرطلا Ph.S زنوكس زافلا ىلا هنمو C.B

زافلا لدبي   امظتنم دهجلا ناك comاذاف كرتشملا

ةطقنلا حتفيو ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف هطاقن زنوكس

F.L ةيلفسلا ةماوعلا ىلا لصيو زافلا رميف ةقلغملا

ءىلتمم يلفسلا نازخلا ناك اذاف كرتشملا فرطلا

ىلا زافلا رميف ىلعا ىلا ةماوعلا عضو نوكي

ناك اذاف كرتشملا فرطلا  (F.H1) ةيولعلا ةماوعلا

نوكي   يولعلا نازخلا يف طسولا قوف ءاملا ىوتسم



زافلا اهنم رميف لفسا ىلا ةماوعلا عضو

نمزلا دعب ادبيف لغتشيف T رمياتلا فلم  ىلا لصيو

نيتيناث وا ةيناث وهو هيلع طوبظملا

رمياتلا طاقن يف كرتشملا فرطلا ىلا زافلا لصيو  

فلم ىلا  لصيو NC ةقلغملا ةطقنلا نم رميف

حتفيف هتاسم تال لدبيو لغتشيف TEL سلا بما هيليرلا

ىهتنا اذاف   ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو ةقلغملا ةطقنلا

يف ةقلغملا ةطقنلا حتفيف هتاسم تال لدبي رمياتلا تقو

ةرئادلا نع هجرخيف سلا بما هيليرلا فلم راسم

فارطا ىلا زافلا لصيف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

و اثيدح ةقلغملا ةطقنلا نم رميف سلا بما هيليرلا طاقن

رميو سلا بما هيليرلا ليغشت لبق ةحوتفم تناك يتلا

ةيعضو ىلع ناك يف حلا روتكلسلا حاتفم نم

دول االرفو ةطقن ىلا لصيو A اآليل ليغشتلا

لغتشيف K2 روتكاتنوكلا فلم ىلا اهنمو NC ةقلغملا

ىلا ةيذغتلا ردصم ررميو ةيسيئرلا هطاقن قلغيف

لغتشتف ةخضملا



ءارضخلا نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا  

لمع حةلا يف ةخضملا نا لدتو لغتشتف G

ليغشت ةرم لك يف لدابتلا ب تاخضملا لغتشت   اذكهو

يولعلا نازخلا يف طسولا قوف ءاملا ىوتسم ناك اذا

يولعلا نازخلا يف ءاملا ىوتسم لصو حلا يفو

رميف اهتطقن F.H2 ةماوعلا قلغت طسولا نود ام ىلا

NOيف ةحوتفملا طقنلا فارطا ىلا لصيو زافلا

R هيليرلا فلم ىلا زافلا لصي اضيا R هيليرلا

ةحوتفملا هطاقن قلغيو هتاسم تال لدبيو لغتشيف

ا ليغشتلا روتكلسلا حيتافم فارطا ىلا زافلا لصيف

دولر االفو طقن ىلا روتكلسلا حيتافم نمو آليل

لغتشتف K2وK1 تاروتكاتنوكلا يفلم ىلا ةقلغملا

اعم نيتخضملا

عباتت يف للخ لصح وا دهجلا ضفخنا وا عفترا اذاف

تال زنوكس زافلا لدبي تازافلا دحا طقس وا تازافلا

ةرئادلا لصفيو هتاسم

تال ةيلفسلا ةماوعلا لدبت يلفسلا نازخلا غرف اذاو



ةرئادلا لصفتو اهتاسم

تال ةيولعلا ةماوعلا لدبت يولعلا نازخلا ءىلتما اذاو

ةرئادلا لصفتو اهتاسم

ارايت تبحسو تاخضملا ىدحا يف لطع ثدح اذاو

هتاسم دولتال االرفو لدبي ننقملا اهرايت نم ىلعا

روتكاتنوكلا لصفيف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو

R ءارمحلا ةبمللا ءيضتف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

لمعت ال ةخضملا نا لدتو

سلا بما هيليرلا وا رمياتلا يف لطع ثدح حلا يف

ايودي تاخضملا ليغشت نكمي



مقر(9) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو ●

نم هايملا عفرل نيتخضم ليغشت يف مكحت ةرئاد يه



نيتماوع ةطساوب يولعلا نازخلا ىلا يلفسلا نازخلا

ئلتما اذا ثيحب يلفسلا نازخلا ب ةماوع بكرت

ةرئادلا لصفت نازخلا غرف اذاو ةرئادلا قلغت نازخلا

ئلتما اذا ثيحب يولعلا نازخلا يف ةماوع بكرتو

لصوت نازخلا غرف اذاو ةرئادلا لصفت نازخلا

ةرئادلا

تلطعت حلا يفو مئاد لكشب ةدحاو ةخضم لمعت

ةيناثلا ةخضملا لمعت

: ةرئادلا تازيمم ●

اآليل ليغشتلا و يوديلا ليغشتلل ةزهجم ةرئادلا -1

نم ةيامحلل زنوكس زاف هيليرب   ةزهجم ةرئادلا -2

قناالب نم ةيامحلا و تلوفلا عافترا وا ضافخنا

تازافلا دحا عاطقنا وا تازافلا

لكل دول) رفوا ) ةيرارح ةيامحب ةزهجم ةرئادلا -3

رايتلا ةدش نم ةيامحلل   ةخضم

لدت ةبمل ةخضم لكل نايب تابملب ةزهجم ةرئادلا -4



ةلطعم ةخضملا نا ىلع لدت ةبملو لمعت اهنا ىلع

ةلكشم اهب وا

ءاملا ىوتسم ديدحت نايب تابملب ةزهجم ةرئادلا -5

ئلتمم يولعلا نازخلا نا ىلع دللاالةل نايب ةبمل

غراف يلفسلا نازخلا نا ىلع دللاالةل نايب ةبملو

: ةرئادلا لمع ةقيرط ●

يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

تافلم فارطا Nىلا لا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

وىلا تاروتكاتنوكلا يفلم فارطاو تايليرلا

وىلا ءارمحلا و ءارضخلا نايبلا تابمل فارطا

ىوتسملا ديدحت تابمل فارطا

ةيامحلا عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو



C.B

اذاف   كرتشملا فرطلا Ph.S  زنوكس زافلا ىلا هنمو

قلغيف هطاقن زنوكس زافلا لدبي   امظتنم دهجلا ناك

زافلا رميف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو ةحوتفملا ةطقنلا

R1و تايليرلا NCيف ةقلغملا طاقنلا ىلا لصيو

ىوتسم ديدحت نايب تابمل فارطا ىلا اهنمو R2

نائيضتف HighLevelوLowLevel ءاملا

ةماوعلا يف كرتشملا فرطلا ىلا زافلا لصي اضيا

نوكي ائلتمم يلفسلا نازخلا ناك اذاف F.L ةيلفسلا

ىلا لصيو زافلا رميف ىلعا ىلا ةماوعلا عضو

يف هتطقن حتفيو لغتشيف  R1 هيليرلا فلم فرط

ءئفطتف LowLevel نايبلا ةبمل راسم

روتكلسلا حيتافم فارطا ىلا اضيا زافلا لصيو

M يوديلا ليغشتلا

ةماوعلا يف  كرتشملا فرطلا ىلا زافلا لصي اضيا

نوكي اغراف يولعلا نازخلا ناك اذاف F.H ةيولعلا

ىلا لصيو زافلا اهنم رميف لفسا ىلا ةماوعلا عضو

يف هتطقن حتفيو لغتشيف R2 هيليرلا فلم فرط



ئفطتف HighLevel نايبلا ةبمل راسم

1 روتكلسلا حاتفم فرط ىلا اضيا زافلا لصيو  

NCيف ةقلغملا ةطقنلا فرط اآليلAوىلا ليغشتلا

2 روتكلسلا حاتفم فرط ىلا  اهنمو R3 هيليرلا

Aاآليل ليغشتلا

ليغشت عضو ىلع 1 روتكلسلا حاتفم ناك حلا يفو  

O.L دول االرفو ةطقن ىلا لصيو زافلا رمي A يلآ

لغتشيف K1 روتكاتنوكلا فلم ىلا اهنمو ةقلغملا

ىلا ةيذغتلا ردصم ررميو ةيسيئرلا هطاقن قلغيف

لغتشتف   ةخضملا

ءارضخلا نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا  

لمع حةلا يف ةخضملا نا ىلع لدتو لغتشتف G

ةرم لك يف امئاد األىلو ةخضملا لغتشت   اذكهو

ليغشت



تال ةيلفسلا ةماوعلا لدبت يلفسلا نازخلا غرف اذاف

ةرئادلا لصفتو اهتاسم

تال ةيولعلا ةماوعلا لدبت يولعلا نازخلا ءىلتما اذاو

ةرئادلا لصفتو اهتاسم

ارايت تبحسو األىلو ةخضملا يف لطع ثدح اذاو

هتاسم دولتال االرفو لدبي ننقملا اهرايت نم ىلعا

روتكاتنوكلا لصفيف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو

لدتو ءارمحلا ةبمللا ءيضتف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

لمعت ال ةخضملا نا ىلع

تال لدبيف لغتشيف R3 هيليرلا فلم ىلا زافلا لصيو

ةحوتفملا هتطقن قلغيو هتاسم

اآليل ليغشتلا 2 روتكلسلا حاتفم ىلا زافلا لصيف

فلم ىلا اهنمو ةقلغملا دولر االفو ةطقن ىلا هنمو

ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيو لغتشيف K2 روتكاتنوكلا

لغتشتف ةيناثلا ةخضملا ىلا ةيذغتلا ردصم ررميف



ليغشت نكمي تايليرلا يف لطع ثدح حلا يف

ايودي تاخضملا

F.L ةيلفسلا ةماوعلا Mدعب يوديلا ليغشتلا عضو مت

فشانلا ىلع نارودلا نم تاخضملا ةيامحل

يف للخ لصح وا دهجلا ضفخنا وا عفترا حلا يف

زنوكس زافلا لدبي تازافلا دحا طقس وا تازافلا عباتت

ةرئادلا لصفيو هتاسم تال



مقر(10) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو ●

نم هايملا عفرل نيتخضم ليغشت يف مكحت ةرئاد يه



نيتماوع ةطساوب يولعلا نازخلا ىلا يلفسلا نازخلا

ئلتما اذا ثيحب يلفسلا نازخلا ب ةماوع بكرت

ةرئادلا لصفت نازخلا غرف اذاو ةرئادلا قلغت نازخلا

ئلتما اذا ثيحب يولعلا نازخلا يف ةماوع بكرتو

لصوت نازخلا غرف اذاو ةرئادلا لصفت نازخلا

ةرئادلا

نع ليغشت ةرم لك يف بوانتلا ب ناتخضملا لمعت

ةيولعلا ةماوعلا قيرط

ةخضملا لمعت األىلو ةخضملا تلطعت حلا يفو

ةيناثلا

األ ةخضملا لمعت ةيناثلا ةخضملا تلطعت حلا يفو

ىلو

: ةرئادلا يف ةدئازلا   تانوكملا ●

ماظتنا ىلع دللالةل ةبمل دهج 2 ددع نايب 1-ةبمل



يف للخ ىلع دللالةل ةبملو (Run)اهل زمريو دهجلا

(Trip)اهل زمريو دهجلا

نازخلا يف ءاملا ىوتسم نايب ةبمل ليغشتل هيلير -2

(R1)هل زمريو يلفسلا

نازخلا يف ءاملا ىوتسم نايب ةبمل ليغشتل هيلير -3

(R2)هل زمريو يولعلا

يف ءاملا ىوتسم ديدحتل ةدحاو ددع2 نايب 4-ةبمل

ديدحتل ةدحاوو (L)اهل زمريو يلفسلا نازخلا

(H)اهل زمريو يولعلا نازخلا يف ءاملا ىوتسم

تلطعت حلا يف ةيناثلا ةخضملا ليغشتل هيلير -5

(R3)هل زمريو األىلو ةخضملا

تلطعت حلا يف االىلو ةخضملا ليغشتل هيلير -6

(R4)هل زمريو ةيناثلا ةخضملا

: ةرئادلا لمع ةقيرط ●

يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع



تافلم فارطا Nىلا لا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

Kوىلا تاروتكاتنوكلا يفلم فارطاو R تايليرلا

Rوىلا ءارمحلا Gو ءارضخلا نايبلا تابمل فارطا

ىوتسملا ديدحت تابمل فارطا

ةيامحلا عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

ةكرتشملا   زنوكس زافلا ةطقن ىلا هنمو C.B

ةقلغملا زنوكس زافلا ةطقن نم زافلا رميو COM

ةبمل ىلا اهنمو ةقلغملا R1  هيليرلا ةطقن NCىلا

ءيضتف Trip دهجلا ماظتنا مدع نايب

هطاقن زنوكس زافلا لدبي   امظتنم دهجلا ناك  اذاف

ءىفطتف   ةقلغملا ةطقنلا حتفيو ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف

Trip ةبمل

اثيدح ةقلغملا زنوكس زافلا ةطقن  نم زافلا رميو

ءيضتف Run دهجلا ماظتنا نايب ةبمل ىلا لصيو



NCيف ةقلغملا طقنلا ىلا اضيا   لصيو  

نايب تابمل فارطا ىلا اهنمو R2وR1 تايليرلا

HighLevelوLowLevel ءاملا ىوتسم ديدحت

ءيضتف

COM يف كرتشملا فرطلا ىلا زافلا لصي اضيا

ائلتمم يلفسلا نازخلا ناك اذاف F.L ةيلفسلا ةماوعلا

ىلا لصيو زافلا رميف ىلعا ىلا ةماوعلا عضو نوكي

ةقلغملا هتطقن حتفيو لغتشيف R1 هيليرلا فلم فرط

Low  ءاملا ىوتسم ديدحت نايب ةبمل ءىفطتف

Level

ليغشتلا روتكلسلا حيتافم فارطا ىلا اضيا لصيو  

M يوديلا

COMيف  كرتشملا فرطلا ىلا زافلا لصي اضيا

اغراف يولعلا نازخلا ناك اذاف F.H ةيولعلا ةماوعلا

زافلا اهنم رميف لفسا ىلا ةماوعلا عضو نوكي

حتفيو لغتشيف R2 هيليرلا فلم فرط ىلا لصيو



ىوتسملا ديدحت نايب ةبمل ئفطتف ةقلغملا هتطقن

HighLevel

NOيف ةحوتفملا طقنلا فارطا ىلا زافلا لصي

RوR3 تايليرلا

 

ادبيف لغتشيف T رمياتلا فلم ىلا اضيا زافلا لصيو

نيتيناث وا ةيناث وهو هيلع طوبظملا نمزلا دعب

رمياتلا طاقن يف كرتشملا فرطلا ىلا زافلا لصيو  

فلم ىلا  لصيو NC  ةقلغملا ةطقنلا نم رميف

حتفيف هتاسم تال لدبيو لغتشيف TEL سلا بما هيليرلا

NOاذاف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو NC ةقلغملا ةطقنلا

ةطقنلا حتفيف هتاسم تال لدبي رمياتلا تقو ىهتنا

نع هجرخيف سلا بما هيليرلا فلم راسم يف ةقلغملا

ةرئادلا

فارطا ىلا زافلا لصيف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو



و اثيدح ةقلغملا ةطقنلا نم رميف سلا بما هيليرلا طاقن

لصيو سلا بما هيليرلا ليغشت لبق ةحوتفم تناك يتلا

زافلا رميف A اآليل ليغشتلا روتكلسلا حاتفم ىلا

اهنمو O.L2 ةقلغملا دول االرفو ةطقن ىلا لصيو

هطاقن قلغيف لغتشيف K2 روتكاتنوكلا فلم ىلا

  ةخضملا ىلا ةيذغتلا ردصم ررميو ةيسيئرلا

لغتشتف

ءارضخلا نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا  

لمع حةلا يف ةخضملا نا ىلع لدتو لغتشتف G

ليغشت ةرم لك يف لدابتلا ب تاخضملا لغتشت   اذكهو

 

ارايت تبحسو األىلو ةخضملا يف لطع ثدح اذاو

O.L1تال دول االرفو لدبي ننقملا اهرايت نم ىلعا

K1 روتكاتنوكلا لصفيف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو هتاسم

R ءارمحلا ةبمللا ءيضتف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

لمعت ال ةخضملا نا ىلع لدتو



قلغيو لغتشيف R3 هيليرلا فلم ىلا زافلا لصيو

NO ةحوتفملا هتطقن

A اآليل ليغشتلا 2 روتكلسلا حاتفم ىلا زافلا لصيف

اهنمو NC ةقلغملا O.L2 دولر االفو ةطقن ىلا هنمو

هطاقن قلغيو لغتشيف K2 روتكاتنوكلا فلم ىلا

ةيناثلا ةخضملا لغتشتف ةيسيئرلا

ارايت تبحسو ةيناثلا ةخضملا يف لطع ثدح اذاو

O.L2تال دول االرفو لدبي ننقملا اهرايت نم ىلعا

K2 روتكاتنوكلا لصفيف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو هتاسم

ءارمحلا ةبمللا ءيضتف NO ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

لمعت ال ةخضملا نا ىلع لدتو R

قلغيو   لغتشيف R3 هيليرلا فلم ىلا زافلا لصيو

ةحوتفملا هتطقن

A اآليل ليغشتلا 1 روتكلسلا حاتفم ىلا زافلا لصيف

اهنمو NC ةقلغملا O.L1 دولر األفو ةطقن ىلا هنمو

هطاقن قلغيو لغتشيف K1 روتكاتنوكلا فلم ىلا



األىلو ةخضملا لغتشتف ةيسيئرلا



مقر(11) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو ●

عفرل نيتخضم ليغشت يف مكحتلل ىوقلا ةرئاد يه



هايملا

: ةرئادلا تانوكم ●

380V دهج ةيذغت ردصم -1

(R,S,T)وا(L1،L2,L3)ثلاالةث تازافلل زمري

(N)لا رتونلل زمريو

زمريو 2 ددع   لمحلل بسانم ثاليث  ةرئاد عطاق -2

(MCB) امهنم دحاولل

2 ددع لمحلل بسانم باطقا ثالث روتكاتنوك -3

(K) امهنم دحاولل زمريو

دحاولل زمريو 2 ددع لمحلل بسانم دولر 4-فوا

(O.L) امهنم

Ph.Sهل زمريو    زنوكس 5-زاف

زنوكس زافلا ةيامحل 3 ددع (1A) هتميق زويف -6

زمريو 2 ددع 380V دهجب لمعت ةخضم -7



(M) اهنم ةدحاولل

لمحلل بسانم طوطخ ثالث كلس -8

: ةرئادلا ليصوت ةقيرط ●

(L1.L2.L3) زافةث ثلاال ةيذغتلا ردصم لصوي -

ناكملا ناكملا ىلا اهنمو تازويف ثلاالث ىلا

عطاوق لوخد وىلا زنوكس زافلا يف اهل صصخملا

ةيامحلا

ناكملا لا(N)ىلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

زنوكس زافلا يف هل صصخملا

ىلا عطاوقلا يف جورخلا نم زاف ثلاالةث لصوي -

تاروتكاتنوكلا يف لوخدلا

تاروتكاتنوكلا نم جورخلا نم زاف ثلاالةث لصوي -

دول يفاالرفو لوخدلا ىلا

ىلا دولر نماالفو جورخلا نم زاف ثلاالةث لصوي -

تاخضملا فارطا



: ةرئادلا لمع ةيرظن -●

380V دهج يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

ىلا اضيا لصيو زنوكس زافلا ىلا زاف ثلاالةث لصي

تاروتكاتنوكلا ىلا اهنمو ةيسيئرلا عطاوقلا

امظتنم ناك ناف دهجلا صحفتب زنوكس زافلا موقي

مكحتلا ةرئاد ىلا زافلا رورمب حمسيو هطاقن لدبي

تانازخلا يف ءاملا ىوتسم بسح مكحتلا ةرئاد لمعت

حيتافم عضو بسحو تاماوعلا ةيعضو بسحو

ليغشتلا

تاروتكاتنوكلا قلغت   مكحتلا ةرئاد تلمتكا ناف

دهجلا رميو ةيسيئرلا اهتاسم واكالامهتال اهدحا

لغتشتف تاخضملا ىلا لصيو يبرهكلا



مقر(12) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو ●

نازخلا نم هايملا عفرل ةخضم ليغشت ةرئاد  يه



ايكيتاموتا يولعلا نازخلا ىلا يلفسلا

تاخضملا ةرئاد نع تاماوعلا ةرئاد لصف مت

220Vىلا نم دهجلا ضفخل لوحم ةفاضاب كلذو

24V دهجب لمعي هيليرو 24V

: ةرئادلا يف ةيفاض اإل تانوكملا ●

220V/24V دهج ضفخ لوحم -1

24V دهجب لمعي هيلير -2

: ةرئادلا لمع ةقيرط ●

يئابرهك رايت ردصمب ةرئادلا ةيذغت  دنع

فلم Nىلا لا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

تابمل وىلا ضفخلا لوحم Kوىلا روتكاتنوكلا

RوG ءارمحلا و ءارضخلا نايبلا

C.B ةيامحلا عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصي



  ةكرتشملا ةطقنلا Ph.S زنوكس زافلا ىلا هنمو

com

هطاقن زنوكس زافلا لدبي   امظتنم دهجلا ناك  اذاف

رميف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف

R هيليرلا ةطقن وىلا ضفخلا لوحم ىلا لصيو زافلا

ليغشتلا روتكلسلا حاتفم NOوىلا ةحوتفملا

M يوديلا

ىلا ضفخلا لوحم جورخ نم ةيذغتلا ردصم لصي

لوحملل اآلرخ فرطلا لصيو R هيليرلا فلم فرط

ىلا

اغراف يولعلا نازخلا ناك اذاف F.H ةيولعلا ةماوعلا

اذاف F.L ةيلفسلا ةماوعلا ىلا لصيو اهنم رايتلا رمي

اهنم  رايتلا رمي ءاملا ب ئلتمم يلفسلا نازخلا ناك

قلغيف هطاقن لدبيو لغتشيف هيليرلا فلم ىلا  لصيو

حاتفم ىلا لصيو اهنم زافلا رميف ةحوتفملا هتطقن

حاتفم نم زافلا Aرمي اآليل ليغشتلا روتكلسلا

O.L دولر NCيفاألفو ةقلغملا ةطقنلا ىلا روتكلسلا



ةبمللا Kوىلا روتكاتنوكلا فلم ىلا اهنمو

روتكاتنوكلا لغتشيو ةرئادلا لمتكتف G ءارضخلا

ردصم ررميف ةحوتفملا ةيسيئرلا هطاقن قلغيف

ةخضملا لغتشتف ةخضملا فارطا ىلا ةيذغتلا

اهتطقن ةماوعلا حتفت يولعلا نازخلا ئلتما اذاف

اهتطقن ةماوعلا حتفت يلفسلا نازخلا غرف اذا وا

ئفطت و روتكاتنوكلا فاقيا متي نيتلا حلا يفو

ةخضملا

ثمال لزع رايهنا ام ببسل ةخضملا تلطعت حلا يف

و اهل ننقملا رايتلا نم ىلعا رايت بحست فوسف

االرفو جيردت ىلع طوبظملا

االرفو حتفي فوسف عايلا ارايت ةخضملا تبحس اذاف

ةرئادلا فقويو ةقلغملا هتطقن دول

ةبمللا رونتو ةحوتفملا هتطقن قلغي فوس اضيا

R ءارمحلا



مقر(13) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو ●

نم هايملا عفرل ةخضم ليغشت يف مكحت ةرئاد يه



يولع نازخ ىلا يلفس نازخ

220V/24V دهج ضفخ لوحم بيكرت مت

24V دهج ىلع ةرئادلا ليغشتو

: ةرئادلا يف ةيفاض اإل تانوكملا ●

220V/24V دهج ضفخ لوحم -1

24V دهجب لمعي روتكاتنوك -2

24V دهجب لمعت نايب تابمل -3

: ةرئادلا لمع ةقيرط ●

يئابرهك رايت ردصمب ةرئادلا ةيذغت  دنع

ضفخلا لوحم لا ىلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

CB ةيامحلا عطاق ىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

  ةكرتشملا ةطقنلا Ph.S زنوكس زافلا ىلا  هنمو



com

هطاقن زنوكس زافلا لدبي   امظتنم دهجلا ناك  اذاف

رميف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف

ضفخلا لوحم ىلا لصيو زافلا

ىلا ضفخلا لوحم جورخ نم ةيذغتلا ردصم لصي

تابمل فارطا Kوىلا روتكاتنوكلا فلم فرط

حاتفم ىلا  لوحملل اآلرخ فرطلا لصيو نايبلا

M يوديلا ليغشتلا روتكلسلا

ناك اذاف  F.H ةيولعلا ةماوعلا ىلا اضيا لصيو  

ىلا لصيو اهنم رايتلا رمي اغراف يولعلا نازخلا

ئلتمم يلفسلا نازخلا ناك اذاف  F.L ةيلفسلا ةماوعلا

  روتكلسلا حاتفم ىلا لصيو    اهنم رايتلا رمي ءاملا ب

A اآليل ليغشتلا

NC ةقلغملا ةطقنلا ىلا روتكلسلا حاتفم نم زافلا رمي

Kو روتكاتنوكلا فلم ىلا اهنمو O.L دولر يفاألفو

لغتشيو ةرئادلا لمتكتف G ءارضخلا ةبمللا ىلا

ررميف ةحوتفملا ةيسيئرلا هطاقن قلغيف روتكاتنوكلا



لغتشتف ةخضملا فارطا ىلا ةيذغتلا ردصم

اهتطقن ةماوعلا حتفت يولعلا نازخلا ئلتما اذاف

اهتطقن ةماوعلا حتفت يلفسلا نازخلا غرف اذا وا

ئفطت و روتكاتنوكلا فاقيا متي نيتلا حلا يفو

ةخضملا

ثمال لزع رايهنا ام ببسل ةخضملا تلطعت حلا يف

و اهل ننقملا رايتلا نم ىلعا رايت بحست فوسف

االرفو جيردت ىلع طوبظملا

االرفو حتفي فوسف عايلا ارايت ةخضملا تبحس اذاف

ةرئادلا فقويو ةقلغملا هتطقن دول

ةبمللا رونتو NO ةحوتفملا هتطقن قلغي فوس اضيا

R ءارمحلا



مقر(14) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

نم هايملا عفرل ةريغص ةخضم ليغشت ةرئاد يه



ريساوملا يف اهطغضو   لزنملا ىلا نازخلا

Pressure طغض حاتفم ةطساوب ةخضملا ب مكحتلا

Switch

ليدب وهو FlowMac كام ولف زاهج خالل نموا

ةبيرق تافاسمل هايملا عفر حةلا يف طغضلا حاتفم

PresserSwitsh طغضلا حيتافم -●

طغض يف ريغت يا راعشتس ال ةممصم تاودأ يه

نيعم لكشب ريغتلا اذهل ةباجتس واال ةنيعم داوم خض

   فاقياو ليغشت يف مكحتلا يف مدختسي عونلا اذهو

هايملا ةخضم



دنعو ةخضملا ليغشتب موقي طغضلا ناصقن دنع

قيرط نع كلذو ةخضملا لصفب موقي طغضلا ةدايز

ناصقن دنع قلغتو طغضلا ةدايز دنع حتفت تاسم تال

طغضلا

FlowMac كام ولفلا زاهج ●

  هايملا ةخضم عم هبيكرت متي زاهج :وه كام ولفلا

نوكيو ةريغصلا تويبلا يف طغضلا حاتفم نع يدبال

نانثا  5HP/1ىلا ناصح فصن نم ةخضملا مجح



2HP ناصح

ايئاقلت ةخضملا ليغشت يف كام ولفلا مكحتي

: ةرئادلا تانوكم -●

(L) زافلل زمري 220V دهج ةيذغت ردصم -1

(N)لا رتونللو

نيتطقن PresserSwitshهيف طغض حاتفم -2

(P)هل زمريو NC نيتقلغم

FlowMac كامولف زاهج وا

220V دهج ءام ةخضم -3

: ةرئادلا ليصوت ةقيرط -●

لاNىلا رتونلا Lو زافلا ةيذغتلا ردصم ليصوت متي

طغضلا حاتفم NCيف ةقلغملا طقنلا فارطا

فارطا ىلا ةقلغملا طقنلل نيرخ اآل نيفرطلا لصويو

ةخضملا



صصخم ناكم هيف نوكي كام ولفلا حةلا يفو

ناكمو لا رتونلا و زافلا ةيذغتلا ردصم لوخدل

ةخضملا فارطا لوخدل صصخم

: طغضلا حاتفم حةلا يف ةرئادلا لمع ةيرظن -●

لدبيف ريساوملا لخاد طغضلا صقني ةيفنحلا حتف دنع

لغتشتف هطاقن قلغيف تاسم تلاال طغضلا حاتفم

لخاد هايملا طغض متي ةيفنحلا غاالق دنعو ةخضملا

طوبظملا دحلا ىلا طغضلا لوصو دنعو ريساوملا

لصفتف هطاقن حتفيو تاسم تلاال لدبي حاتفملا هيلع

ةخضملا

: طغضلا حاتفم طبظ ةيفيك -●

ريصق واالرخ ليوط دحاو نارامسم هل

و طغض لقا ديدحت يف مدختسي : ليوطلا رامسملا

ةقلغم ىلا هطاقن طغضلا حاتفم لوحي هدنع   يذلا

ةخضملا لمعتف



عم رامسملا اذه ةلوماص فلن طغضلا  اذه ةدايزلو

ةلوماصلا فلن طغضلا ليلقتلو ةعاسلا براقع

ةعاسلا براقع سكع

و طغض ىصقا ديدحت يف مدختسيو : ريصقلا رامسملا

ةحوتفم ىلا هطاقن طغضلا حاتفم لوحي هدنع يذلا

ةخضملا لصفتف

هاجتا يف هتلوماص فلن طغضلا اذه ةدايزل اضياو

ةلوماصلا فلن طغضلا ليلقتلو ةعاسلا براقع

ةعاسلا براقع سكع

4راب 2ىلا ىلع طغضلا حاتفم طبضي ةداع

: ةظح مال

ح يف الهن تايفنحلا عيمج سالةم نم دكأتلا نم  الدب

لمعت ةخضملا ىقبت فوس بيرست دوجو لا

رارمتساب



ناعرس ريساوملا يف طقف طغض  نمؤي   حاتفملا اذه

ةخضملا ىقبت فوسو ةيفنح يا حتف دنع امتيالىش

رمع نم صقني امم رركتم ءافطاو لمع حةلا يف

ةلكشملا هذه نم صلختللو يضارتف اال ةخضملا

يه: امف طغضلا ةنولا ب بيكرت متي طغضلا ةدايزو

WaterPressureTank هايملا طغض ةنولا ب

ةنولا ب هلخادبو يندعم خافتنا نع ةرابع :يه ةنولا بلا

طوغضم ءاوه امهنيبو كوشتواكلا نم



نم طوغضلا اهنم لخدي ةحتف اهل شتواكلا ةنولا  وبلا

زوجحملا ءاوهلا ىلع هايملا طغضتف هايملا ةخضم

ببسي امم شتواكلا ةنولا وبلا ندعملا ةنولا بلا نيب

هايملا نزختف هطغض يف ةدايزو ءاوهلا مجح ليلقت

شتواكلا ةنولا بلا نم طغض تحت ندعملا ةنولا بلا يف

لصفي هيلع طوبظملا دحلا ىلا طغضلا لصي امدنعو

لصفتف هطاقن شتيوس رشيرب   طغضلا حاتفم

ةخضملا

كام: ولفلا حةلا يف ةرئادلا لمع ةيرظن -●

ناوثب ةيفنحلا حتف دعب ةخضملا لغشي -1

ناوثب ةيفنحلا قلغ دعب ةخضملا لصفي -2

نع ءابرهكلا لصف متي هايملا عاطقنا حلا 3-يف

ابيرقت يناوث خالل10 يف ةخضملا

عطق حةلا يف ةقيقد 15 لك ةخضملا ليغشت 4-ديعي



15 ةدمل ةخضملا لصفي هايملا عجرت مل اذاو هايملا

Reset تيسير لمعل ةجاح كانه سيلف ةقيقد

هايملا ةدوعو عاطقنا دنع زاهجلل

يناوث راظتن نماال الدب ةيفنحلا حتف :دنع هتايبلس نم

ةخضملا لمعت ىتح

الهن تايفنحلا عيمج سالةم نم دكأتلا نم الدب اضيا

لمعت ةخضملا ىقبت فوس بيرست دوجو حلا يف

رارمتساب

طغضلا طبظل رامسم هلخادب دجوي

+ ةهج ىلا رامسملا فل متي طغضلا ةدايزل

ةهج- ىلا رامسملا فل متي طغضلا ليلقتلو



مقر(15) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

هايملا عفرل طغض ةخضم ليغشت يف مكحت ةرئاد يه



ريساوملا يف اهطغضو لزنملا ىلا نازخلا نم

Pressure طغض حاتفم ةطساوب ةرئادلا ب مكحتلا

Switch

: ةرئادلا تازيمم -●

عباتت مدع نم ةخضملا ةيامحل زنوكس زاف بيكرت مت

تازافلا دحا طوقس وا تازافلا

نم ةخضملا ةيامحل نازخلا يف ةماوع بيكرت مت

فشانلا ىلع نارودلا

اآليل ليغشتلا نيب رايتخ لأل روتكلس حاتفم بيكرت مت

يوديلا ليغشتلا و

حاتفم نع يلا علا رايتلا عفرل روتكاتنوك بيكرت مت

طغضلا

ةيامحل Overload ةيرارح ةيامح بيكرت مت

ننقملا اهرايت قوف رايتلا ةدايز نم ةخضملا

ىلع دللالةل رضخا نول ةدحاو نايب تابمل بيكرت مت



ةخضملا لمع

ةخضملا يف لطع ىلع دللالةل رمحا نول ةدحاوو

: ةرئادلا لمع ةيرظن -●

يئابرهك رايت ردصمب ةرئادلا ةيذغت  دنع

فلم ىلا ةرشابم Nلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

ءارمحلا و ءارضخلا ةبمللا وىلا روتكاتنوكلا

عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

C.B ةيامحلا

  ةكرتشملا ةطقنلا Ph.S زنوكس زافلا ىلا  هنمو

com

هطاقن زنوكس زافلا لدبي   امظتنم دهجلا ناك  اذاف

رميف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف

  نازخلا ناك اذاف F.L   ةماوعلا ىلا لصيو   زافلا

حاتفم ىلا لصيو اهنم زافلا رمي ءاملا ب ائلتمم

P طغضلا حاتفم Mوىلا يوديلا ليغشتلا روتكلسلا

ىلا لصيو هنم زافلا رمي اصقان طغضلا ناك اذاف



Aاآليل ليغشتلا روتكلسلا حاتفم

ةقلغملا ةطقنلا ىلا روتكلسلا حاتفم نم زافلا  رمي

فلم ىلا اهنمو O.L دولر NCيفاألفو

لمتكتف G ءارضخلا ةبمللا Kوىلا روتكاتنوكلا

ةيسيئرلا هطاقن قلغيف روتكاتنوكلا لغتشيو ةرئادلا

فارطا ىلا ةيذغتلا ردصم ررميف ةحوتفملا

ءارضخلا ةبمللا رونتو   لغتشتوةخضملا

ىلا لصوو ريساوملا يف هايملا طغض عفترا اذاف

هتاسم تال لدبي طغضلا حاتفم هيلع طوبظملا دحلا

ةرئادلا لصفيو

اهتطقن ةماوعلا حتفت يلفسلا نازخلا غرف اذا وا

ةرئادلا فاقيا ومتي

ثمال لزع رايهنا ام ببسل ةخضملا تلطعت حلا يف

و اهل ننقملا رايتلا نم ىلعا ارايت بحست فوسف

دولر االفو جيردت ىلع طوبظملا

NC ةقلغملا هتطقن O.L دول االرفو حتفي فوسف



ةرئادلا فقويو

ةبمللا رونتو NO ةحوتفملا هتطقن قلغي فوس اضيا

R ءارمحلا



مقر(16) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو ●

نم هايملا عفرل نيتخضم ليغشت يف مكحت ةرئاد يه



ريساوملا يف اهطغضو لزنملا ىلا نازخلا

طغض حاتفم ةطساوب بوانتلا ب ناتخضملا لمعت  

PressureSwitch

لمعت طغضلا ناصقنو تايفنحلا ىدحا حتف دنع

لوصوو ةيفنحلا غاالق دنعو تاخضملا ىدحا

ةخضملا لصفت بولطملا دحلا ىلا طغضلا

ليغشت ةرم لك يف بوانتلا ب تاخضملا لمعت اذكهو

نم تاخضملا ةيامحل نازخلا يف ةماوع بيكرت مت

فشانلا ىلع نارودلا

ةرئادلا لصفت ءاملا نم نازخلا غارف حلا يف

: ةرئادلا لمع ةقيرط ●

يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

رمياتلا فارطا لاNىلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

تاروتكاتنوكلا يفلم فارطا وىلا سلا بما هيليرلا و

ءارمحلا و ءارضخلا نايبلا تابمل فارطا وىلا



ةيامحلا عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

  ةكرتشملا ةطقنلا Ph.S زنوكس زافلا ىلا هنمو C.B

com

هطاقن زنوكس زافلا لدبي   امظتنم دهجلا ناك  اذاف

رميف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف

  نازخلا ناك اذاف  F.L  ةماوعلا ىلا لصيو زافلا

نوكتو   ىلعا ىلا ةماوعلا عضو نوكي ءاملا بائلتمم

حيتافم ىلا لصيو   زافلا رميف ةقلغم اهتطقن

M يوديلا ليغشتلا روتكلسلا

طغضلا ناك اذاف P طغضلا حاتفم ىلا اضيا لصيو

ةقلغم طغضلا حاتفم ةطقن نوكت اصقان ريساوملا يف

زافلا رميف

نمزلا دعب ادبيف لغتشيف T رمياتلا فلم ىلا لصيو

نيتيناث وا ةيناث وهو هيلع طوبظملا

رميف رمياتلا يف كرتشملا فرطلا ىلا زافلا لصيو  

هيليرلا فلم ىلا  لصيو NC  ةقلغملا ةطقنلا نم

ةطقنلا حتفيف هتاسم تال لدبيو لغتشيف TEL سلا بما

ىهتنا NOاذاف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو NC ةقلغملا



يف ةقلغملا ةطقنلا حتفيف هتاسم تال لدبي رمياتلا تقو

ةرئادلا نع هجرخيف سلا بما هيليرلا فلم راسم

فارطا ىلا زافلا لصيف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

و اثيدح ةقلغملا ةطقنلا نم رميف سلا بما هيليرلا طاقن

لصيو سلا بما هيليرلا ليغشت لبق ةحوتفم تناك يتلا

زافلا Aرمي اآليل ليغشتلا   روتكلسلا حاتفم ىلا

اهنمو O.L2 ةقلغملا دول االرفو ةطقن ىلا لصيو

هطاقن قلغيف لغتشيف K2 روتكاتنوكلا فلم ىلا

  ةخضملا ىلا ةيذغتلا ردصم ررميو ةيسيئرلا

لغتشتف

ءارضخلا نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا  

لمع حةلا يف ةخضملا نا ىلع لدتو لغتشتف G

ليغشت ةرم لك يف لدابتلا ب تاخضملا لغتشت   اذكهو



مقر(17) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو ●

نم هايملا عفرل نيتخضم ليغشت يف مكحت ةرئاد يه



ريساوملا يف اهطغضو لزنملا ىلا نازخلا

طغض حيتافم ةطساوب بوانتلا ب ناتخضملا لمعت  

نم طغضلا نوكي امدنع PressureSwitch

لمعت ىلا 2راب طغضلا لزن اذاف 5.5راب 3.5ىلا

فقوتت 4راب ىلا طغضلا لصو اذاف اعم ناتخضملا

ىلا طغضلا لصي ىتح لمعت ةخضم ىقبتو ةخضم

ةيناثلا لصفتف 5.5راب

ليغشت ةرم لك يف بوانتلا ب تاخضملا لمعت اذكهو

5.5راب 3.5ىلا نمض طغضلا يقب اذا

2راب ىلا طغضلا لزن اذا الناعم معتو

نم تاخضملا ةيامحل نازخلا يف ةماوع بيكرت مت

فشانلا ىلع نارودلا

ةرئادلا لصفت ءاملا نم نازخلا غارف حلا يف



: ةرئادلا يف ةدئازلا   تانوكملا ●

هل زمريو 5.5راب ةياغل 3.5 نم طغض حاتفم -1

(P1)

(P2)هل زمريو 4راب ةياغل 2 نم طغض حاتفم -2

(R1)هل زمريو اعم نيتخضملا ليغشتل هيلير -3

اهل زمريو دهجلا ماظتنا ىلع نايب دللالةل 4-ةبمل

(Run)

اهل زمريو دهجلا ماظتنا مدع ىلع دللالةل 5-ةبمل

(Trip)

: ةرئادلا لمع ةقيرط ●

يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

رمياتلا فارطا لاNىلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

يفلم فارطا وىلا سلا بما هيليرلا  و هيليرلا و

نايبلا تابمل فارطا وىلا تاروتكاتنوكلا



ةيامحلا عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

  ةكرتشملا ةطقنلا Ph.S زنوكس زافلا ىلا هنمو C.B

com

هطاقن زنوكس زافلا لدبي   امظتنم دهجلا ناك  اذاف

رميف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف

ءيضتف Run دهجلا ماظتنا ةبمل ىلا لصيو زافلا

Trip ةبمل ءىفطتو

ناك اذاف  F.L  ةماوعلا ىلا زافلا لصي اضيا

  ىلعا ىلا ةماوعلا عضو نوكي ءاملا بائلتمم   نازخلا

ىلا ىلا لصيو  اهنم زافلا رميف ةقلغم اهتطقن نوكتو

ةحوتفملا طاقنلا P1وP2وىلا طغضلا حيتافم

ليغشتلا روتكلسلا حيتافم وىلا  هيليرلا NOيف

M يوديلا

5.5راب نع اصقان ريساوملا يف طغضلا ناك  اذاف

زافلا رميف ةقلغم P1 طغضلا حاتفم ةطقن نوكت



نمزلا دعب ادبيو لغتشيف T رمياتلا فلم ىلا لصيو  

نيتيناث وا ةيناث وهو هيلع طوبظملا

طاقن يف كرتشملا فرطلا ىلا زافلا لصي اضيا  

ىلا  لصيو NC  ةقلغملا ةطقنلا نم رميف   رمياتلا

هتاسم تال لدبيو لغتشيف TEL سلا بما هيليرلا فلم

ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو NC ةقلغملا ةطقنلا حتفيف

حتفيف هتاسم تال لدبي رمياتلا تقو ىهتنا NOاذاف

سلا بما هيليرلا فلم راسم يف ةقلغملا ةطقنلا

ةرئادلا نع هجرخيف

فارطا ىلا زافلا لصيف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

نم رميف ةقلغملا و ةحوتفملا سلا بما هيليرلا طاقن

ليغشت لبق ةحوتفم تناك ويتلا اثيدح ةقلغملا ةطقنلا

ليغشتلا   روتكلسلا حاتفم ىلا لصيو سلا بما هيليرلا

دول االرفو ةطقن ىلا لصيو زافلا Aرمي اآليل

K2 روتكاتنوكلا فلم ىلا اهنمو O.L2 ةقلغملا

ةيذغتلا ردصم ررميو ةيسيئرلا هطاقن قلغيف لغتشيف

لغتشتف   ةخضملا ىلا



ءارضخلا نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا  

لمع حةلا يف ةخضملا نا ىلع لدتو لغتشتف G

ليغشت ةرم لك يف لدابتلا ب تاخضملا لغتشت   اذكهو

5.5راب 3.5ىلا نيب ناك طغضلا طاملا

P2 طغضلا حاتفم قلغي 2راب ىلا طغضلا لزن اذاف

فلم ىلا لصيو اهنم زافلا رميف ةحوتفملا هتطقن

لصيف ةحوتفملا هطاقن قلغيو لغتشيف R1 هيليرلا

ال غشيو الن غتشيف   تاروتكاتنوكلا يفلم ىلا زافلا

اعم نيتخضملا

ىقبتو ةخضم فقوتت 4راب ةياغل طغضلا عفترا اذاف

5.5راب ةياغل طغضلا لصي ىتح لمعت ىرخ اآل

  لصفتف



مقر(18) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

عفرل تاخضم ثالث ليغشت يف مكحت ةرئاد يه



ريساوملا يف اهطغضو هايملا

3KW ةردق ةخضمو 4KW ةردق نيتخضم

طغض حيتافم خاللثالث نم ةرئادلا ب مكحتلا

PressureSwitch

ثلاالث لمعت 4راب نم لقا هايملا طغض ناك  اذا

اعم تاخضم

ةخضم فقوتت 4راب ىلا طغضلا لصو اذاف

الن معت نينثا ىقبتو 4KW

ةيناثلا ةخضملا فقوتت 5راب ىلا طغضلا لصو اذاف

لمعت ةثلا ثلا ىقبتو 4KW

فقوتت 7راب ىلا طغضلا طغضلا لصو اذاف

3KW ةخضملا

لمعت 7راب نم لقا طغضلا لزن اذا سكعلا بو

5راب لقا ىلا لزن اذاو 3KW ةريغصلا ةخضملا

ىلا لزن اذاو 7.5KW ةيناثلا ةخضملا اهعم لمعت

اعم تاخضم ثلاالث لمعت 4راب نم لقا



: ةرئادلا تازيمم -●

مدع نم تاخضملا ةيامحل زنوكس زاف بيكرت مت

تازافلا دحا طوقس وا تازافلا عباتت

يف للخ نايب ةبملو دهجلا ماظتنا نايب ةبمل بيكرت مت

دهجلا

نم تاخضملا ةيامحل نازخلا يف ةماوع بيكرت مت

فشانلا ىلع نارودلا

اآليل ليغشتلا نيب رايتخ لأل روتكلس حاتفم بيكرت مت

لكل ON/OFF روتكلس   بيكرتو يوديلا ليغشتلا و

ةخضم

ليدب لمعي طغض حاتفم لك عم رميات بيكرت مت

حاتفم طاقن لدبت ديكات نامضل اتقؤم طغضلا حاتفم

تافلم ىلا عطقتم زاف لوصو مدعو طغضلا

تاروتكاتنوكلا يف طبخت ببسي امم تاروتكاتنوكلا

ةخضملل ررضو

8راب ىلع هرييعتو عبار طغض حاتفم بيكرت مت

يوديلا ليغشتلا لا معتسا دنع ةرئادلا لصفي

طغض حاتفم لك ONDelayعم رميات بيكرت مت



طغضلا حاتفم لصف رارقتسا نامضل

4راب طغضلا   ىوتسم دنع نايب تابمل بيكرت مت

دنعو ةيناثلا لمعت 5راب ىوتسم دنعو ةدحاو لمعت

ةثلا ثلا لمعت 7راب ىوتسم

ةرئادلا لمع ةقيرط -●

220V يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

فارطا لاNىلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

تافلم فارطا وىلا تايليرلا و تارمياتلا

نايبلا تابمل فارطا وىلا تاروتكاتنوكلا

ةيامحلا عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

  ةكرتشملا ةطقنلا Ph.S زنوكس زافلا ىلا هنمو C.B

com

هطاقن زنوكس زافلا لدبي   امظتنم دهجلا ناك  اذاف

رميف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف



ءيضتف Run دهجلا ماظتنا ةبمل ىلا لصيو زافلا

Trip ةبمل ءىفطتو

ناك اذاف  F.L  ةماوعلا ىلا زافلا لصي اضيا

  ىلعا ىلا ةماوعلا عضو نوكي ءاملا بائلتمم   نازخلا

ىلا لصيو  اهنم زافلا رميف ةقلغم اهتطقن نوكتو

ىلا اهنمو P4 طغضلا حاتفم NCيف ةقلغملا ةطقنلا

فارط ىلااأل هنمو A اآليل ليغشتلا روتكلسلا حاتفم

P1وP2وP3وىلا طغضلا حيتافم يف ةكرتشملا

R4وR3وR2 تايليرلا NOيف ةحوتفملا طاقنلا

4راب نع اصقان ريساوملا يف طغضلا ناك  اذاف

  ةقلغم P3وP2وP1 طغضلا حيتافم طاقن نوكت

حاتفم نم زافلا رميف ططخملا يف يلا حلا عضولا امك

لغتشيف 2 هيليرلا فلم ىلا لصيو P1 طغضلا

ىلا زافلا لصيو   ةحوتفملا ثلاالث هطاقن قلغيو

ثلاالث لغتشتف K3وK2وK1 تاروتكاتنوكلا تافلم

تاخضم



ىلا لصيو P2 طغضلا حاتفم نم زافلا رمي اضيا  

K2وK1 تاروتكاتنوكلا فلم

ىلا لصيو P3 طغضلا حاتفم نم زافلا رمي اضيا

K3 روتكاتنوكلا فلم

طغضلا حاتفم لدبي 4راب ىلا طغضلا لصو اذاف

لغتشيف NO ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف هطاقن P1

اذاف هيلع طوبضملا نمزلا دعب أدبيف T1 رمياتلا

NC ةقلغملا ةطقنلا حتفيف هتاسم تال لدبي نمزلا ىهتنا

ءيضتو K1 هعم لصفيو لصفيف R2 راسم يف

4راب ىوتسم نايب ةبمل

طغضلا حاتفم لدبي 5راب ىلا طغضلا لصو اذاو

لغتشيف NO ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف هطاقن P2

اذاف هيلع طوبضملا نمزلا دعب أدبيف T2 رمياتلا

ةقلغملا ةطقنلا حتفيف هتاسم تال لدبي نمزلا ىهتنا



K2 هعم لصفيو لصفيف R3 راسم NCيف

5راب ىوتسم نايب ةبمل ءيضتو

طغضلا حاتفم لدبي 7راب ىلا طغضلا لصو اذاو

لغتشيف NO ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف هطاقن P3

اذاف هيلع طوبضملا نمزلا دعب أدبيف T3 رمياتلا

ةقلغملا ةطقنلا حتفيف هتاسم تال لدبي نمزلا ىهتنا

K3 هعم لصفيو لصفيف R4 راسم NCيف

7راب ىوتسم نايب ةبمل ءيضتو

يف طغضلا ىوتسم بسح ةرئادلا لمعت اذكهو

ريساوملا



مقر(19) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

عفرل تاخضم ثالث ليغشت يف ىوقلا ةرئاد يه



هايملا

: ةرئادلا ليصوت ةقيرط ●

(L1.L2.L3) زاف ثلاالةث ةيذغتلا ردصم لصوي -

ناكملا ناكملا ىلا اهنمو تازويف ثلاالث ىلا

عطاوق لوخد وىلا زنوكس زافلا يف اهل صصخملا

ةيامحلا

ناكملا لا(N)ىلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصوي -

زنوكس زافلا يف هل صصخملا

ىلا عطاوقلا يف جورخلا نم زاف ثلاالةث لصوي -

تاروتكاتنوكلا يف لوخدلا

تاروتكاتنوكلا نم جورخلا نم زاف ثلاالةث لصوي -

دول يفاالرفو لوخدلا ىلا

ىلا دولر نماالفو جورخلا نم زاف ثلاالةث لصوي -

تاخضملا فارطا

: ةرئادلا تانوكم ●



380V دهج ةيذغت ردصم -1

(R,S,T)وا(L1،L2,L3)ثلاالةث تازافلل زمري

(N)لا رتونلل زمريو

زمريو 3 ددع   لمحلل بسانم ثاليث  ةرئاد عطاق -2

(MCB) امهنم دحاولل

3 ددع لمحلل بسانم باطقا ثالث روتكاتنوك -3

(K) امهنم دحاولل زمريو

دحاولل زمريو 3 ددع لمحلل بسانم دولر 4-فوا

(O.L) امهنم

Ph.Sهل زمريو    زنوكس 5-زاف

زنوكس زافلا ةيامحل 3 ددع (1A) هتميق زويف -6

زمريو 3 ددع 380V دهجب لمعت ةخضم -7

(M) اهنم ةدحاولل

لمحلل بسانم طوطخ ثالث كلس -8



: ةرئادلا لمع ةيرظن -●

380V دهج يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

ىلا اضيا لصيو زنوكس زافلا ىلا زاف ثلاالةث لصي

تاروتكاتنوكلا ىلا اهنمو ةيسيئرلا عطاوقلا

امظتنم ناك ناف دهجلا صحفتب زنوكس زافلا موقي

مكحتلا ةرئاد ىلا زافلا رورمب حمسيو هطاقن لدبي

تانازخلا يف ءاملا ىوتسم بسح مكحتلا ةرئاد لمعت

حيتافم عضو بسحو تاماوعلا ةيعضو بسحو

طغضلا

تاروتكاتنوكلا قلغت   مكحتلا ةرئاد تلمتكا ناف

دهجلا رميو ةيسيئرلا اهتاسم تال اهلك وا اهدحا

لغتشتف تاخضملا ىلا لصيو يبرهكلا



مقر(20)  ةرئادلا

ةرئادلا فصو ●

نيتسطاغ نيتخضم ليغشت يف مكحت ةرئاد  يه



ةينفلا ةروجلا نم هايملا بحسل

تاماوع عبرا ةطساوب مكحتلا

نيتخضملا ىوتسم قوف ةروجلا لفسا ةماوع بكرت

ةرئادلا لصفت اهاوتسم ىلا هايملا تلصو يف حلا

فشانلا ىلع نارودلا نم نيتخضملا يمحتو

ب نيتخضملا لغشت ةروجلا طسو يف ةماوع بكرتو

اهاوتسم ىلا هايملا تلصو اذا بوانتلا

ىوتسم نود ةروجلا ىلعا يف ةماوع بكرتو

تلصو حلا يف اعم نيتخضملا لغشت نافوطلا

اهاوتسم ىلا هايملا

لغشت ةروجلا يف ىوتسم ىلعا ةماوع بكرت و

ىلا هايملا تلصو حلا يف راذنا ( ةنيرس ) سرج

اهاوتسم

شوب حاتفم عضو مت اإلراذن سرج لغتشا حلا يفو

سرجلا فاقي أل نتوب



: ةرئادلا لمع ةيرظن ●

يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

رمياتلا فارطا Nىلا لا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

وىلا تايليرلا يفلم فارطا وىلا سلا بما هيليرلا و

تابمل فارطا وىلا تاروتكاتنوكلا يفلم فارطا

اإل سرج فرط وىلا ءارمحلا و ءارضخلا نايبلا

راذن

ةيامحلا عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

دهجلا ناك Ph.Sاذاف زنوكس زافلا ىلا  هنمو C.B

ةطقنلا قلغيف هطاقن زنوكس زافلا لدبي   امظتنم

زافلا رميف NC ةقلغملا ةطقنلا حتفيو NO ةحوتفملا

ءيضتف Run دهجلا ماظتنا نايب ةبمل ىلا  لصيو

Trip دهجلا ب للخلا ةبمل ئفطتو

اذاف FLO1 ةيلفسلا ةماوعلا ىلا زافلا لصي اضيا

  تاخضملا نم ىلعا ةروجلا يف ءاملا ىوتسم ناك



ىلا لصيو زافلا رميف ىلعا ىلا ةماوعلا عضو نوكي

(FLO3)وىلا ةماوعلا (FLO2)وىلا ةماوعلا

روتكلسلا حيتافم فارطا (FLO4)وىلا ةماوعلا

يوديلا عضولا

عضو نوكي    طسولا نود ءاملا ىوتسم   لصو  اذاف

زافلا اهنم رميف   ىلعا (FLO2)ىلا ةماوعلا

نمزلا دعب ادبيو لغتشيف رمياتلا فلم  ىلا لصيو

نيتيناث وا ةيناث وهو هيلع طوبظملا

اهنم رميف ةقلغملا رمياتلا ةطقن ىلا زافلا لصيو  

تال لدبيو لغتشيف سلا بما هيليرلا فلم ىلا  لصيو  

ةطقنلا قلغيو NC ةقلغملا ةطقنلا حتفيف هتاسم

تال لدبي رمياتلا تقو ىهتنا اذاف NO  ةحوتفملا

هيليرلا فلم راسم يف ةقلغملا ةطقنلا حتفيف هتاسم

ةرئادلا نع هجرخيف سلا بما



طاقن ىلا زافلا اهنم رميف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

سلا بما هيليرلا

رميف سلا بما هيليرلا طاقن فارطا ىلا زافلا لصي

لبق ةحوتفم تناك ويتلا اثيدح ةقلغملا ةطقنلا نم

  روتكلسلا حاتفم ىلا لصيو سلا بما هيليرلا ليغشت

دول ىلااالرفو لصيو   زافلا هنم رميف اآليل ليغشتلا

فلم ىلا اهنمو NC ةقلغملا ةطقنلا O.L2

ةيسيئرلا هطاقن قلغيف لغتشيف K2 روتكاتنوكلا

ةخضملا ىلا ةيذغتلا ردصم ررميو ةحوتفملا

لغتشتف

G ءارضخلا نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا  

لمع حةلا يف ةخضملا نا ىلع لدتو لغتشتف

ليغشت ةرم لك يف لدابتلا ب تاخضملا لغتشت   اذكهو

ةينفلا ةروجلا يف طسولا نود ءاملا ىوتسم ناك اذا

ةماوعلا قلغت طسولا قوف ءاملا ىوتسم لصو اذاف



2 هيليرلا فلم ىلا اهنم زافلا رميف اهتطقن FLO3

نم زافلا رميف ةحوتفملا هتاسم تال قلغيو لغتشيف

ا عضولا روتكلسلا حيتافم ىلا لصيو 2 هيليرلا طاقن

يفلم  ىلا اهنمو دولر االفو طاقن ىلا امهنمو آليل

اعم نيتخضملا ال غشيو الن غتشيف تاروتكاتنوكلا

يف ىوتسم ىلعا ىلا ءاملا ىوتسم لصو اذاف

زافلا رميف اهتطقن FLO4 ةماوعلا قلغت ةروجلا

ىلا اهنمو R1 هيليرلا يف ةقلغملا ةطقنلا ىلا لصيو

سرجلا فقون نا اندرا اذاف   لغتشيف اإلراذن سرج

فلم ىلا زافلا لصيف نتوب شوبلا حاتفم طغضن

ةطقنلا قلغيف هتاسم تال لدبيو لغتشيف R1 هيليرلا

راسم يف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو ةيضيوعتلا ةحوتفملا

سرجلا فقوتيف سرجلا

ةيلفسلا ةماوعلا ىوتسم ىلا ءاملا ىوتسم لزن اذاف

ليغشتلل ديدج نم أيهتتو ةرئادلا دوعت FLO1

تاخضملا نيب بوانتملا



مقر(21) ةرئادلا

ةرئادلا فصو ●

نيتسطاغ نيتخضم ليغشت يف مكحت ةرئاد  يه



ةينفلا ةروجلا نم هايملا بحسل

تاماوع عبرا ةطساوب مكحتلا

نيتخضملا ىوتسم قوف ةروجلا لفسا ةماوع بكرت

ةرئادلا لصفت اهاوتسم ىلا هايملا تلصو يف حلا

LowLevel ىوتسم ىندا نايب ةبمل ءيضتو

فشانلا ىلع نارودلا نم نيتخضملا يمحتو  

ب نيتخضملا لغشت ةروجلا طسو يف ةماوع بكرتو

ةبمل ءيضتو اهاوتسم ىلا هايملا تلصو اذا بوانتلا

Level1 االلو ىوتسملا نايب

ىوتسم نود ةروجلا ىلعا يف ةماوع بكرتو

تلصو حلا يف اعم نيتخضملا لغشت نافوطلا

ىوتسملا نايب ةبمل ءيضتو اهاوتسم ىلا هايملا

Level2 يناثلا

لغشت ةروجلا يف ىوتسم ىلعا ةماوع بكرت و



ىلا هايملا تلصو حلا يف راذنا ( ةنيرس ) سرج

High ىوتسم ىلعا نايب ةبمل ءيضتو اهاوتسم

Level

شوب حاتفم عضو مت اإلراذن سرج لغتشا حلا يفو

سرجلا فاقي أل نتوب

ةخضملا لمعت األىلو ةخضملا تلطعت حلا يفو

لمعت ةيناثلا ةخضملا تلطعت حلا يفو ةيناثلا

األىلو ةخضملا

: ةرئادلا لمع ةيرظن ●

يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

فارطا  وىلا رمياتلا فارطا Nىلا لا رتونلا لصي

و تاروتكاتنوكلا يفلم فارطا وىلا تايليرلا تافلم

اإلراذن سرج فرط  وىلا نايبلا تابمل فارطا ىلا

ىلا  هنمو C.B ةيامحلا عطاق Lىلا زافلا لصيو

لدبي   امظتنم دهجلا ناك اذاف Ph.S زنوكس زافلا



NO ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف هطاقن زنوكس زافلا

ىلا  لصيو زافلا رميف NC ةقلغملا ةطقنلا حتفيو

ةبمل ئفطتو ءيضتف Run دهجلا ماظتنا نايب ةبمل

Trip دهجلا ب للخلا

هيليرلا NCيف ةقلغملا ةطقنلا ىلا زافلا لصيو

LowLevel ىوتسم ىندا نايب ةبمل ىلا اهنمو R1

ءيضتف

ناك اذاف F.L ةيلفسلا ةماوعلا ىلا زافلا لصي اضيا

نوكي   تاخضملا نم ىلعا ةروجلا يف ءاملا ىوتسم

فلم ىلا لصيو زافلا رميف ىلعا ىلا ةماوعلا عضو

ةطقنلا حتفيف هطاقن لدبيو لغتشيو R1 هيليرلا

Low ىوتسم ىندا ةبمل راسم NCيف ةقلغملا

ءىفطتف Level

ةماوعلا (F.H1)وىلا ةماوعلا ىلا زافلا لصي اضيا



طاقنلا فارطا (F.H3)وىلا ةماوعلا (F.H2)وىلا

فارطا R2وR3وىلا تايليرلا NOيف ةحوتفملا

يوديلا عضولا روتكلسلا حيتافم

عضو نوكي    طسولا نود ءاملا ىوتسم   لصو  اذاف

زافلا اهنم رميف   ىلعا (F.H1)ىلا ةماوعلا

Level1 االلو ىوتسملا نايب ىلا ةبمل لصيو

دعب ادبيو لغتشيف T رمياتلا فلم ىلا اضيا لصيو

نيتيناث وا ةيناث وهو هيلع طوبظملا نمزلا

رمياتلا يف كرتشملا فرطلا ىلا اضيا زافلا لصيو  

فلم ىلا  لصيو NC ةقلغملا ةطقنلا نم رميف

ةطقنلا حتفيف هتاسم تال لدبيو لغتشيف سلا بما هيليرلا

NO  ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو NC ةقلغملا

ةطقنلا حتفيف هتاسم تال لدبي رمياتلا تقو ىهتنا  اذاف

نع هجرخيف سلا بما هيليرلا فلم راسم يف ةقلغملا

ةرئادلا



طاقن ىلا لصيو زافلا   رميف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

ةطقنلا نم رميف ةقلغملا و ةحوتفملا سلا بما هيليرلا

ا ليغشتلا   روتكلسلا حاتفم ىلا لصيو   اثيدح ةقلغملا

ةطقنلا O.L1 دول ىلااالرفو لصيو هنم  رميف آليل

K1 روتكاتنوكلا فلم ىلا اهنمو NC ةقلغملا

ررميو ةحوتفملا ةيسيئرلا هطاقن قلغيف لغتشيف

لغتشتف ةخضملا ىلا ةيذغتلا ردصم

G ءارضخلا نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا  

لمع حةلا يف ةخضملا نا ىلع لدتو لغتشتف

ليغشت ةرم لك يف لدابتلا ب تاخضملا لغتشت   اذكهو

ةينفلا ةروجلا يف طسولا نود ءاملا ىوتسم ناك اذا

ةماوعلا قلغت طسولا قوف ءاملا ىوتسم لصو اذاف

نايب ةبمل ىلا لصيو اهنم زافلا رميف اهتطقن F.H2

ءيضتف Level2 يناثلا ىوتسملا

لغتشيف R2 هيليرلا فلم ىلا اضيا زافلا لصيو  

هيليرلا طاقن نم زافلا رميف ةحوتفملا هتاسم تال قلغيو

اآليل عضولا روتكلسلا حيتافم ىلا لصيو R2



يفلم  ىلا اهنمو ةقلغملا دولر االفو طاقن ىلا امهنمو

نيتخضملا الن غشيو الناعم غتشيف تاروتكاتنوكلا

اعم

يف ىوتسم ىلعا ىلا ءاملا ىوتسم لصو اذاف

زافلا رميف اهتطقن F.H3 ةماوعلا قلغت ةروجلا

HighLevel ىوتسم ىلعا نايب ةبمل ىلا لصيو

ءيضتف

NCيف ةقلغملا ةطقنلا ىلا  ىلا زافلا لصي اضيا

اذاف   لغتشيف اإلراذن سرج ىلا اهنمو R5 هيليرلا

نتوب شوبلا حاتفم طغضن سرجلا فقون نا اندرا

تال لدبيو لغتشيف R5 هيليرلا فلم ىلا زافلا لصيف

حتفيو ةيضيوعتلا ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف هتاسم

سرجلا فقوتيف سرجلا راسم يف ةقلغملا ةطقنلا

ةيلفسلا ةماوعلا ىوتسم ىلا ءاملا ىوتسم لزن اذاف

بوانتملا ليغشتلل ديدج نم أيهتتو ةرئادلا دوعت F.L

تاخضملا نيب



ارايت تبحسو االىلو  ةخضملا يف لطع ثدح اذا

O.L1تال دول االرفو لدبي ننقملا اهرايت نم ىلعا

ةبمللا ءيضتف NO ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف هتاسم

R ءارمحلا

قلغيو لغتشيف R3 هيليرلا فلم ىلا زافلا لصيو

NO ةحوتفملا هتطقن

لغتشيف K2 روتكاتنوكلا فلم  ىلا زافلا لصيف

ةيناثلا ةخضملا لغتشيو

اال لدبي   ةيناثلا ةخضملا يف لطع ثدح اذا اضيا

ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف هتاسم O.L2تال دول رفو

ىلا زافلا لصيو R ءارمحلا ةبمللا ءيضتف NO

ةحوتفملا هتطقن قلغيو لغتشيف R4 هيليرلا فلم

لغتشيف K1 روتكاتنوكلا فلم ىلا لصيو NO

األىلو ةخضملا لغشيو



مقر(22) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

عفرل ةسطاغ ةخضم ليغشت يف مكحت ةرئاد يه



يولعلا نازخلا ىلا رئبلا نم هايملا

Liquid ءاملا ىوتسم ديدحت هيلير ةطساوب مكحتلا

LevelRelay

فشانلا ىلع نارودلا عنام هيلير اضيا ىمسيو

ءاملا ىوتسم سسحتي هيلير نع ةرابع وهو

: نيلا معتسا هل

و ةئبعتلا يف نازخلا يف ءاملا ىوتسم ديدحت -1

هايملا تانازخل االيل غيرفتلا

ىلع نارودلا نم ةسطاغلا ةخضملا ةيامح -2

فشانلا

ةسطاغلا مسج نع ءاملا ىوتسم ضافخنا دنع

: هتانوكم

ىندا C كرتشم ( دورتكلا ) تاساسح 1-ثالث



Max ىوتسم ىلعا Min ىوتسم

220v دهج   ليغشت فلم -2

كرتشم قالب تالسم ةطقن -3

NC ةقلغم NO ةحوتفم COM

ةيساسحلا ةدايزل جنير -4

: بيكرتلا ةقيرط

ىلعثالث ( دورتكل ثلاالث(اال تاساسحلا بكرت

رئبلا وا نازخلا يف تايوتسم

طبريو رئبلا وا نازخلا لفسا C ساسحلا بكري ا-

ثرا ىلا وا نازخلا مسج ىلا

يف ءاملل   ىوتسم ىندا Min ساسحلا بكري ب-

ليلقب C ساسحلا ىوتسم قوف رئبلا  وا نازخلا

يف ءاملل ىوتسم ىلعا Max ساسحلا بكري ج-

رئبلا وا نازخلا

هيليرلا يف بسانملا اهناكم ىلا تاساسحلا لصوتو



A1و هيليرلا فلم 220vىلا ةيذغت ردصم لصوي

A2

لصوتو    ةكرتشملا تلاالسم ةطقن ىلا زاف لصوي

ةرئاد يف يلا NOوت ةحوتفملا NCو ةقلغملا طاقنلا

مكحتلا

: هيليرلا لمع أدبم

نيب ةمواقملا تريغت املك تلاالسم طاقن هيليرلا لدبي

رومغم ريغلا دورتكل واال رومغملا دورتكل اال

ةلا حلا بسح تلاالسم طقن رايتخا متي

ةطقنلا رايتخا متي رئب وا يلفس نازخ ناك اذاف

ثلاالث رمغي ءاملا ىوتسم نوكي امدنع  NC ةقلغملا

( دورتكل (اال تاساسح

ساسحلا ىوتسم ىلا ءاملا ىوتسم   لصو اذاف

مكحتلا ةرئاد لصفيو هطاقن عضو هيليرلا لدبي يناثلا



ةحوتفملا ةطقنلا رايتخا متي يولع نازخ ناك اذاو

ثلاالث رمغي ءاملا ىوتسم نوكي امدنع NO

( دورتكل (اال تاساسح

لدبي يناثلا ساسحلا ىوتسم ىلا ءاملا لصو اذاف

مكحتلا ةرئاد لصويو هطاقن عضو هيليرلا

: ةرئادلا لمع ةقيرط -●

يئابرهك رايت ردصمب ةرئادلا ةيذغت  دنع

هيلير فلم لاN ىلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

وىلا روتكاتنوكلا فلم وىلا ءاملا ىوتسم ديدحت

نايبلا تابمل فارطا

عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

C.B ةيامحلا

  ةكرتشملا ةطقنلا Ph.S زنوكس زافلا ىلا  هنمو

com



هطاقن زنوكس زافلا لدبي   امظتنم دهجلا ناك  اذاف

رميف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف

ةطقنلا L.L.Rوىلا هيليرلا فلم ىلا لصيو   زافلا

هيليرلا NOيف ةحوتفملا

يوديلا ليغشتلا روتكلسلا حاتفم ىلا اضيا لصيو

M

قرف هيليرلا  يالظح اغراف يولعلا نازخلا ناك اذاف

ةحوتفملا هتطقن قلغيف تادورتكل نيباال ةمواقملا

ليغشتلا روتكلسلا حاتفم ىلا لصيو اهنم زافلا رميو

Aاآليل

ةقلغملا ةطقنلا ىلا روتكلسلا حاتفم نم زافلا  رمي

فلم ىلا اهنمو O.L دولر NCيفاألفو

لمتكتف G ءارضخلا ةبمللا Kوىلا روتكاتنوكلا

ةيسيئرلا هطاقن قلغيف روتكاتنوكلا لغتشيو ةرئادلا



فارطا ىلا ةيذغتلا ردصم ررميف ةحوتفملا

ءارضخلا ةبمللا رونتو   لغتشتوةخضملا

نيباال ةمواقملا ريغتت يولعلا نازخلا ئلتما اذاف

هتطقن حتفيف هطاقن L.L.R هيليرلا ريغيو تادورتكل

ةرئادلا لصفيو



مقر(23) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

عفرل ةسطاغ ةخضم ليغشت يف مكحت ةرئاد يه



نازخلا ىلا يلفس نازخ نم وا رئبلا نم هايملا

يولعلا

ءاملا ىوتسم ديدحت هيلير  2 ةطساوب مكحتلا

 LiquidLevelRelay

فشانلا ىلع نارودلا عنام هيلير اضيا ىمسيو

يلفسلا نازخلا يف االلو هيليرلا تادورتكلا بكرت

رئبلا يف وا

يولعلا نازخلا يف يناثلا هيليرلا تادورتكلا بكرتو

وا يلفسلا نازخلا و اغراف يولعلا نازخلا ناك اذاف

ةرئادلا لغتشت ءام هيف رئبلا

يلفسلا نازخلا غرف وا يولعلا نازخلا ءىلتما اذاف

ةرئادلا لصفت ءاملا نم رئبلا وا



: ةرئادلا لمع ةقيرط -●

يئابرهك رايت ردصمب ةرئادلا ةيذغت  دنع

هيلير يفلم لاN ىلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

وىلا روتكاتنوكلا فلم وىلا ءاملا ىوتسم ديدحت

نايبلا تابمل فارطا

عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

C.B ةيامحلا

  ةكرتشملا ةطقنلا Ph.S زنوكس زافلا ىلا  هنمو

com

هطاقن زنوكس زافلا لدبي   امظتنم دهجلا ناك  اذاف

رميف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف

L.L.R2وL.L.R1 تايليرلا فلم ىلا لصيو   زافلا

L.L.R1 هيليرلا NOيف ةحوتفملا ةطقنلا وىلا

يوديلا ليغشتلا روتكلسلا حاتفم ىلا اضيا لصيو



M

قرف هيليرلا  يالظح اغراف يولعلا نازخلا ناك اذاف

ةحوتفملا هتطقن قلغيف تادورتكل نيباال ةمواقملا

NOيف ةحوتفملا ةطقنلا ىلا لصيو اهنم زافلا رميو

هيف رئبلا وا يلفسلا نازخلا ناك اذاف L.L.2 هيليرلا

تادورتكل نيباال ةمواقملا قرف هيليرلا ءاميالظح

ىلا لصيو اهنم زافلا رميف ةحوتفملا هتطقن قلغيو

Aاآليل ليغشتلا روتكلسلا حاتفم

ةقلغملا ةطقنلا ىلا روتكلسلا حاتفم نم زافلا  رمي

فلم ىلا اهنمو O.L دولر NCيفاألفو

لمتكتف G ءارضخلا ةبمللا Kوىلا روتكاتنوكلا

ةيسيئرلا هطاقن قلغيف روتكاتنوكلا لغتشيو ةرئادلا

فارطا ىلا ةيذغتلا ردصم ررميف ةحوتفملا

ءارضخلا ةبمللا رونتو   لغتشتوةخضملا

نيباال ةمواقملا ريغتت يولعلا نازخلا ئلتما اذاف



حتفيف هطاقن L.L.R1 هيليرلا ريغيو تادورتكل

ةرئادلا لصفيو هتطقن

ريغتت ءاملا نم رئبلا وا يلفسلا نازخلا غرف اذاو

L.L.R2 هيليرلا ريغيو تادورتكل نيباال ةمواقملا

ةرئادلا لصفيو هتطقن حتفيف هطاقن



مقر(24) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

عفرل ةسطاغ ةخضم ليغشت يف مكحت ةرئاد يه



نازخلا ىلا يلفس نازخ نم وا رئبلا نم هايملا

يولعلا

Liquid ءاملا ىوتسم ديدحت هيلير   ةطساوب مكحتلا

جودزم  LevelRelay

يف وا يلفسلا نازخلا يف تادورتكلا ثالث بكرت

رئبلا

يولعلا نازخلا  يف تادورتكلا ثالث بكرتو

وا يلفسلا نازخلا و اغراف يولعلا نازخلا ناك اذاف

ةرئادلا لغتشت ءام هيف رئبلا

يلفسلا نازخلا غرف وا يولعلا نازخلا ءىلتما اذاف

ةرئادلا لصفت ءاملا نم رئبلا وا

: ةرئادلا لمع ةقيرط -●



يئابرهك رايت ردصمب ةرئادلا ةيذغت  دنع

هيلير فلم لاN ىلا رتونلا ةيذغتلا ردصم لصي

وىلا روتكاتنوكلا فلم وىلا ءاملا ىوتسم ديدحت

نايبلا تابمل فارطا

عطاق Lىلا زافلا ةيذغتلا ردصم لصيو

C.B ةيامحلا

  ةكرتشملا ةطقنلا Ph.S زنوكس زافلا ىلا  هنمو

com

هطاقن زنوكس زافلا لدبي   امظتنم دهجلا ناك  اذاف

رميف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو ةحوتفملا ةطقنلا قلغيف

ةطقنلا L.L.Rوىلا هيليرلا فلم ىلا لصيو   زافلا

L.L.R هيليرلا NOيف ةحوتفملا

يوديلا ليغشتلا روتكلسلا حاتفم ىلا اضيا لصيو

M



وا يلفسلا نازخلا و اغراف يولعلا نازخلا ناك اذاف

نيباال ةمواقملا قرف هيليرلا ءام يالظح هيف رئبلا

اهنم زافلا رميو ةحوتفملا هتطقن قلغيف تادورتكل

Aاآليل ليغشتلا روتكلسلا حاتفم ىلا لصيو

ةقلغملا ةطقنلا ىلا روتكلسلا حاتفم نم زافلا  رمي

فلم ىلا اهنمو O.L دولر NCيفاألفو

لمتكتف G ءارضخلا ةبمللا Kوىلا روتكاتنوكلا

ةيسيئرلا هطاقن قلغيف روتكاتنوكلا لغتشيو ةرئادلا

فارطا ىلا ةيذغتلا ردصم ررميف ةحوتفملا

ءارضخلا ةبمللا رونتو   لغتشتوةخضملا

 وا يلفسلا نازخلا غرف وا يولعلا نازخلا ئلتما اذاف

تادورتكل نيباال ةمواقملا ريغتت ءاملا نم رئبلا

لصفيو هتطقن حتفيف هطاقن L.L.R هيليرلا ريغيو

ةرئادلا



مقر(25) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

ةسطاغ ةخضم ليغشت يف مكحتلا و ىوقلا ةرئاد يه



ةريغص ةردق 220V دهج

ىلع نارودلا عنام هيليرو F ةماوع ةطساوب مكحتلا

ةخضملا عم تادورتكل اال بكرت L.L.R فشانلا

امف ناصح 2 ةردقب تاخضملل ةصصخم ةرئادلا هذه

ةفاضا نم فالدب ربكا ةخضملا تناك اذا اما نود

روتكاتنوك

ةيداحآ Overload ةيرارح ةيامح بيكرت مت

روطلا

ةخضملا جراخ فثكملا بيكرت مت

ةيامحل فشانلا ىلع نارودلا عنام هيلير بيكرت مت

اال بيكرتو فشانلا ىلع نارودلا نم ةخضملا

تايوتسم ىلعثالث ةخضملا عم تادورتكل

لصفت ئلتمي امدنع نازخلا يف ةماوع بيكرت مت

ةرئادلا

: ةرئادلا لمع ةقيرط -●

يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع



L.L.Rوىلا هيليرلا فرط لاNىلا رتونلا لصي

يف كرتشملا فرطلا ىلا هنمو دولر االفو فرط

ةخضملا تافلم

هيليرلا ةطقن هنمو ةيامحلا عطاق Lىلا زافلا لصيو

اال رمغت هايملا تناك اذاف NO ةحوتفملا L.L.R

قلغيو هتاسم تال لدبي هيليرلا ناف ثلاالةث تادورتكل

ناك اذاف ةماوعلا ىلا لصيو اهنم زافلا رميو هتطقن

لفسا ىلا ةماوعلا ةيعضو نوكت اغراف نازخلا

هيليرلا فلم ىلا لصيو زافلا رميف ةقلغم اهتطقنو

L.L.R

يف ليغشتلا فلم فرط ىلا اضيا زافلا لصيو

ىلا فثكملا نمو فثكملا فرط وىلا ةخضملا

ةخضملا يف ءدبلا فلم فرط



مقر(26) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

دهج ةخضم ليغشت يف مكحتلا و ىوقلا ةرئاد يه



ةطسوتم ةردق 380V

DirectOnLine رشابم االقالع ةقيرط

Starter

راتس ايلخاد ةلصوم ةخضملا نوكتو

ىلع نارودلا عنام هيلير ةطساوب ةرئادلا ب مكحتلا

ةخضملا عم تادورتكل اال بكرت L.L.R فشانلا

نازخلا يف بكرت F.L ةماوعو

ا عباتت مدع نم ةرئادلا ةيامحل زنوكس زاف بيكرت مت

زاف طوقس وا راوط ال

ةيامحل فشانلا ىلع نارودلا عنام هيلير بيكرت مت

اال بيكرتو فشانلا ىلع نارودلا نم ةخضملا

تايوتسم ىلعثالث ةخضملا عم تادورتكل

نازخلا ئلتمي امدنع ةرئادلا لصفل ةماوع بيكرت مت

ةيامحل Overload ةيرارح ةيامح بيكرت مت

رايتلا ةدش نم ةخضملا

: ةرئادلا لمع ةقيرط -●



380V دهجب ةرئادلا ةيذغت دنع

ةيامح تازويف L1.L2.L3ىلا زاف ثلاالةث لصت

يف اهل صصخملا ناكملا ىلا اهنمو زنوكس زافلا

زنوكس زافلا

ةخضملا ةيامح عطاق ىلا زاف ثلاالةث لصت اضيا

ىلا هنمو دولر ىلااالفو هنمو روتكاتنوكلا هنمو

ةخضملا فارطا

فلم وىلا زنوكس زافلا Nىلا لا رتونلا لصي

هيليرلا فلم وىلا نايبلا تابمل وىلا روتكاتنوكلا

L.L.R

هنمو مكحتلا ةرئاد ةيامح عطاق L1ىلا زافلا لصي

Ph.S  زنوكس زافلا NOيف ةحوتفملا ةطقنلا ىلا

اهنم زافلا رميو هتطقن قلغي امظتنم دهجلا ناك اذاف

ةحوتفملا ةتطقن L.L.Rوىلا هيليرلا فلم ىلا لصيو

رميو هتطقن قلغي تادورتكل اال رمغت هايملا تناك اذاف

اذاف ةحوتفملا ةماوعلا ةطقن ىلا لصيو زافلا اهنم

اهنم زافلا رميو اهتطقن قلغت اغراف نازخلا ناك

ةحوتفملا NCو ةقلغملا O.L دولر االفو طاقن لصيو



فلم ىلا لصيو   ةقلغملا ةطقنلا نم رميف  NO

ثلا ررميف ةيسيئرلا هطاقن قلغيو لغتشيف روتكاتنوكلا

لغتشتف ةخضملا ىلا زاف الةث

لدتو ءيضتف G نايبلا ةبمل ىلا زافلا لصي اضيا

لمع حةلا يف ةخضملا نا ىلع

ننقملا اهرايت نم رثكا ارايت ةخضملا تبحس اذاف

NC ةقلغملا ةطقنلا حتفيف هتاسم دولتال االرفو لدبي

ءيضتف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو روتكاتنوكلا لصفيو

ةلطعم ةخضملا نا ىلع لدتو R نايبلا ةبمل

اهطاقن ةماوعلا لدبت ءاملا ب نازخلا ئلتما اذاو

ةرئادلا لصفتو

قرف L.L.R هيليرلا يالظح ءاملا نم رئبلا غرف اذاو

لصفيو هطاقن لدبيو تادورتكل نيباال ةمواقملا ريغت

ةرئادلا

راوط اال عباتت ريغت وا دهجلا ضفخنا وا عفترا اذاو



ةرئادلا لصفيو هطاقن زنوكس زافلا لدبي زاف طقس وا



مقر(27) ةرئادلا

ةرئادلا فصو -●

دهج ةسطاغ ةخضم ليغشت يف مكحت ةرئاد يه



عةيلا ةردق 380V

 Star(اتلد راتس ) ثلثم   ةمجن االقالع  ةقيرط  

DeltaStarter

اذا ىتح راتسلا ةليصوت ةقيرطب ةخضملا علقت

جرخت ابيرقت %70 ىلا ةخضملا ةعرس تلصو

راتسلا ةليصوت

اتلدلا ةليصوت ىلع ةخضملا لمعتو

يف بكرت F.H ةماوع قيرط نع ةرئادلا ب مكحتلا

L.L.R فشانلا ىلع نارودلا عنام هيليرو نازخلا

ةخضملا عم تادورتكل  اال بكرت

ةماوعلا طاقن لوحت ديكأتل يليد نوا رميات بيكرت مت

: ةرئادلا لمع ةقيرط -●

يئابرهك ردصمب ةرئادلا ليصوت دنع

و تارمياتلا تافلم Nىلا لا رتونلا لصي



فشانلا ىلع نارودلا عنام هيليرو تاروتكاتنوكلا

هنمو مكحتلا ةرئاد ةيامح عطاق Lىلا زافلا لصيو

 Ph.S زنوكس زافلا NOيف ةحوتفملا ةطقنلا ىلا

اهنم زافلا رميو هتطقن قلغي امظتنم دهجلا ناك اذاف

لصيو اهنم رميف ةقلغملا دولر االفو ةطقن ىلا لصيو

ةبمل ىلا اهنمو NC ةقلغملا T1 رمياتلا ةطقن ىلا

نايب

ءيضتف HighLevel يلا علا ىوتسملا

L.L.Rوىلا هيليرلا فلم ىلا زافلا لصي اضيا  

رمياتلا ةطقن NOوىلا ةحوتفملا دولر االفو ةطقن

L.L.R هيليرلا ةطقن NOوىلا ةحوتفملا T1

NO ةحوتفملا

هيليرلا قلغي تادورتكل اال رمغت هايملا تناك اذاف

ةطقن ىلا  لصيو زافلا اهنم رميو هتطقن L.L.R

قلغت اغراف نازخلا ناك اذاف ةحوتفملا ةماوعلا



T1 رمياتلا فلم ىلا لصيو اهنم زافلا رميو اهتطقن

نمز وهو هيلع طوبضملا نمزلا دعب أدبيو لغتشيف

تال لدبت تابث ديكأت هنم ةدئافلا و يناوث ثمال10 طيسب

ةماوعلا تاسم

ةطقنلا حتفيف   هتاسم تال رمياتلا لدبي نمزلا ىهتنا اذاف

يلا علا ىوتسملا نايب ةبمل أفطنتف ةقلغملا

زافلا رميف ةحوتفملا هتطقن قلغيو

NCو ةقلغملا T2 رمياتلا طاقن ىلا لصيو  

NO ةحوتفملا

NOيف ةحوتفملا ةدعاسملا طاقنلا وىلا

K3وK2وK1 تاروتكاتنوكلا

ىلا لصيو ةقلغملا T2 رمياتلا ةطقن نم زافلا رمي

رميف K3 اتلدلا روتكاتنوك NCيف ةقلغملا ةطقنلا

 K1 راتسلا روتكاتنوك فلم ىلا لصيو لصيو اهنم

فارطا عمجيو ةحوتفملا ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف

اهضعب Z.X.Yعم ةخضملا

K1 ةحوتفملا ةدعاسملا هتطقن اضيا قلغيو



ادبيو لغتشيف T2 رمياتلا فلم ىلا زافلا لصي اضيا

ةردق بسح ردقيو هيلع طوبضملا نمزلا دعب

كرحملا

ةلماكلا ةخضملا ةعرس 75%نم هغولبو

يتلا K1 راتسلا روتكاتنوك ةطقن نم زافلا رمي

روتكاتنوكلا فلم ىلا لصيو هليغشت دعب تقلغا

ةيسيئرلا هطاقن قلغيو لغتشيف  K2 يسيئرلا

ةخضملا فارطا ىلا زاف ثلاالةث رايت رميف ةحوتفملا

راتس ةيعضو ىلع ةخضملا لغتشتف U.V.W

هتطقن K2 يسيئرلا روتكاتنوكلا قلغي اضيا

هفلم ىلا زافلا لصيف NO ةحوتفملا ةدعاسملا

K1 راتسلا روتكاتنوك ةطقن نع هليغشت ضوعيو

قلغيف هتاسم تال لدبي T2 رمياتلا تقو ىهتنا اذاف

روتكاتنوك فلم ىلا زافلا لصيف ةحوتفملا ةطقنلا

  لغتشيف K3 اتلدلا

K1و راتسلا روتكاتنوك جرخيف ةقلغملا ةطقنلا حتفيو



ةرئادلا نع رمياتلا

هطاقن قلغي K3 اتلدلا روتكاتنوك لعتشي امدنعو

ىلا لصيو ىلا زاف ثلاالةث رايت رميف ةيسيئرلا

ىلع ةخضملا لغتشتف Z.X.Y ةخضملا فارطا

اتلد عضو

ةدعاسملا هتطقن K3 اتلدلا روتكاتنوك قلغي اضيا

ضوعيف هفلم ىلا لصيو زافلا رميف NO ةحوتفملا

رمياتلا ةطقن نع هليغشت

لمعت ةخضملا نايب ةبمل لغتشت اضيا

ننقملا اهرايت نم رثكا ارايت ةخضملا تبحس اذاف

NC ةقلغملا ةطقنلا حتفيف هتاسم دولتال االرفو لدبي

ةرئادلا لصفيو

لطعلا نايب ةبمل ءيضتف ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو

اهطاقن ةماوعلا لدبت ءاملا ب نازخلا ئلتما اذاو

يلا علا ىوتسملا نايب ةبمل ءيضتو ةخضملا لصفتو



قرف L.L.R هيليرلا يالظح ءاملا نم رئبلا غرف اذاو

لصفيو هطاقن لدبيو تادورتكل نيباال ةمواقملا ريغت

ةرئادلا

راوط اال عباتت ريغت وا دهجلا ضفخنا وا عفترا اذاو

ةرئادلا لصفيو هطاقن زنوكس زافلا لدبي زاف طقس وا



مقر(28) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

دهج ةسطاغ ةضخم ليغشت يف ىوقلا ةرئاد يه



عةيلا ةردق 380V

StarDelta اتلد راتس ةخضملا قاالع ةقيرط

: ةرئادلا ليصوت ةقيرط -●

 

Nىلا لا رتونلا L1.L2.L3 و زاف ثلاالةث لصوت

صصخملا ناكملا ىلا هنمو MCB ةيامحلا عطاق

زنوكس زافلا يف اهل

يسيئرلا روتكاتنوكلا ىلا زافلا ثلاالةث لصوت اضيا

K3 اتلدلا روتكاتنوك K2وىلا

K2ىلا يسيئرلا روتكاتنوكلا نم زاف ثلاالةث لصوت

U.V.W ةخضملا فارطا ىلا هنمو دول االرفو

فارطا ىلا اتلدلا روتكاتنوك نم زاف ثلاالةث لصوت

K1نم راتسلا روتكاتنوك ىلا Z.X.Yوىلا ةخضملا

جورخلا ةهج



روتكاتنوك فارطا )نيب يربوك ) ربماج لصوي

K1ثلاالةث راتسلا

: ةرئادلا لمع ةقيرط -●

380V دهج ءابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

قبس يتلا مكحتلا ةرئاد فورظ بسح ةرئادلا لمعت

قباسلا سردلا يف اهحرش

ليغشت حةلا يف مكحتلا ةرئاد تناك اذاف

راتسلا ةيعضو ىلع واال ةرئادلا لمعت

ةيسيئرلا هتاسم K1تال راتسلا روتكاتنوك قلغيف

اهضعب Z.X.Yعم ةخضملا فارطا رصقيو

ةيسيئرلا هتاسم تال يسيئرلا روتكاتنوكلا قلغيو

فارطا ىلا هنمو دولر ىلااالفو زاف ثلاالةث لصيف

راتس ةخضملا لمعتف U.V.W ةخضملا

جرخيف هتاسم تال لدبي رمياتلا تقو ىهتنا اذاف



ةرئادلا K1نع راتسلا روتكاتنوك

ةيسيئرلا هتاسم تال قلغيف اتلدلا روتكاتنوك لغتشيو

ةخضملا فارطا ىلا لصتو زاف ثلاالةث رميو

Z.X.Y

اتلدلا ةيعضو ىلع ةخضملا لغتشتف



مقر(29) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

ةسطاغ ةخضم ليغشت يف مكحتلا ةرئاد يه



عةيلا ةردق 380V

AutoTrans يتاذ لوحم ةطساوب االقالع ةقيرط

FormerStarter

247  دهجب يتاذلا لوحملا ةطساوب ةخضملا علقت

%80 ىلا ةخضملا ةعرس لصت امدنعو ابيرقت V

ةرئادلا نم لوحملا جرخي ىوصقلا اهتعرس نم

طخلا ىلع ةرشابم ةخضملا لصوتو

اتلد وا راتس اما ايلخاد ةلصوم ةخضملا نوكتو

يف بكرت F.L ةماوع ةطساوب ةرئادلا ب مكحتلا

L.L.R فشانلا ىلع نارودلا عنام هيليرو نازخلا

: ةرئادلا لمع ةقيرط -●

يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

و تارمياتلا تافلم لاNىلا رتونلا لصي

نايبلا تابمل فارطاو تاروتكاتنوكلا



هنمو مكحتلا ةرئاد ةيامح عطاق Lىلا زافلا لصيو

 Ph.S زنوكس زافلا NOيف ةحوتفملا ةطقنلا ىلا

اهنم زافلا رميو هتطقن قلغي امظتنم دهجلا ناك اذاف

ءيفطتو ءيضتف دهجلا ماظتنا نايب ةبمل ىلا لصيو

دهجلا يف للخ نايب ةبمل

L.L.R هيليرلا ةطقن ىلا اضيا زافلا لصيو

قلغي تادورتكل اال رمغت هايملا تناك اذاف ةحوتفملا

T1 رمياتلا ةطقن ىلا لصيو زافلا اهنم رميو هتطقن

يلا علا ىوتسملا نايب ةبمل ىلا اهنمو NC  ةقلغملا

HighLevel

ءيضتف

NO ةحوتفملا دولر االفو طاقن ىلا اضيا زافلا لصيو

NC ةقلغملا و

نايب ةبمل ىلا لصيو   ةقلغملا ةطقنلا نم رميف  

ةطقن ىلا اضيا لصيو ءيضتف لمعت ةخضملا



NO ةحوتفملا T1 رمياتلا

اذاف ةحوتفملا ةماوعلا ةطقن ىلا زافلا لصي اضيا

اهنم زافلا رميو اهتطقن قلغت اغراف نازخلا ناك

دعب أدبيو لغتشيف T1 رمياتلا فلم ىلا لصيو

ثمال طيسب نمز وهو هيلع طوبضملا نمزلا

تاسم تال لدبت تابث ديكأت هنم ةدئافلا و يناوث 10

ةماوعلا

هتطقن حتفيف هتاسم تال رمياتلا لدبي نمزلا ىهتنا اذاف

يلا علا ىوتسملا نايب ةبمل ءىفطتو ةقلغملا

ةطقن ىلا لصيو زافلا رميف ةحوتفملا هتطقن قلغيو  

يف ةدعاسملا طاقنلا NOوىلا ةحوتفملا T3 رمياتلا

NC ةقلغملا NOو ةحوتفملا K1 ليغشتلا روتكاتنوك

ةدعاسملا طاقنلا ىلا لصيو ةقلغملا ةطقنلا نم رميف

NOو ةحوتفملا  K3 راتس روتكاتنوك يف

روتكاتنوك يف ةدعاسملا ةطقنلا NCوىلا ةقلغملا



ةطقنلا NOوىلا ةحوتفملا K2 تراتسلا

ىلا لصيو اهنم رميف T2 رمياتلا NCيف ةقلغملا

هطاقن قلغيو لغتشيف K3 راتسلا روتكاتنوك فلم

اهضعب عم لوحملا تاياهن رصقيف ةيسيئرلا

ةدعاسملا هتطقن K3 راتسلا روتكاتنوك قلغي اضيا

أدبيو لغتشيف T2 رمياتلا فلم ىلا لصيو زافلا رميف

يناوث 10 نم5ىلا وهو هيلع طوبضملا نمزلا دعب

اهنمو ةقلغملا T3 رمياتلا ةطقن ىلا زافلا لصي اضيا

قلغيو لغتشيف K2 تراتسلا روتكاتنوك فلم ىلا

هفلم ىلا زافلا لصيف NO ةحوتفملا ةدعاسملا هتطقن

K3 ةطقن نع هليغشت ضوعيو

ةيسيئرلا هطاقن K2 تراتسلا روتكاتنوك قلغي اضيا

يتاذلا لوحملا ىلا زاف ثلاالةث لصتف

ةخضملا لمعتف ابيرقت 247V دهجب هنم جرختو

ةئيطب ةعرسب

ةطقنلا حتفيو هطاقن لدبي T2 رمياتلا تقو ىهتنا اذاف



K3 راتسلا روتكاتنوك راسم NCيف ةقلغملا

ةرئادلا نع هجرخيف

NCيف ةقلغملا ةدعاسملا ةطقنلا نم زافلا رمي

T3 رمياتلا فلم ىلا لصيو K3 راتسلا روتكاتنوك

وا ةيناث وهو هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيف لغتشيف

ةطقنلا حتفيف هتاسم تال لدبي نمزلا ىهتنا اذاف نيتيناث

روتكاتنوك راسم NCيف ةقلغملا

ةرئادلا نع هجرخيف K2 تراتسلا

ىلا لصيو زافلا رميف NO ةحوتفملا هتطقن قلغيو

تراتسلا روتكاتنوك يف ةقلغملا ةدعاسملا ةطقنلا

K1 ليغشتلا روتكاتنوك فلم ىلا لصيو اهنم رميف

رميف NO ةحوتفملا ةدعاسملا هتطقن قلغيو لغتشيف

ةطقن نع هليغشت ضوعيف هفلم ىلا لصيو زافلا

ةقلغملا ةدعاسملا هتطقن حتفي اضيا T3 رمياتلا

نع اهجرخيف لوحملا تاروتكاتنوك راسم NCيف

ةرئادلا

ةيسيئرلا هطاقن K1 ليغشتلا روتكاتنوك قلغي اضيا

لمعتف ةخضملا فارطا ىلا لصتو زاف ثلاالةث رمتف



طخلا ىلع ةرشابم ةخضملا

 



مقر(30) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

ةسطاغ ةخضم ليغشت يف ىوقلا ةرئاد يه



عةيلا ةردق 380V دهج

AutoTrans يتاذ لوحم ةطساوب االقالع ةقيرط

FormerStarter

  دهجب يتاذلا لوحملا ةطساوب ةخضملا علقت

ىلا ةخضملا ةعرس لصت امدنعو ابيرقت  247V

نم لوحملا جرخي ىوصقلا اهتعرس %80نم

طخلا ىلع ةرشابم ةخضملا لصوتو ةرئادلا

اتلد وا راتس اما ايلخاد ةلصوم ةخضملا نوكتو

يف بكرت F.L ةماوع ةطساوب ةرئادلا ب مكحتلا

L.L.R فشانلا ىلع نارودلا عنام هيليرو نازخلا

: ةرئادلا ليصوت ةقيرط -●

ةيامح تازويف L1.L2.L3ىلا زاف ثلاالةث لصوت

يف اهل صصخملا ناكملا ىلا اهنمو زنوكس زافلا

L.L.R هيليرلا فلم ىلا زاف لصويو زنوكس زافلا



يف هل صصخملا ناكملا Nىلا لا رتونلا لصوي

L.L.R هيليرلا فلم وىلا زنوكس زافلا

هنمو ةخضملا ةيامح عطاق ىلا زاف ثلاالةث لصوت

K2 تراتسلا روتكاتنوكو K1 ليغشتلا روتكاتنوك ىلا

K1ىلااال ليغشتلا روتكاتنوك نم زاف ثلاالةث لصوت

جورخلا ةهج لوحملا فارطا وىلا دولر فو

فارطا ىلا دولر نماالفو زاف ثلاالةث لصوت

ةخضملا

K2ىلا تراتسلا روتكاتنوك نم زاف ثلاالةث لصوت

لوحملا يف تايادبلا فارطا

روتكاتنوك ىلا لوحملا يف تاياهنلا فارطا لصوت

K3 راتسلا



روتكاتنوكلا فارطا ) نيب يربوك ) ربماج لصوي

جورخلا ةهج K3نم راتسلا

: ةرئادلا لمع ةقيرط -●

380V دهج ءابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

قبس يتلا مكحتلا ةرئاد فورظ بسح ةرئادلا لمعت

قباسلا سردلا يف اهحرش

ليغشت حةلا يف مكحتلا ةرئاد تناك اذاف

يتاذلا لوحملا ةطساوب واال  ةرئادلا لمعت

ليغشتلا روتكاتنوك ىلا زاف ثلاالةث لصت

K2 تراتسلا روتكاتنوكو K1

عم لوحملا تاياهن رصقيف راتسلا روتكاتنوك لمعي

اهضعب

K2  تراتسلا روتكاتنوك لمعي مث

لصتو K2 تراتسلا روتكاتنوك نم زاف ثلاالةث رمتف



65%يا لقا دهجب هنم جرختو يتاذلا لوحملا ىلا

ابيرقت 247V لداعيام

فارطا ىلا هنمو دول ىلااالرفو زاف ثلاالةث لصت

ةئيطب ةعرس لغتشتف ةخضملا

اهتعرس 80%نم ىلا ةخضملا تلصو اذاف

نم يتاذلا لوحملا جرخي تارمياتلا تقو ىهتناو

K1 ليغشتلا روتكاتنوك لمعيو ةرئادلا

ىلااال ليغشتلا روتكاتنوك نم زاف ثلاالةث رمتو

رشابم لغتشتف ةخضملا فارطا ىلا هنمو دولر فو

ىوصقلا ةعرسلا ب طخلا ىلع



مقر(31) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

ةخضم ليغشت يف مكحتلا و ىوقلا ةرئاد يه



ةطسوتم وا ةريغص ةردق 380V دهج

Soft معانلا ءدبلا زاهج ةطساوب االقالع ةقيرط

(Starter(S.S.W

يف بكرت F.H ةماوع ةطساوب ةرئادلا ب مكحتلا

نازخلا

طغضل ةخضم ليغشتل اضيا حلصت ةرئادلا هذه

P.S طغض حاتفم بكري طقف ريساوملا يف هايملا

ةماوعلا لدب

هيلير ةفاضا نم فالدب ةسطاغ ةخضملا تناك  اذاو

L.L.R فشانلا ىلع نارودلا عنام

: ىوقلا ةرئاد ليصوت ةقيرط -●

تازويف فارطا L1.L2.L3ىلا زاف ثلاالةث لصوت

اهل صصخملا ناكملا ىلا اهنمو زنوكس زافلا ةيامح

زنوكس زافلا يف

يف هل صصخملا ناكملا Nىلا لا رتنونلا لصوي



فلمو رمياتلا فلم فارطا وىلا زنوكس زافلا

نايبلا تابمل فارطاو روتكاتنوكلا

يرارحلا عطاقلا ىلا زاف  ثلاالةث اضيا لصوت و

ةخضملا ةيامحل GV2

ىلا اهنمو روتكاتنوكلا يف ةيسيئرلا طاقنلا ىلا هنمو

رتراتس تفوسلا زاهج يف زاف ثلاالةث لوخد ناكم

U.V.W ةخضملا فارطا ىلا هنمو R.S.T

: مكحتلا ةرئاد لمع ةقيرط -●

380V يئابرهك دهجب ةرئادلا ةيذغت دنع

ىلا هنمو مكحتلا ةرئاد ةيامح عطاق ىلا زافلا لصي

دهجلا ناك اذاف زنوكس زافلا يف ةحوتفملا ةطقنلا

لصيو زافلا رميو هتطقن زنوكس زافلا قلغي امظتنم

ةبمل ىلا اهنمو T رمياتلا NCيف ةقلغملا ةطقنلا ىلا

ءيضتف HighLevel يلا علا ىوتسملا نايب

اذاف ةحوتفملا ةماوعلا ةطقن ىلا زافلا لصي اضيا



لفسا ىلا ةماوعلا نوكت ءاملا نم اغراف نازخلا ناك

ىلا لصيو اهنم زافلا رميف ةقلغم اهتطقن نوكتو

ةطقنلا O.Lو دولر NOيفاالفو ةحوتفملا ةطقنلا

T رمياتلا NOيف ةحوتفملا

نمزلا دعب أدبيو لغتشيف T رمياتلا فلم وىلا

ىهتنا اذاف يناوث 10 ابيرقت وهو هيلع طوبظملا

ةبمل لصفتف ةقلغملا هتطقن حتفيف هطاقن لدبي نمزلا

رميف ةحوتفملا هتطقن قلغيو يلا علا ىوتسملا نايب

NC ةقلغملا دولر االفو ةطقن ىلا لصيو اهنم زافلا

NOيف ةحوتفملا ةطقنلا ىلا لصيو اهنم رميف

لغتشيف رتراتس تفوسلا فلم وىلا رتراتس تفوسلا

ىلا لصيو زافلا اهنم رميف ةحوتفملا هتطقن قلغيو

ةيسيئرلا هطاقن قلغيو لغتشيف روتكاتنوكلا فلم

ىلا  هنمو رتراتس تفوسلا ىلا هنم زاف ثلاالةث رمتو

لغتشتف ةخضملا فارطا



ننقملا اهرايت نم رثكا ارايت ةخضملا تبحس اذاف

NC ةقلغملا ةطقنلا حتفيف هتاسم دولتال االرفو لدبي

ةرئادلا لصفيو

اهطاقن ةماوعلا لدبت ءاملا ب نازخلا ئلتما اذاو

ىوتسملا نايب ةبمل ءيضتو   ةخضملا لصفتو

يلا علا

لصفيو هتطقن حتفي رتراتس تفوسلا لطعت اذاو

ةرئادلا

اال عباتت فلتخا وا دهجلا ضفخنا وا عفترا اذاو

هطاقن زنوكس زافلا لدبي روط طقس وا راوط

ةرئادلا لصفيو



مقر(32) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

ةخضم ليغشت يف مكحتلا و ىوقلا ةرئاد يه



عةيلا ةردق 380V دهج

Soft معانلا ءدبلا زاهج ةطساوب االقالع ةقيرط

(Starter(S.S.W

اذا ىتح رتراتس تفوسلا ةطساوب ةخضملا قاالع متي

روتكاتنوك ليغشت متي ىوصقلا ةعرسلا ىلا تلصو

رتراتس تفوسلل يزاوت بكرم

واال روتكاتنوكلا جارخا متي ةخضملا ءافطا مت اذاو

رتراتس تفوسلا ةطساوب ةخضملا ءافطا مث

يف بكرت F.H ةماوع ةطساوب ةرئادلا ب مكحتلا

ةفاضا نم فالدب ةسطاغ ةخضملا تناك اذاو نازخلا

L.L.R فشانلا ىلع نارودلا عنام هيلير

: ىوقلا ةرئاد ليصوت ةقيرط -●

يرارحلا عطاقلا L1.L2.L3ىلا زاف ثلاالةث لصوت

ةخضملا ةيامحل GV2

وىلا روتكاتنوكلا يف ةيسيئرلا طاقنلا ىلا هنمو



رتراتس تفوسلا زاهج يف زاف ثلاالةث لوخد ناكم

فارطا ىلا روتكاتنوكلا جورخ نمو هنمو R.S.T

U.V.W ةخضملا

: مكحتلا ةرئاد لمع ةقيرط -●

380V يئابرهك دهجب ةرئادلا ةيذغت دنع

ىلا هنمو مكحتلا ةرئاد ةيامح عطاق ىلا 2زاف لصي

جرخيو 24V 380Vىلا نم ضفخلا لوحم ىلا

24V دهج هنم

تافلم وىلا رتراتس تفوسلا فلم 0Vىلا لا لصي

تابمل فارطا وىلا روتكاتنوكلا و رمياتلا و تايليرلا

نايبلا

ىلا هنمو ةرئادلا ةيامح زويف 24Vىلا لا لصيو

NC ةقلغملا NOو ةحوتفملا دولر االفو طاقن

ىلا لصيو ةقلغملا دولر االفو ةطقن 24Vنم رمي

NOهيف ةحوتفملا ةطقنلا وىلا رتراتس تفوسلا فلم



NC ةقلغملا T رمياتلا ةطقن لا24Vىلا لصي اضيا

ىلا لصيو اهنم رمي ءاملا ب ائلتمم نازخلا ناك اذاف

ةقلغملا هتطقن حتفيو لغتشيف R1 هيليرلا فلم

ليغشت حةلا يف ناك  اذا رتراتس تفوسلا لصفيف

HighLevel يلا علا ىوتسملا ةبمل ءيضتو

اغراف نازخلا ناك اذاف ةماوعلا ىلا اضيا لصيو

ىلا لصيو لا24 اهنم رميف ةقلغم اهتطقن نوكتف

T رمياتلا فلم NOوىلا ةحوتفملا رمياتلا ةطقن

ابيرقت وهو هيلع طوبضملا نمزلا دعب أدبيو لغتشيف

ةماوعلا ةطقن لدبت تابث ديكات هنم ةدئافلا و يناوث 10

هتطقن قلغيو هتاسم تال لدبي نمزلا ىهتنا اذاف

ةطقن ىلا لصيو 24Vلا اهنم رميف ةحوتفملا

لصيو اهنم رميف NC ةقلغملا ةدعاسملا روتكاتنوكلا

ةحوتفملا هتطقن قلغيو لغتشيف R2 هيليرلا فلم ىلا

ىلا تلوفلا ريرمتب ادبيو رتراتس تفوسلا لغتشيف

ةعرسلا ىلا تلصو اذا ىتح اعطقم ةخضملا

لا24Vاهنم رميف ةحوتفملا هتطقن قلغي   ةلماكلا



تال قلغيو لغتشيف K روتكاتنوكلا فلم ىلا لصيو

ىلا ةرشابم لصتو زاف ثلاالةث رمتف ةيسيئرلا هتاسم

ةخضملا

NC ةقلغملا ةدعاسملا هتطقن روتكاتنوكلا حتفيو

ةرئادلا نع R2 هيليرلا جرخيف

لغشتف اهطاقن ةماوعلا لدبت ءاملا ب نازخلا ئلتما اذاف

تفوسلا موقيو رتراتس تفوسلا لصفيف R1 هيليرلا

ةخضملا فاقيا واالمث روتكاتنوكلا ءافطاب رتراتس

  ةسوكعم االقالع ةقيرط سفنب

يلا علا ىوتسملا نايب ةبمل ءيضتو  



مقر(33) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

ةخضم ليغشت يف مكحتلا و ىوقلا ةرئاد يه



عةيلا ةردق 380V دهج

Soft معانلا ءدبلا زاهج ةطساوب االقالع ةقيرط

(Starter(S.S.W

اذا ىتح رتراتس تفوسلا ةطساوب ةخضملا قاالع متي

روتكاتنوك ليغشت متي ىوصقلا ةعرسلا ىلا تلصو

رتراتس تفوسلل يزاوت بكرم

واال روتكاتنوكلا جارخا متي ةخضملا ءافطا مت اذاو

رتراتس تفوسلا ةطساوب ةخضملا ءافطا مث

يف بكرت F.H ةماوع ةطساوب ةرئادلا ب مكحتلا

ةفاضا نم فالدب ةسطاغ ةخضملا تناك اذاو نازخلا

L.L.R فشانلا ىلع نارودلا عنام هيلير

: ىوقلا ةرئاد ليصوت ةقيرط -●

يرارحلا عطاقلا L1.L2.L3ىلا زاف ثلاالةث لصوت

ةخضملا ةيامحل GV2

تفوسلا زاهج يف زاف ثلاالةث لوخد ناكم هنمو ىلا



تفوسلا نم ثلاالةث لصويو R.S.T رتراتس

يف ةيسيئرلا طاقنلا L1.L2.L3ىلا رتراتس

ىلا رتراتس تفوسلا جورخ نمو هنمو روتكاتنوكلا

U.V.W ةخضملا فارطا

: مكحتلا ةرئاد لمع ةقيرط -●

380V يئابرهك دهجب ةرئادلا ةيذغت دنع

و رمياتلا و تايليرلا تافلم Nىلا لا رتونلا لصي

نايبلا تابمل فارطا وىلا روتكاتنوكلا

هنمو مكحتلا ةرئاد ةيامح عطاق ىلا زافلا لصيو

وىلا ةحوتفملا رتراتس تفوسلا ةطقن  ىلا

NC ةقلغملا NOو ةحوتفملا دولر االفو طاقن  

ىلا لصيو ةقلغملا دولر االفو ةطقن نم زافلا رمي

ىلا لصيو اهنم رميف  NC ةقلغملا T رمياتلا ةطقن  



ةقلغملا هتطقن حتفيو لغتشيف R1 هيليرلا فلم

ليغشت حةلا يف ناك  اذا رتراتس تفوسلا لصفيف

HighLevel يلا علا ىوتسملا ةبمل ءيضتو

نازخلا ناك اذاف ةماوعلا ىلا اضيا زافلا لصيو

ىلا لصيو اهنم  رميف ةقلغم اهتطقن نوكت اغراف

T رمياتلا فلم NOوىلا ةحوتفملا رمياتلا ةطقن

ابيرقت وهو هيلع طوبضملا نمزلا دعب أدبيو لغتشيف

طاقن لدبت تابث ديكات يه هنم ةدئافلا و يناوث 10

هتاسم تال لدبي نمزلا ىهتنا اذاف ةماوعلا

نايب ةبملو R1 هيليرلا لصفيف ةقلغملا هتطقن حتفيف

يلا علا ىوتسملا

ىلا لصيو زافلا اهنم رميف ةحوتفملا هتطقن قلغيو

اهنم رميف NC ةقلغملا ةدعاسملا روتكاتنوكلا ةطقن

هتطقن قلغيو لغتشيف R2 هيليرلا فلم ىلا لصيو

ريرمتب ادبيو رتراتس تفوسلا لغتشيف ةحوتفملا

ىلا تلصو اذا ىتح اعطقم ةخضملا ىلا تلوفلا

زافلا رميف ةحوتفملا هتطقن قلغي   ةلماكلا ةعرسلا



قلغيو لغتشيف K روتكاتنوكلا فلم ىلا لصيو اهنم

لصتو زاف ثلاالةث رمتف ةحوتفملا ةيسيئرلا هتاسم تال

ةخضملا ىلا ةرشابم

NC ةقلغملا ةدعاسملا هتطقن روتكاتنوكلا حتفيو

ةرئادلا نع R2 هيليرلا جرخيف

لغشتف اهطاقن ةماوعلا لدبت ءاملا ب نازخلا ئلتما اذاف

تفوسلا موقيو رتراتس تفوسلا لصفيف R1 هيليرلا

ةخضملا فاقيا واالمث روتكاتنوكلا ءافطاب رتراتس

  ةسوكعم االقالع ةقيرط سفنب

يلا علا ىوتسملا نايب ةبمل ءيضتو  



مقر(34) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

380V دهج ةخضم يف مكحتلا و ىوقلا ةرئاد يه



ةيلا عوا ةطسوتم   ةردق

ةعرسلا ريغم زاهج ةطساوب ةخضملا قاالع ةقيرط

VariableSpeedDrivce

(VSD): هراصتخاو

: اضيا ىمسيو

VariableFrequency ددرتلا ريغم زاهج

Drivce

(VFD) هراصتخاو

: فورعملا و

سكاعلا inverterيا رتريفن  باأل

رمتسم نم مث رمتسم ىلا ددرتم نم رايتلا سكعي يا

ددرتم ىلا

يف بكرت F.H ةماوع ةطساوب ةرئادلا ب مكحتلا

لغشت   ءاملا نم اغراف نازخلا نوكي امدنع نازخلا

ةخضملا لصفت نازخلا ءىلتمي امدنعو ةخضملا



HighLevel يلا علا ىوتسملا ةبمل ءيضتو

طغضل ةخضم ليغشتل اضيا حلصت ةرئادلا هذه

حاتفم ةماوعلا لدب بكري اهدنعو ريساوملا يف هايملا

P.S طغض

بيكرت نم فالدب ةسطاغ ةخضملا تناك اذا اضيا

L.L.R فشانلا ىلع نارودلا عنام هيلير

: ىوقلا ةرئاد ليصوت ةقيرط -●

ةيامح عطاق L1.L2.L3ىلا زاف  ثلاالةث لصوت

MCB ةخضملا

اهنمو K روتكاتنوكلا يف ةيسيئرلا طاقنلا ىلا هنمو

(V.F.D) زاهج يف زاف ثلاالةث لوخد ناكم ىلا

U.V.W ةخضملا فارطا ىلا هنمو  R.S.T



: مكحتلا ةرئاد لمع ةقيرط -●

380V يئابرهك دهجب ةرئادلا ةيذغت دنع

ةرئاد ةيامح عطاق Nىلا لا رتنونلا Lو زافلا لصي

لوحملا 220Vيف لوخدلا فارطأ ىلا هنمو مكحتلا

24V لوحملا نم جرخيو

و هيليرلا و رمياتلا تافلم فارطا 0Vىلا لا لصي

نايبلا تابمل فارطاو روتكاتنوكلا

هيليرلا NCيف ةقلغملا ةطقنلا 24Vىلا لا لصيو  

High يلا علا ىوتسملا نايب ةبمل ىلا اهنمو R

ءيضتف Level

اذاف ةحوتفملا ةماوعلا ةطقن لا24Vىلا لصي اضيا

لفسا ىلا ةماوعلا نوكت ءاملا نم اغراف نازخلا ناك

فلم ىلا لصيو اهنم رميف ةقلغم اهتطقن نوكتو



أفطنتف NC ةقلغملا هتطقن حتفيو لغتشيف R هيليرلا

يلا علا ىوتسملا ةبمل

ةدعاسملا ةطقنلا ىلا اضيا 24V لا لصيو  

نايبةبمل ىلا اهنمو K روتكاتنوكلا NCيف ةقلغملا

ءيضتف لمعلا مدع

زاهج NOيف ةحوتفملا ةطقنلا ىلا لصي اضيا

(V.F.D)

T رمياتلا NOيف ةحوتفملا ةطقنلا وىلا

NCيف ةقلغملا ةدعاسملا ةطقنلا ىلا اضيا لصي و

أدبيو لغتشيف T رمياتلا فلم ىلا اهنمو روتكاتنوكلا

اذاف يناوث 10 ابيرقت وهو هيلع طوبظملا نمزلا دعب

رميف ةحوتفملا هتطقن قلغيف هطاقن لدبي نمزلا ىهتنا

لغتشيف روتكاتنوكلا فلم ىلا  لصيو 24Vلا اهنم

مدع ةبمل راسم يف ةقلغملا ةدعاسملا هتطقن حتفيف

أفطنتف لمعلا



زاهج لغتشيف NO ةحوتفملا ةدعاسملا هتطقن قلغيو

(V.F.D)

لصيو 24V لا اهنم رميف ةحوتفملا هتطقن قلغيف

روتكاتنوكلا ليغشت ضوعيو روتكاتنوكلا فلم ىلا

رمياتلا ةطقن نع

يف ةقلغملا ةدعاسملا هتطقن روتكاتنوكلا حتفي اضيا

ةرئادلا نع هجرخيف رمياتلا راسم

ىلا هنم زاف ثلاالةث رمتو ةيسيئرلا هطاقن قلغي اضيا  

لغتشتف ةخضملا فارطا ىلا  هنمو (V.F.D) زاهج

ننقملا اهرايت نم رثكا ارايت ةخضملا تبحس اذاف

ةرئادلا لصفيو هتطقن (V.F.D) زاهج حتفي



اهطاقن ةماوعلا لدبت ءاملا ب نازخلا ئلتما اذاو

ىوتسملا نايب ةبمل ءيضتو   ةخضملا لصفتو

يلا علا



مقر(35) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●



380V دهج ةخضم يف مكحتلا و ىوقلا ةرئاد يه

ةريغص   ةردق

220V دهج ةيذغتلا ردصم

ةعرسلا ريغم زاهج ةطساوب ةخضملا قاالع ةقيرط

VariableSpeedDrivce

(VSD): هراصتخاو

: اضيا ىمسيو

VariableFrequency ددرتلا ريغم زاهج

Drivce

(VFD) هراصتخاو

: فورعملا و

سكاعلا inverterيا رتريفن باأل

رمتسم نم مث رمتسم ىلا ددرتم نم رايتلا سكعي يا

ددرتم ىلا



يف بكرت F.H ةماوع ةطساوب ةرئادلا ب مكحتلا

لغشت   ءاملا نم اغراف نازخلا نوكي امدنع نازخلا

ةخضملا لصفت نازخلا ءىلتمي امدنعو ةخضملا

HighLevel يلا علا ىوتسملا ةبمل ءيضتو

طغضل ةخضم ليغشتل اضيا حلصت ةرئادلا هذه

حاتفم ةماوعلا لدب بكري اهدنعو ريساوملا يف هايملا

P.S طغض

بيكرت نم فالدب ةسطاغ ةخضملا تناك اذا اضيا

L.L.R فشانلا ىلع نارودلا عنام هيلير

: ىوقلا ةرئاد ليصوت ةقيرط -●

Nىلا لا رتنونلا Lو زافلا ةيذغتلا ردصم   لصوي

MCB ةخضملا ةيامح عطاق

اهنمو K روتكاتنوكلا يف ةيسيئرلا طاقنلا ىلا هنمو

(V.F.D) زاهج يف ةيذغتلا ردصم لوخد ناكم ىلا

U.V.W ةخضملا فارطا ىلا هنمو  



: مكحتلا ةرئاد لمع ةقيرط -●

220V يئابرهك دهجب ةرئادلا ةيذغت دنع

ةرئاد ةيامح عطاق Nىلا لا رتنونلا Lو زافلا لصي

لوحملا 220Vيف لوخدلا فارطأ ىلا هنمو مكحتلا

24V لوحملا نم جرخيو

و هيليرلا و رمياتلا تافلم فارطا 0Vىلا لا لصي

نايبلا تابمل فارطاو روتكاتنوكلا

هيليرلا NCيف ةقلغملا ةطقنلا 24Vىلا لا لصيو  

High يلا علا ىوتسملا نايب ةبمل ىلا اهنمو R

ءيضتف Level

اذاف ةحوتفملا ةماوعلا ةطقن لا24Vىلا لصي اضيا

لفسا ىلا ةماوعلا نوكت ءاملا نم اغراف نازخلا ناك



فلم ىلا لصيو اهنم رميف ةقلغم اهتطقن نوكتو

أفطنتف NC ةقلغملا هتطقن حتفيو لغتشيف R هيليرلا

يلا علا ىوتسملا ةبمل

ةدعاسملا ةطقنلا ىلا اضيا 24V لا لصيو  

نايبةبمل ىلا اهنمو K روتكاتنوكلا NCيف ةقلغملا

ءيضتف لمعلا مدع

زاهج NOيف ةحوتفملا ةطقنلا ىلا لصي اضيا

(V.F.D)

T رمياتلا NOيف ةحوتفملا ةطقنلا وىلا

NCيف ةقلغملا ةدعاسملا ةطقنلا ىلا اضيا لصي و

أدبيو لغتشيف T رمياتلا فلم ىلا اهنمو روتكاتنوكلا

اذاف يناوث 10 ابيرقت وهو هيلع طوبظملا نمزلا دعب

رميف ةحوتفملا هتطقن قلغيف هطاقن لدبي نمزلا ىهتنا

لغتشيف روتكاتنوكلا فلم ىلا  لصيو 24Vلا اهنم



مدع ةبمل راسم يف ةقلغملا ةدعاسملا هتطقن حتفيف

أفطنتف لمعلا

زاهج لغتشيف NO ةحوتفملا ةدعاسملا هتطقن قلغيو

(V.F.D)

لصيو 24V لا اهنم رميف ةحوتفملا هتطقن قلغيف

روتكاتنوكلا ليغشت ضوعيو روتكاتنوكلا فلم ىلا

رمياتلا ةطقن نع

يف ةقلغملا ةدعاسملا هتطقن روتكاتنوكلا حتفي اضيا

ةرئادلا نع هجرخيف رمياتلا راسم

ىلا هنم زاف ثلاالةث رمتو ةيسيئرلا هطاقن قلغي اضيا  

لغتشتف ةخضملا فارطا ىلا  هنمو (V.F.D) زاهج

ننقملا اهرايت نم رثكا ارايت ةخضملا تبحس اذاف



ةرئادلا لصفيو هتطقن (V.F.D) زاهج حتفي

اهطاقن ةماوعلا لدبت ءاملا ب نازخلا ئلتما اذاو

ىوتسملا نايب ةبمل ءيضتو   ةخضملا لصفتو

يلا علا



مقر(36) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

ةسطاغ ةخضم ليغشت يف مكحتلا و ىوقلا ةرئاد يه



عةيلا  ةردق  380V دهج

ةيسمش حاولأ ةطساوب لمعت

الن نتوب شوب حاتفم ةطساوب يودي ةخضملا ليغشت

تناك اذاو يرلل لمعتست تاخضملا هذه ثمال غابلا

مكحتلا ةرئاد ىلا ةماوع ةفاضا نكممف نازخ متأل

سفنل ةخضملا ليغشتل تايراطب لا معتسا متي مل

تايراطب ةفاضا نكمم اضيا ركذ يذلا ببسلا

يزاوت ةرئادلا هذه يف حاول األ ليصوت ةقيرط

: ىوقلا ةرئاد ليصوت ةقيرط

ةيئابرهكلا ةقاطلا ليوحتب ( سكاعلا ) رتريفن األ موقي

دهج ددرتم رايت ىلا ةسيمشلا حاول نماأل ةدلوتملا

380V

ةخضملا ةيامح عطاق ثلاالةثL1.L2.L3ىلا لصت

ىلا اهنمو روتكاتنوكلا يف ةيسيئرلا طاقنلا ىلا وهنم

ةخضملا فارطا ىلا اهنمو دول االرفو طاقن

U.V.W



: مكحتلا ةرئاد لمع ةقيرط

مكحتلا ةرئاد ةيامح عطاق L1.L2ىلا نيزافلا لصي

380V/24V ضفخلا لوحم ىلا  هنمو

ضفخلا لوحم 24Vنم جرخي

فلمو L.L.R هيليرلا فلم فارطا 0Vىلا لصي

نايبلا تابمل فارطا Kوىلا روتكاتنوكلا

ىلا هنمو ةرئادلا ةيامح عطاق 24Vىلا لصيو

NC ةقلغملا NOو ةحوتفملا دولر االفو طاقن فارطا

L.L.R هيليرلا يف ةحوتفملا ةطقنلا فرط وىلا

ىلا لصيو ةقلغملا دولر االفو ةطقن لا24Vنم رمي

L.L.Rوىلا فشانلا ىلع نارودلا عنام هيلير فلم

تادورتكل اال رمغت هايملا تناك اذاف ةقلغملا هتطقن

ىلا لصيو لا24Vاهنم رميو ةقلغم هتطقن ىقبت

ىلا لصيو هنم رميف P.B/OFF فاقي اال حاتفم

ةطقنلا فرط P.B/ONوىلا ليغشتلا حاتفم فرط

روتكاتنوكلا NOيف ةحوتفملا ةدعاسملا



لصي ليغشتلا حاتفم ىلع طغضلا مت اذاف

قلغيو لغتشيف K روتكاتنوكلا فلم لا24Vىلا

فلم ىلا لصيو 24Vلا اهنم رميف ةدعاسملا هتطقن

ليغشتلا حاتفم نع هليغشت ضوعيو روتكاتنوكلا

ثلاالةث رمتف ةيسيئرلا هطاقن روتكاتنوكلا قلغي اضيا

لغتشتف ةخضملا فارطا ىلا لصتو اهنم زاف

ةخضملا نايب ةبمل فرط ىلا اضيا 24Vلا لصي

ءيضتف لمعت

ننقملا اهرايت نم ىلعا ارايت ةخضملا تبحس اذاف

ةبمل ءيضتو ةرئادلا لصفيو هطاقن دول االرفو لدبي

لمعلا مدع نايب

نارودلا عنام هيلير لدبي رئبلا يف ءاملا صقن اذاو

ةبمل ءيضتو ةرئادلا لصفيو هطاقن فشانلا ىلع

LowLevel لفس األ ىوتسملا نايب



مقر(37) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

ةسطاغ ةخضم ليغشت يف مكحتلا و ىوقلا ةرئاد يه



ةريغص ةردق 24V دهج

ةيسمش حاولأ ةطساوب لمعت  

الن نتوب شوب حاتفم ةطساوب يودي ةخضملا ليغشت

تناك اذاو يرلل لمعتست تاخضملا هذه ثمال غابلا

مكحتلا ةرئاد ىلا ةماوع ةفاضا نكممف نازخ متأل

سفنل ةخضملا ليغشتل تايراطب لا معتسا متي مل

تايراطب ةفاضا نكمم اضيا ركذ يذلا ببسلا

يلا وت ةرئادلا هذه يف حاول األ ليصوت ةقيرط

: ىوقلا ةرئاد ليصوت ةقيرط

ةيئابرهكلا ةقاطلا ميظنتب (MPPT) نحشلا مظنم موقي

رايت ىلا اهليوحتوةسيمشلا حاول نماأل ةدلوتملا

24V دهج رمتسم

(+) بجوملا رمتسملا رايتلا ب ةيذغتلا فارطا لصت

ىلا وهنم ةخضملا ةيامح عطاق بلا(-) ىلا وسلا

اال طاقن ىلا اهنمو روتكاتنوكلا يف ةيسيئرلا طاقنلا



ةخضملا فارطا ىلا اهنمو دول رفو

يلا وت دولر واالفو روتكاتنوكلا نم نيفرط لصوي

قبس دقو حيحص لكشب دولر االفو لمع نامضل

اقباس ةليصوتلا هذه حرش

: مكحتلا ةرئاد لمع ةقيرط

(+) بجوملا رمتسملا رايتلا ب ةيذغتلا فارطا لصت

هنمو مكحتلا ةرئاد ةيامح عطاق بلا(-) ىلا وسلا

فلمو L.L.R هيليرلا فلم فارطا 0Vىلا لا لصي

نايبلا تابمل فارطا Kوىلا روتكاتنوكلا

ةحوتفملا دولر االفو طاقن فارطا 24Vىلا لصيو

NC ةقلغملا NOو

L.L.R هيليرلا يف ةحوتفملا ةطقنلا فرط وىلا

ىلا لصيو ةقلغملا دولر االفو ةطقن لا24Vنم رمي

L.L.Rوىلا فشانلا ىلع نارودلا عنام هيلير فلم

تادورتكل اال رمغت هايملا تناك اذاف ةقلغملا هتطقن

ىلا لصيو لا24Vاهنم رميو ةقلغم هتطقن ىقبت

ىلا لصيو هنم رميف P.B/OFF فاقي اال حاتفم



ةطقنلا فرط P.B/ONوىلا ليغشتلا حاتفم فرط

روتكاتنوكلا NOيف ةحوتفملا ةدعاسملا

لصي ليغشتلا حاتفم ىلع طغضلا مت اذاف

قلغيو لغتشيف K روتكاتنوكلا فلم لا24Vىلا

فلم ىلا لصيو 24Vلا اهنم رميف ةدعاسملا هتطقن

ليغشتلا حاتفم نع هليغشت ضوعيو روتكاتنوكلا

ثلاالةث رمتف ةيسيئرلا هطاقن روتكاتنوكلا قلغي اضيا

لغتشتف ةخضملا فارطا ىلا لصتو اهنم زاف

ةخضملا نايب ةبمل فرط ىلا اضيا 24Vلا لصي

ءيضتف لمعت

ننقملا اهرايت نم ىلعا ارايت ةخضملا تبحس اذاف

ةبمل ءيضتو ةرئادلا لصفيو هطاقن دول االرفو لدبي

لمعلا مدع نايب

نارودلا عنام هيلير لدبي رئبلا يف ءاملا صقن اذاو

ةبمل ءيضتو ةرئادلا لصفيو هطاقن فشانلا ىلع

LowLevel لفس األ ىوتسملا نايب



مقر(38) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

طغضل   تاخضم ثالث ليغشت يف مكحتلا ةرئاد يه



ke-HSR3 زاهج ةطساوب ريساوملا يف هايملا

حيتافم عمثالث لمعي اقبسم طوبضم زاهج وه

ليغشت يف مكحتيو PressureSwitch طغض

تاخضم ثالث

ثمال لسلستلا ب حيتافملا طبض متي

5-8راب p1=نم حاتفم

p2=نم3-7راب حاتفم

2-5راب p3=نم حاتفم

طغضلا ناك اذاف طغضلا بسح تاخضملا لغشي

-3 نيب طغضلا ناك اذاو   ةدحاو لغشي 5-8راب نيب

2-5راب نيب طغضلا ناك اذاو نيتخضم لغشي 7راب

تاخضم ثالث لغشي

ليغشتب موقي 5-8راب نيب ارقتسم طغضلا ناك اذا

ليغشت ةرم لك يف بوانتلا ب ةدحاو ةخضم



اذا قئاقد 10 ىلع طوبضم رميات هيليرلا يف دجوي

موقي قئاقد 10 نم رثكا ةخضم ليغشت رمتسا

اهريغ ةخضم ليغشتو اهلصفب

حيتافم لدب تاماوع هيليرلا ىلا لصوي نا نكمي

ىلعثالث تاماوعلا بكرت اهنيحو طغضلا

تايوتسم

ىلا يلفس نازخ نم هايملا عفرل ةرئادلا حبصتو  

ةينفلا ةروجلا نم هايملا عفر ةرئاد وا يولع نازخ

ايودي اهليغشتل ةخضم لكل روتكلس حاتفم بيكرت مت

هيليرلا لطعت حلا يف

نم8-10راب هطبضو طغض حاتفم بيكرت مت اضيا

يوديلا ليغشتلا حلا يف ريساوملا ةيامحل

تاخضملا يذغي يذلا نازخلا يف ةماوع بيكرت مت

فشانلا ىلع نارودلا نم تاخضملا ةيامحل



: ةرئادلا لمع ةقيرط -●

220V دهج يئابرهك ردصمب ةرئادلا ةيذغت دنع

تاروتكاتنوكلا تافلم فارطا Nىلا لا رتونلا لصي

هيليرلا فلم فرط وىلا نايبلا تابمل فارطا وىلا

هنمو مكحتلا ةرئاد ةيامح عطاق Lىلا زافلا لصيو

زافلا رميف   زنوكس زافلا يف ةكرتشملا ةطقنلا ىلا

مدع نايب ةبمل ىلا لصيو NC ةقلغملا ةطقنلا نم

ءيضتف دهجلا ماظتنا

عضو   زنوكس زافلا   لدبي امظتنم دهجلا ناك اذاف

ةحوتفملا ةطقنلا قلغيو ةقلغملا ةطقنلا حتفيف هطاقن

دهجلا ماظتنا نايب ةبمل ىلا لصيو زافلا اهنم رميف

ءيضتف

R1 هيليرلا NCيف ةقلغملا ةطقنلا ىلا اضيا لصيو

LowLevel ىوتسم ىندا نايب ةبمل ىلا اهنمو

ءيضتف



هيليرلا NCيف ةقلغملا ةطقنلا ىلا اضيا لصيو

High طغض ىوتسم ىلعا نايب ةبمل ىلا اهنمو R2

ءيضتف Pressure

نازخلا ناك اذاف ةماوعلا ةطقن ىلا اضيا لصيو

زافلا اهنم رميف ةقلغم ةماوعلا ةطقن نوكت تممأل

ىلا لصيو

ةقلغملا هتطقن حتفيو لغتشيف R1 هيليرلا فلم

ىوتسم ىندا نايب ةبمل ءىفطتو

P4 طغضلا حاتفم ةطقن ىلا  زافلا لصي اضيا

R2 هيليرلا فلم ىلا لصيو اهنم رميف ةقلغملا

ىلعا نايب ةبمل ءىفطتو ةقلغملا هتطقن حتفيو لغتشيف

طغض ىوتسم

ke_HSR زاهجلا فلم اضيا زافلا لصيو  

M يوديلا ليغشتلا روتكلسلا حيتافم فارطا وىلا



حاتفم ىلا هيليرلا H1يف ةطقن نم زافلا لصي

طاقن فارطا ىلا هنمو A اآليل ليغشتلا 1 روتكلسلا

NC ةقلغملا NOو ةحوتفملا 1 دولر االفو

ىلا لصيو ةقلغملا دولر االفو ةطقن نم زافلا رمي

ةيسيئرلا هطاقن قلغيو لغتشيف K1 روتكاتنوكلا فلم

1 ةخضملا لغتشتف ةحوتفملا

لمعت ةخضملا نايب ةبمل فرط ىلا زافلا لصي اضيا

ءيضتف

ةحوتفملا دول االرفو ةطقنل يناثلا فرطلا لصوي

لمعت ال ةخضملا نايب ةبمل فرط ىلا

حاتفم ىلا هيليرلا H2يف ةطقن نم زافلا لصي

طاقن فارطا ىلا هنمو A اآليل ليغشتلا 2 روتكلسلا

NC ةقلغملا NOو ةحوتفملا 2 دولر االفو

ىلا لصيو ةقلغملا دولر االفو ةطقن نم زافلا رمي



ةيسيئرلا هطاقن قلغيو لغتشيف K2 روتكاتنوكلا فلم

2 ةخضملا لغتشتف ةحوتفملا

لمعت ةخضملا نايب ةبمل فرط ىلا زافلا لصي اضيا

ءيضتف

ةحوتفملا دول االرفو ةطقنل يناثلا فرطلا لصوي

لمعت ال ةخضملا نايب ةبمل فرط ىلا

حاتفم ىلا هيليرلا H3يف ةطقن نم زافلا لصي

طاقن فارطا ىلا هنمو A اآليل ليغشتلا 3 روتكلسلا

NC ةقلغملا NOو ةحوتفملا 3 دولر االفو

ىلا لصيو ةقلغملا دولر االفو ةطقن نم زافلا رمي

ةيسيئرلا هطاقن قلغيو لغتشيف K3 روتكاتنوكلا فلم

3 ةخضملا لغتشتف ةحوتفملا

لمعت ةخضملا نايب ةبمل فرط ىلا زافلا لصي اضيا

ءيضتف

ةحوتفملا دول االرفو ةطقنل يناثلا فرطلا لصوي



لمعت ال ةخضملا نايب ةبمل فرط ىلا

فارطا ىلا هيليرلا OUTيف فرطلا لصوي

P1 P2 P3 طغضلا حيتافم

هيليرلا P1يف P1ىلا طغضلا حاتفم فرط لصويو

هيليرلا P2يف P2ىلا طغضلا حاتفم فرط لصويو

هيليرلا P3يف P3ىلا طغضلا حاتفم فرط لصويو

دول االرفو لدبي تاخضملا ىدحا تلطعت حلا يف

ةبمل ءيضيو ةرئادلا نع اهلصفيف هطاقن اهب صاخلا

لمعت ال ةخضملا نايب



مقر(39) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

طغضل تاخضم ثالث ليغشت يف مكحت ةرئاد يه



(P.L.C) يقطنملا مكحتلا زاهج ةطساوب هايملا

Zelioplc رديانش ويليز مدختسملا زاهجلا عون

SR2B121FU

حيتافم عمثالث لماعتلل P.L.C زاهج ةجمرب متي

ثالث ليغشتل  PressureSwitch طغض

تاخضم

يلا: كتلا حيتافملا طبض متي

8-5اب p1=نم حاتفم

p2=من7-3راب حاتفم

5-2راب p3=نم حاتفم

طغضلا ناك اذاف طغضلا بسح تاخضملا لغشي

-3 نيب طغضلا ناك اذاو   ةدحاو لغشي يبن8-5راب

5-2راب نيب طغضلا ناك اذاو نيتخضم لغشي 7راب

تاخضم ثالث لغشي

ليغشتب موقي 5-8راب نيب ارقتسم طغضلا ناك اذا



ليغشت ةرم لك يف بوانتلا ب ةدحاو ةخضم

ثمال ةقيقد 30 نم رثكا ةخضم ليغشت ىلع رم اذا

ليغشتو اهلصفب موقي هراتخن يذلا تقولا بسح وا

ىرخا ةخضم

و يوديلا ليغشتلل حاتفم عم زاهجلا لماعتي اضيا

اآليل ليغشتلا ءاغلا

متي عبار طغض حاتفم عم زاهجلا لماعتي اضيا

لصو حلا يف 8-10راب حيتافملا نم ىلعا هطبض

راذنا سرج لغشي هاوتسم ىلا طغضلا

غارف حلا يف ةماوع عم زاهجلا لماعتي اضيا

راذنا سرج لغشي ءاملا نم نازخل ا

مدع نم ةرئادلا ةيامحل زنوكس زاف هيلير عضو مت

ضافخنا وا عافترا وا زاف طوقس وا تازافلا عباتت

دهجلا



ىلع لمعي ناك 220Vاذا دهجب زاهجلا ةيذغت مت

24Vفالدب دهج ىلع لمعي ناك اذاو 220V دهج

ضفخ لوحم مادختسا نم

: ةرئادلا ليصوت ةقيرط -●

: لخادملا ليصوت -•

NC ةقلغملا 1 دولر االفو ةطقن ىلا زافلا لصوي

ةحوتفملا GV2-1 يرارحلا عطاقلا ةطقن ىلا اهنمو

زاهجلا 11يف مقر لخدم ىلا اهنمو NO

NC ةقلغملا 2 دولر االفو ةطقن ىلا زافلا لصوي

ةحوتفملا GV2-2 يرارحلا عطاقلا ةطقن ىلا اهنمو

زاهجلا 12يف مقر لخدم ىلا اهنمو NO



NC ةقلغملا 3 دولر االفو ةطقن ىلا زافلا لصوي

ةحوتفملا GV2-3 يرارحلا عطاقلا ةطقن ىلا اهنمو

زاهجلا 13يف مقر لخدم ىلا اهنمو NO

ةقلغملا P1 طغضلا حاتفم ةطقن ىلا زافلا لصوي

زاهجلا 14يف مقر لخدم ىلا هنمو NC

ةقلغملا P2 طغضلا حاتفم ةطقن ىلا زافلا لصوي

زاهجلا 15يف مقر لخدم ىلا هنمو NC

ةقلغملا P3 طغضلا حاتفم ةطقن ىلا زافلا لصوي

زاهجلا 16يف مقر لخدم ىلا هنمو NC

NO ةحوتفم روتكلس حاتفم ةطقن ىلا زافلا لصوي

زاهجلا 17يف مقر لخدم ىلا اهنمو



طغضلا حاتفم ةطقن ىلا زافلا لصوي

NO ةحوتفملا P4

لخدم ىلا امهنمو NO ةحوتفملا ةماوعلا ةطقن  وىلا

زاهجلا 18يف مقر

: جراخملا ليصوت -•

ىلا هنمو زاهجلا Q1يف جرخم ىلا زاف لصوي

لمعت ةخضملا نايب ةبمل K1وىلا روتكاتنوكلا فلم

G1

ىلا هنمو زاهجلا Q2يف جرخم ىلا زاف لصوي

لمعت ةخضملا نايب ةبمل K2وىلا روتكاتنوكلا فلم

G2

ىلا هنمو زاهجلا Q3يف جرخم ىلا زاف لصوي



لمعت ةخضملا نايب ةبمل K3وىلا روتكاتنوكلا فلم

G3

ىلا هنمو زاهجلا Q4يف جرخم ىلا زافلا لصوي

اإلراذن سرج فرط

يفاال ةحوتفملا طاقنلا فارطا ىلا زافلا لصوي

نايب تابمل فارطا ىلا اهنمو 1.2.3 دولر فو

لمعت ال ةخضملا



مقر(40) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

ةطساوب تاخضم ثالث ليغشت يف ىوقلا ةرئاد يه

ZelioP.L.C يقطنملا مكحتلا زاهج



: ةرئادلا ليصوت ةقيرط -●

Nىلا لا رتونلا L1.L2.L3و زاف ثلاالةث لصوت

صصخملا ناكملا ىلا هنمو MCB ةيامحلا عطاق

زنوكس زافلا يف اهل

عطاوقلا ثلاالةثL1.L2.L3ىلا  لصوت اضيا

ةيسيئرلا طاقنلا فارطا ىلا اهنمو GV2 ةيرارحلا

تاخضملا فارطا ىلا اهنمو تاروتكاتنوكلا يف

U.V.W



مقر(41) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

380V دهج ةخضم ليغشت يف مكحتلا ةرئاد  يه



نازخ ىلا يلفس نازخ نم هايملا عفرل ةطسوتم ةردق

يولع

  يوعس يبراقت ساسح ةطساوب ةرئادلا ب مكحتلا

ددع2 capactivepromimitysenso

عيمج ديدحت  يف يوعسلا يبراقتلا ساسحلا مدختسي

داوملل صخ باأل هنكلو ةيندعم ريغو ةيندعم داوملا

مدختسي اضياو جاجزلا و قرولا ك ةيندعم ريغلا

لئاوسلا ىوتسم ديدحتل

ددرتم دهج ىلع يوعسلا يبراقتلا ساسحلا لمعي

60v110واv220واv

12vوا رهش اال وهو v24 رمتسم دهج ىلع  وا 

روتسنارتلا ثيح نم ساسحلا نم ناعون دجوي

: هلخاد دوجوملا

نم روتسزنارت ىلع يوتحي pnpيا االلو عونلا

pnp عونلا



روتسزنارت ىلع يوتحي npnيا يناثلا عونلا

npn

مه: ثلاالةث فارط اال ناولا نوكي غابلا نيعونلا يفو

بجوملا دهجلا ب هليصوت متيو نوللا ينب كلس

ردصملل

بلا سلا دهجلا ب هليصوت متي نوللا قرزا كلس

ردصملل

مكحتلا دارملا لمحلا ب هليصوت متي نوللا دوسا كلس

دهج نوكي نا بجيو plc لخد ثمالوا روتكاتنوك هب

ردصملا دهج سفن روتكاتنوكلا ليوك

ساسحلا عون بسح لمحلل االرخ فرطلا لصويو

ردصملل بلا سلا دهجلا ىلا لصوي pnp ناك اذا

دهجلا ىلا لصوي npn ساسحلا عون ناك اذاو

ردصملل بجوملا

PNP تاساسحلا عون ةرئادلا هذه يف



لفس ةهجاأل نم يلفسلا نازخلا جراخ ساسح بكري

امامت نازخلا غرفي ال يك ةليلق ةفاسم كرتيو

ةهجاال نم يولعلا نازخلا جراخ ساسح بكريو

ىلع

نازخلا فوطي ال يك ةليلق ةفاسم كرتيو

: ةرئادلا لمع ةقيرط -●

220V يئابرهك دهجب ةرئادلا ةيذغت دنع

ضفخلا لوحم فرط Nىلا لا رتونلا لصي

ةطقن ىلا هنمو ةرئادلا ةيامح عطاق ىلا زافلا لصيو

امظتنم دهجلا ناك NOاذاف ةحوتفملا زنوكس زافلا

فرطلا ىلا لصيو اهنم زافلا رميو هتطقن قلغي

لوحملا ىلا ةيذغتلا لخدت لوحملل يناثلا

24V  جرختو 220V



وىلا تاساسحلا ةيذغت فارطا لا0Vىلا لصي

وىلا تايليرلا تافلم فارطا وىلا روتكاتنوكلا فلم

نايبلا تابمل فارطا

فارطأ  ىلا لصيو ةيامحلا زويف لا24Vنم  رمي

اهنمو  NO ةحوتفملا NCو ةقلغملا دولر األفو طاقن

لمعلا مدع نايب ةبمل ىلا

ىلا اهنمو NO ةحوتفملا R1  هيليرلا ةطقن وىلا

HighLevel يلا علا ىوتسملا ةبمل

ةبمل ىلا اهنمو NC ةقلغملا R2 هيليرلا ةطقن وىلا

LowLevel األىند ىوتسملا نايب

دولر يفاألفو ةقلغملا ةطقنلا 24Vنم لا رمي

وىلا يوديلا ليغشتلا روتكلسلا حاتفم ىلا لصيو

تاساسحلا ةيذغت فارطا

فلم ىلا يولعلا ساسحلا يف جورخلا فرط لصوي

R1 هيليرلا



ىلا يلفسلا ساسحلا يف جورخلا فرط لصويو

R2 هيليرلا فلم

NCيف ةقلغملا ةطقنلا ىلا اضيا  24Vلا لصيو  

نوكي اغراف يولعلا نازخلا ناك اذإف R1 هيليرلا

و ةحوتفم هتطقن نوكتو فاقيا حةلا 1يف ساسحلا

غشلا ريغ R1 هيليرلا

ةحوتفملا ةطقنلا ىلا لصيو 24V لا اهنم رميف

ب ائلتمم يلفسلا نازخلا ناك اذإف R2 هيليرلا NOيف

هتطقن نوكتو ليغشت حةلا يف ساسحلا نوكي ءاملا

ةحوتفملا هتطقن قلغيف R2غشلا هيليرلا و ةقلغم

روتكاتنوكلا فلم ىلا لصيو 24Vلا اهنم رميف

يئابرهكلا رايتلا رميف ةيسيئرلا هطاقن قلغيو لغتشيف

لغتشتف ةخضملا ىلا لصيو

لمعت ةخضملا نايب ةبمل لا24Vىلا لصي اضيا

Run ءيضتف



لغشيو 1 ساسحلا لغتشي يولعلا نازخلا ئلتما اذا

ةرئادلا لصفيو ةقلغملا هتطقن حتفيف  R1 هيليرلا

ىوتسملا نايب ةبمل ءيضتف ةحوتفملا هتطقن قلغيو

HighLevel يلا علا

ئفطيو  2 ساسحلا ءىفطي يلفسلا نازخلا غرف اذا

اهعضو ىلا ةحوتفملا هتطقن دوعتف R2 هيليرلا هعم

ةرئادلا لصفيو يعيبطلا

ءيضتو يعيبطلا اهعضو ىلا ةقلغملا هتطقن دوعتو

LowLevel األىند ىوتسملا نايب ةبمل

ننقملا اهرايت نم ربكا ارايت ةخضملا تبحس اذا

ةبمل ءيضتو ةرئادلا لصفيف هطاقن دولر االفو لدبي

Trip لمعلا مدع



مقر(42) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

دهج ةكرتشم ةريغص ةخضم ليغشت ةرئاد يه



ثالث ةطساوب ءابرهك رداصم 220Vنمثالث

ملس) فرط ) ريتايفيد حيتافم

لغشي نا دارا نمو حاتفم ةقش لك يف بكري

اذا ثيحبو هب صاخلا دادعلا ىلع اهلغشي ةخضملا

يذلا ىلع قيرطلا عطقي هدنع نم ةخضملا لغش

هدعب

ةرئادلا هذه ىلع كرتشم نم رثكا ةفاضا نكمي

ةقيرطلا سفنب ةفاض اال لصوتو

ألن اهانعضو اننكلو ةيلمع ريغ ربتعت ةرئادلا هذه

اهنع لأسي نماألةوخ ريثكلا

ادج: ةمهم ةظح مال

يمومعلا نم ققشلا يذغي يذلا زافلا نوكي نا بجي

دحاو



: ةرئادلا ليصوت ةقيرط -●

فرط ىلا تادادعلا لبق Nنم لا رتون طخ لصوي

ةخضملا

ةيامحلا عطاق ىلا األىلو ةقشلا يف زافلا لصوي

3 مقرلا ىلع األلو حاتفملا فرط ىلا هنمو

2ىلا مقر االلو حاتفملا فرط نم زافلا لصوي

1 مقرلا ىلع يناثلا حاتفملا فرط

هنمو ةيامحلا عطاق ىلا ةيناثلا ةقشلا يف زافلا لصوي

3 مقرلا ىلع يناثلا حاتفملا فرط ىلا

2ىلا مقر يناثلا حاتفملا فرط نم زافلا لصوي

1 مقرلا ىلع ثلا ثلا حاتفملا فرط

هنمو ةيامحلا عطاق ىلا ةثلا ثلا ةقشلا يف زافلا لصوي

3 مقرلا ىلع ثلا ثلا حاتفملا فرط ىلا

2ىلا مقر ثلا ثلا حاتفملا فرط نم زافلا لصوي

يناثلا ةخضملا فرط

 



مقر(43) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

220Vنم دهج ةكرتشم   ةخضم ليغشت ةرئاد يه

نيكس عطاوق ثالث ةطساوب ءابرهك رداصم ثالث

ةزوجم



لغشي نا دارا نمو نيكس عطاق ةقش لك يف بكري

اذا ثيحبو هب صاخلا دادعلا ىلع اهلغشي ةخضملا

يذلا ىلع قيرطلا عطقي هدنع نم ةخضملا لغش

هدعب

ةرئادلا هذه ىلع كرتشم نم رثكا ةفاضا نكمي

ةقيرطلا سفنب ةفاض اال لصوتو

ةقباسلا ةرئادلا نم رثكا ةيلمعو ةنمآ ةقيرطلا هذه

: ةرئادلا ليصوت ةقيرط -●

ىلا األىلو ةقشلا Nيف لا رتونلا Lو زافلا لصوي

نماأل األلو نيكسلا عطاق ىلا هنمو ةيامحلا عطاق

لفس

األلو نيكسلا عطاق نم لا رتنونلا و زافلا لصويو



ىلع نماأل يناثلا نيكسلا عطاق ىلا طسولا نم

ىلا ةيناثلا ةقشلا Nيف لا رتونلا Lو زافلا لصوي

نماأل يناثلا نيكسلا عطاق ىلا هنمو ةيامحلا عطاق

لفس

يناثلا نيكسلا عطاق نم لا رتنونلا و زافلا لصويو

ىلع نماأل ثلا ثلا نيكسلا عطاق ىلا طسولا نم

ىلا األىلو ةقشلا Nيف لا رتونلا Lو زافلا لصوي

نماأل ثلا ثلا نيكسلا عطاق ىلا هنمو ةيامحلا عطاق

لفس

ثلا ثلا نيكسلا عطاق نم لا رتنونلا و زافلا لصويو

ةخضملا فارطأ ىلا طسولا نم



مقر(44) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

220Vنم دهج ةكرتشم   ةخضم ليغشت ةرئاد يه



تاروتكاتنوك ثالث ةطساوب ءابرهك رداصم ثالث

ةيسيئر طاقن عبرا ىلع دحاولا روتكاتنوكلا يوتحي

NC ناتقلغم ناتطقنو NO ناتحوتفم ناتطقن

لك ىذغيو ةدحاو ةحول يف تاروتكاتنوكلا بكرت

ةقش دادع نم روتكاتنوك

دادعلا ىلع اهلغشي ةخضملا لغشي نا دارا نمو  

عطقي هدنع نم ةخضملا لغش اذا ثيحبو هب صاخلا

هدعب يذلا ىلع قيرطلا

ةرئادلا هذه ىلع كرتشم نم رثكا ةفاضا نكمي

ةقيرطلا سفنب ةفاض اال لصوتو

تابمل بيكرت ناكم بواال ةيلمعو ةنمآ ةقيرطلا هذه

اهليغشتب موقي يذلا نمو ةخضملا حةلا ةفرعمل نايب



: ةرئادلا ليصوت ةقيرط -●

يف ةيامحلا عطاق Nىلا لا رتونلا Lو زافلا لصوي

ةيسيئرلا طاقنلا فارطأ ىلا هنمو األىلو ةقشلا

K1 األلو روتكاتنوكلا NOيف ةحوتفملا

ةيسيئرلا طاقنلا فارطا نيب يربوك لصوي

NC ةقلغملا ةيسيئرلا طاقنلا فارطأو NO ةحوتفملا

NCيف ةقلغملا ةيسيئرلا طاقنلا فارطا ىلا اهنمو

K2 يناثلا روتكاتنوكلا

يف ةيامحلا عطاق Nىلا لا رتونلا Lو زافلا لصوي

ةيسيئرلا طاقنلا فارطأ ىلا هنمو ةيناثلا ةقشلا

K2 يناثلا روتكاتنوكلا NOيف ةحوتفملا

ةيسيئرلا طاقنلا فارطا نيب يربوك لصوي

NC ةقلغملا ةيسيئرلا طاقنلا فارطأو NO ةحوتفملا

NCيف ةقلغملا ةيسيئرلا طاقنلا فارطا ىلا اهنمو



K3 ثلا ثلا روتكاتنوكلا

يف ةيامحلا عطاق Nىلا لا رتونلا Lو زافلا لصوي

ةيسيئرلا طاقنلا فارطأ ىلا هنمو ةثلا ثلا ةقشلا

K3 ثلا ثلا روتكاتنوكلا NOيف ةحوتفملا

ةيسيئرلا طاقنلا فارطا نيب يربوك لصوي

NC ةقلغملا ةيسيئرلا طاقنلا فارطأو NO ةحوتفملا

ةخضملا فارطا ىلا اهنمو



مقر(45) ةرئادلا

: ةرئادلا فصو -●

ةخضم   ليغشت يف مكحتلا و ىوقلا ةرئاد يه



ءابرهك رداصم 380Vنمثالث دهج ةكرتشم

لك ىذغيو ةدحاو ةحول يف تاروتكاتنوكلا بكرت

ةقش دادع نم روتكاتنوك

دادعلا ىلع اهلغشي ةخضملا لغشي نا دارا نمو  

عطقي هدنع نم ةخضملا لغش اذا ثيحبو هب صاخلا

هريغ ىلع قيرطلا

ةرئادلا هذه ىلع كرتشم نم رثكا ةفاضا نكمي

ةقيرطلا سفنب ةفاض اال لصوتو

تابمل بيكرت ناكم بواال ةيلمعو ةنمآ ةقيرطلا هذه

اهليغشتب موقي يذلا نمو ةخضملا حةلا ةفرعمل نايب

رداصم ATSثالث ةرئادل ادج ةهباشم ةرئادلا هذه

لبق لغشي نمل ةيلضف وهاأل قرفلا



مث يمومعلا ءابرهكل ةيلضف ATSاأل ةرئاد يف امنيب

2 دلوم 1مث دلوم

ليغشت نم ةيامحلل يكيناكيم كولر تنا بيكرت مت

تقولا سفن يف نيروتكاتنوك

ى: وقلا ةرئاد ليصوت ةقيرط -●

ةيامحلا عطاق L1.L2.L3ىلا زاف ثلاالةث لصوت

يف ةيسيئرلا فارط ىلااأل هنمو األىلو ةقشلا يف

K1 روتكاتنوكلا

ةيامحلا عطاق L1.L2.L3ىلا زاف ثلاالةث لصوت

يف ةيسيئرلا فارط ىلااأل هنمو ةيناثلا ةقشلا يف

K2 روتكاتنوكلا



ةيامحلا عطاق L1.L2.L3ىلا زاف ثلاالةث لصوت

يف ةيسيئرلا فارط ىلااأل هنمو ةثلا ثلا ةقشلا يف

K3 روتكاتنوكلا

جراخملا فارطا )نيب ربماج ) يربوك ثالث لصوي

K1.K2.K3 ثلاالةث تاروتكاتنوكلا يف ثلاالةث

فارطا ىلا هنمو O.L دولر األفو فارطا ىلا اهنمو

U.V.W ةخضملا

دولر األفو طاقن فارطا L1ىلا زافلا نم لصوي

ةطقنلا نم زافلا رميف NC ةقلغملا NOو ةحوتفملا

RUN ةخضملا نايب ةبمل ىلا لصيو ةقلغملا

فلم ىلا ةحوتفملا دولر االفو ةطقن فرط لصوي

TRIP لمعلا مدع نايب ةبمل Rوىلا هيليرلا

: مكحتلا ةرئاد ليصوت ةقيرط -●



تافلم فارطا ىلا كرتشم N لا رتون لصوي

فلمو نايبلا تابمل فارطا وىلا تاروتكاتنوكلا

هيليرلا

ةيامح عطاق ىلا األىلو ةقشلا L1يف زافلا لصوي

اال حاتفم ىلا اهنمو R هيليرلا ةطقن ىلا هنمو ةرئادلا

star وىلا ليغشتلا حاتفم ىلا هنمو stop فاقي

K1 روتكاتنوكلا NOيف ةحوتفملا ةدعاسملا ةطقنلا

ةطقن فرط نمو ليغشتلا حاتفم نم زافلا لصوي

NCيف ةقلغملا ةدعاسملا   ةطقنلا ىلا ضيوعتلا

ةقلغملا ةدعاسملا ةطقنلا ىلا اهنمو K2 روتكاتنوكلا

فلم ىلا اهنمو K3 روتكاتنوكلا NCيف

K1 روتكاتنوكلا

ةيامح عطاق ىلا ةيناثلا ةقشلا L1يف زافلا لصوي

اال حاتفم ىلا اهنمو R هيليرلا ةطقن ىلا هنمو ةرئادلا



star وىلا ليغشتلا حاتفم ىلا هنمو stop فاقي

K2 روتكاتنوكلا NOيف ةحوتفملا ةدعاسملا ةطقنلا

ةطقن فرط نمو ليغشتلا حاتفم نم زافلا لصوي

NCيف ةقلغملا ةدعاسملا   ةطقنلا ىلا ضيوعتلا

ةقلغملا ةدعاسملا ةطقنلا ىلا اهنمو K1 روتكاتنوكلا

فلم ىلا اهنمو K3 روتكاتنوكلا NCيف

K2 روتكاتنوكلا

ةيامح عطاق ىلا ةثلا ثلا ةقشلا L1يف زافلا لصوي

اال حاتفم ىلا اهنمو R هيليرلا ةطقن ىلا هنمو ةرئادلا

star وىلا ليغشتلا حاتفم ىلا هنمو stop فاقي

K3 روتكاتنوكلا NOيف ةحوتفملا ةدعاسملا ةطقنلا

ةطقن فرط نمو ليغشتلا حاتفم نم زافلا لصوي

NCيف ةقلغملا ةدعاسملا   ةطقنلا ىلا ضيوعتلا

ةقلغملا ةدعاسملا ةطقنلا ىلا اهنمو K1 روتكاتنوكلا

فلم ىلا اهنمو K2 روتكاتنوكلا NCيف

K3 روتكاتنوكلا



هللا نمف باوص نم ناك امف هتمعنو هللا لضفب تمت

ناطيشلا نمو ينمف اطخ نم ناك امو

ءابرهك ينف دمحملا ليقع مكوخأ

مكؤاعد صحلا نم انوسنت ال


