
  يئاوهلا ةرئادلا   عطاق

AirCircuitbreaker

دادعإ

ءابرهك ينف دمحم ليقع



(ACB) اراصتخإ ىمسيو

سوقلا ءافطإو ةرئادلا حتف هيف متي عطاقلا اذه

جتانلا يبرهكلا

ءاوهلا ىف ضعبلا اهضعب نع تاسم ملاال لزعو

يداعلا



يف يسيئر عطاقك يئاوهلا عطاقلا ةداع مدختسيو  

و لصفلا يف مكحتلل ةيسيئرلا عيزوتلا تاحول

ةيامحلا و ليغشتلا

عطاوقلا  و ةيئاوهلا   عطاوقلا نيب  ريبك هباشت دجوي

ةريبكلا دوهجلا تاذ ةبلوقملا

ةدايز راطخأ نم ةيامحلا أللج مدختست اضيا يهف

(Overload) ةلومحلا ةدايز ـك يئابرهكلا رايتلا

(ShortCircuit) رصقلا ةرئاد وأ

ـك ةيضر لااأل األطع راطخأ نم ةيامحلل كلذكو  

األ برستلا (EarthFault)وأ يضر األ لطعلا

(EarthLeakage) يضر

Micrologic ةيامحلا  و مكحتلا ةدحو نأ امك

ىلا فاضت اضيا ةبلوقملا عطاوقلا ىلا فاضت

ةيئاوهلا عطاوقلا



: ةيئاوهلا عطاوقلا تافصاومو تازيمم

نوكت (In) ةيمس األ تارايتلا -

-800-1000-1200-1600-2000-2500)

-3200

A(4000-5000-6300



نوكت (Icu) عطقلا تاعاطتسا -

KA(150-85-65-50-42)

باألتصلا ةصاخ تازيهجت ىلع ىلع يوتحي -

مكحتلا و تامولعملا لقنل (Communication)

قيرط نع ةتجمرب متتو ةكبشلا ةطساوب عطاقلا ب

رتويبمكلا



: ةيجراخلا يئاوهلا عطاقلا ءازجأ



1-OFFbutton(O)

2-ONbutton(I)

3-Maincontactpositionindicator

4-Energystoragemechanism

statusindicator

5-ResetButton

6-LEDIndicators

7-Controller

8-“Connection”,“Test”and

“isolated”positionstopper(the

three-positionlatching/locking

mechanism)



9-User-suppliedpadlock

10-Connection“,”Test“and”

separation“oftheposition

indication

11-Connection(CE)Separation,(CD)

Test(CT)Positionindication

contacts

12-RatedNamePlate

13-DigitalDisplays

14-Mechanicalenergystorage

handle

15-Shake(IN/OUT)

16-Rockerrepository

17-Faulttripresetbutton



فاقيإ  1-رز

ليغشت  2-رز

عطاقلا نحش االدعب لمعت نل اهنا ىلا االهابتن بجيو

رشؤم دنع رفص األ نوللا روهظو عارذلا ةطساوب

نحشلا

يسيئرلا لا اإلصت ةيعضو رشؤم -3 

عضوب عطاقلا له رهظيل رشؤم نع ةرابع وهو

نا ينعي رمح األ نوللا نأ ثيح فاقي مااإل ليغشتلا

فاقي اال عضوب رضخ واال ليغشتلا عضوب عطاقلا

ةقاطلا نحش ةيلآ عضو رشؤم -4 

ماال هنحش مت له عطاقلا نا ىلع لدي رشؤملا اذه

األ نوللا ثيح ليغشتلا ةطغاض ىلع طغضلا لبق

و ليغشتلل زهاجو اديج نخشلا مت هنا ينعي رفص

دعب ليغشتلل زهاج ريغ هنا ينعي ضيب األ نوللا



طبضلا ةداعإ 5- رز

ةيضارتف اال عطاقلا تادادعا طبض ةداع ال

LED تارشؤم -6 

عطاقلا يف ةيامحلا ةدحول ةيئوض تارشؤم

مكحت ةدحو -7 

يرارحلا لصفلا ميق رايتخاو مكحتلا و ةيامحلا ةدحو

لصفلا تاقواو يسيطانغملا و

لزعلا و رابتخ واإل ليصوتلا عضو قلغ -8 

( عضاوملا لفقثاليث  (ةيلآاإلغالق/

هناكم نم عطاقلا عزن لبق نيماتلا يأ



ةنايصلا ءارج إل لفق -9 

ةنايصلا حلا يف عطاقلا ليغشت مدع نيمأتل لفق وهو

لصفلا لاو االصت عضو رابتخا -10 

ةيعضو رشؤم

ما هناكم يف لصتم عطاقلا له راهظ ال رشؤم وهو

هناكم نع جراخ امزيلا

رابتخ  (CD)لال لصفلل (CE)  ليصوت طاقن -11 

نايب ةبمل (CT)

ةيمس اال ةحوللا -12 

ةيمقر ضرع ةشاش -13 

ةيكيناكيملا ةقاطلا نحش ضبقم -14 



ىلع طغظلا لبق عطاقلا نحش اهب متي يتلا عارذلا

ليغشتلا رز

( جراخلا /ىلا لخادلا  (ىلا ضبقملا ريرحت -15 

هناكم نم عطاقلا جارختس ال ضبقملا ريرحتل ةطغظ

ضبقملا عدوتسم -16 

يف اهريودت متي عارذ لكشيل هبحس متي ضبقم وهو

هل  ةنايص لمعو عطاقلا جارختساب ةبغرلا حلا

أطخلا زإةلا دعب طبظلا ةداعإ  17-رز



: ةيلخادلا يئاوهلا عطاقلا ءازجأ

بحسلل ةلباقلا ةخسنلا و ةتباثلا ةخسنلا



1- SheetSteelSupportingStructure

   

2-CurrentTransformerfor

Protection

 TripUnit  

 3- PoleGroupinsulatingbox   

4-Horizontalrareterminals  

 

5a-Platesforfixedmaincontacts  

5b-Platesforfixedarcing

Contacts  

6a-PlatesforMainmoving

contacts   



6b-PlatesforMovingArcing

contacts  

7-ArcingChamber  

 8-Terminalboxforfixedversion–

SlidingContactsforwithdrawable

version   

 9-ProtectionTripUnit   

 

10-CircuitbreakerClosingand

OpeningControl   

11-ClosingSprings



( يجراخلا يندعملا لكيهلا ) بلص حاولأ -1

 

عطاقلا ةيامحل رايت لوحم -2 

باطق األ ةعومجم لزع ةبلع -3 

األةيقف ليصوتلا فارطأ -4 

ةتباثلا ةيسيئرلا الت يصوتلل تاحول  5ا-

ةتباثلا ةينحنملا الت يصوتلل تاحول  5ب-

ةكرحتملا ةيسيئرلا الت يصوتلل تاحول  6ا-



  ةكرحتملا ةينحنملا الت يصوتلل تاحول  6ب-

سوقلا ءافطا ةفرغ -7 

ةتباثلا ةخسنلل ليصوتلا ةبلع -8 

بحسلل ةلباقلا ةخسنلل ةقلزنم الت يصوت  -- 

عطاقلا ةيامح ةدحو -9 

ةرئادلا عطاق حتفو غإالق مكحت -10 

ضبانلا  11-غإالق



يئاوهلا ةرئادلا عطاق فارطأ ىلع فرعتلا

ةيجراخلا



يمام األ ءاطغلا -1

يئابرهكلا سوقلا ءافطإ ةفرغ -2

مكحتلا ةرئاد ليصوت فارطأ -3

ةيامحلا و مكحتلا ةحول -4

ةدعاسم مكحت ةطقن 5-تالسم

ليغشتلا حاتفم -6

نحشلا ضبقم -7

ةيمس األ ةحوللا -8



ةيريذحتلا ةحوللا -9

ةيعضولا رشؤم -10

ةعفار / بقث مسر / 11-عفد

نحش رشؤم -12

ةيديدح ككس يراجم -13

ءافط اال حاتفم -14

ON/OFF ةيعضو رشؤم -15

تباثلا لكيهلا -16

كرحتملا لكيهلا -17

عطاقلا بحس ضبقم -18



: ةيلخادلا يئاوهلا ةرئادلا عطاق ءازجأ ىلع فرعتلا



يمام األ ءاطغلا -1

ةيامحلا و مكحتلا ةحول -2

ةدعاسم مكحت ةطقن -3

يئابرهكلا سوقلا ءافطا ةفرغ -4

فلملا 5-غإالق

ON/OFF ةيعضو رشؤم -6

7-ةيلآاإلغالق

لصفلا 8-ةيلآ

لصفلا فلم -9

نحشلا ضبقم -10



نحشلا رشؤم -11

بحسلا 12-ةيلآ

ةيعضو رشؤم -13

داتعلا 14-ةلتك

بحسلا ةبقارم -15

بحسلل ةديدح ككس يراجم -16

ضبانلا 17-غإالق

ةكرحتم ةليوحت -18

الةم سلا لزاع -19



ةتباثلا ليصوتلا فارطأ -20

( جورخلا ) عطاقلل ةيبناجلا ليصوتلا فارطأ -21

( رابسب ) لصوم -22

ضبانلا 23-حتف

( لوخدلا ) عطاقلل ةيبناجلا ليصوتلا فارطأ -24

ةتباثلا ليصوتلا ةحول -25

ةكرحتملا ليصوتلا ةحول -26

يسيئرلا مسجلا لكيه -27



يئاوهلا ةرئادلا عطاق لمع ةيرظن

فارطأ اهل نوكي ام ةداع ةيئاوهلا ةرئادلا عطاوق

ةيوناث ةينحنم لا صتا فارطأو ةيسيئر لا صتا

ةعونصم ةيسيئرلا لا االصت فارطأ نوكت ام ةداع

عطاقل قلغملا عضولا يف رايتلا لمحتو ساحنلا نم

ةيئابرهكلا ةرئادلا

  ةضفخنم تالسم ةمواقم عنصل ةضفلا ب ةيلطم يهو

ةمواقمو ةبلص ةينحنملا فارط اال تاسم مال

نوبركلا نم ةعونصم نوكت ام ةداعو ةرارحلل

اال فارطأ فلت نم دحلل ةينحنملا فارط اال مدختست

ءانحن اال ببسب ةيسيئرلا لا صت

ةلوهسب اهلا دبتسا نكمي االصتاالت فارطا  

دعب حتفتو لبق قلغت ةينحنملا لا االصت فارطأ

ةيسيئرلا لا االصت فارطا





يئابرهكلا سوقلا ءافطإ ةيلمع

ةرئادلا عطاق حتف متي امدنعوا أطخ ثودح دنع

فارطأ لظت وأالًو  ةيسيئرلا لا االصت فارطأ حتفت

ضعبلا اهضعب عم لا صتا ىلع ةينحنملا لا االصت

ضفخنم مواقم راسم ىلع رايتلا لصحي امك

ةينحنملا لا االصت فارطأ خالل نم يزاوتم

كانه نوكي نل ةيسيئرلا لا االصت فارطا حتف ءانثأ

ةيسيئرلا لا االصت فارطأ يف ءانحنا يأ



لا االصت فارطأ لصف متي امدنع طقف سوقتلا أدبي

ةيعرفلا

تاريثأتلا ببسب ىلع لأل يسوقلا فيرصتلا كرحتي

ةيسيطانغمورهكلا و ةيرارحلا

هفيرصت يف دعاسي يذلا سوقلا ءادع عم لصتيف  

يف لخدي هنإف ىلع ىلإاأل سوقلا كرحتي امدنع

نم ةعونصم زجاوح نم فلأتي يذلا سوقلا ىرجم

قيرحلل ةمواقمو ةلزاع ةدام

قلا زمو سوقلا ءادع ةدعاسمب سوقلا ةلا طإ متي

ماسقن واال ديربتلا قيرط نع هتمواقم دادزتو سوقلا

واإلطةلا

ضافخنا لعجت ةجرد ىلإ سوقلا ةمواقم دادزت

ماظنلا دهج نم رثكأ سوقلا ربع دهجلا

رفصلا ىلا ًاريخأ سوقلا دامخإ متي يلا  بوتلا



ةلزاع ةدام نم عونصم سوقلا ءافطإ قودنص

ةطساوب ةفلتخم ماسقأ ىلإ مسقنيو قيرحلل ةمواقمو

ةداملا سفن نم زجاوح

يندعم ليصوت رصنع زجاح لك لفسأ يف دجوي

اآلرخ زجاحلا و زجاحلا نيب لصي ريغص



ةطساوب ىلع ىلإاأل اًعوفدم   سوقلا لخدي امدنع

لئاملا ءزجلا لفسأ ةيسيطانغمورهكلا ىوقلا

زجاوحلا ةطساوب ماسقأ ةدع ىلإ هميسقت متي

ةيئابرهكلا ةيرارمتس اال نمضت ةيندعم ةعطق لك نكل

مسق لك يف ساوق نيباأل

ةلسلس يف نوكت ةديدعلا ساوق نإفاأل يلا بوتلا



نم مسق لك لخاد ةيسيطانغمورهكلا ىوقلا ببستت

ىلع مسقلا اذه يف سوقلا ليغشت يف قلزملا ءازجأ

نوزلح لكش

لوطلا ديدمت متي ثيحب ةيلا تتم تانويليهلا هذه  لك

لكشب دادزت هتمواقمو ريبك  لكشب سوقلل يلكلا

ريبك



ACB ةيئاوهلا عطاوقلا زومر ىلع فرعتلا

: اهطبظ ةقيرطو

هرايت رديانش / نيرج نيلر ام ةكرام يئاوه عطاق

ريبمأ 3200 يمس األ

رييعتلل لباق

(Masterpact) زمرلا -1

ةعنصملا ةكرشلا ب صاخ وهو عطاوقلا فينصت

رديانش

(NW32 H1) زمرلا -2

رديانش ةعنصملا ةكرشلا ب صاخ عطاوق فينصت

عةيلا يسيطانغملا لصفلا رايت ةعس (H) زمرلا  

( حاتفملا ) زمر -3

ىلع يوتحيو ةرئادلل عطاق عطاقلا نا ينعي

يسيطانغملا و يرارحلا لصفلا صئاصخ



(Ui1000V) زمرلا -4

ةدمل   عطاقلا هلمحتي دهج ىصقأ وهو لزعلا دهج

V تلوفلا ب ساقيو يناوث  (3-1) هنيعم

(Uimp12KV) زمرلا -5

ةيلا  علا تايتلوفلل زاهجلا دومص وهو ةمدصلا دهج

KV تلوف وليكلا ب ساقيوةيناث يليملا ب ةدملا نوكتو

(Ue220/440/480/690) زمرلا -6

هيلع لمعي يذلا دهجلا وهو عطاقلل يليغشتلا دهجلا

V تلوفلا ب ساقيو يعيبط لكشب عطاقلا

(lcu65KA) زمرلا -7

رصقلا عطقل ىصق األ رايتلا

عطاقلا اهلمحتي يتلا عطقلا ةعسل ةميق ىصقأ يهو

KV ريبمأ وليكلا ب ساقيو ةدحاو ةرم



(Ics=100%lcu) زمرلا -8

نم ةيوئم ةبسن يهو رصقلا لصفل يليغشتلا رايتلا

ةيلا تتم تارم ثالث عطاقلا اهلمحتي يتلا يهو  lcu

قئاقد ثالث هردق نمز اهنيب

تاداز  lcu lcsنم ةبسن تداز :املك ةظح مال

ساقيو رصقلا تارايت لمحت ىلع عطاقلا ةردق اهعم

kA ريبمأ وليكلا ب

(lcw65KA) زمرلا -9

ةريصق ةينمز ةرتفل عطاقلا هلمحتي يذلا ننقملا رايتلا

KA ريبما وليكلا ب ساقيو

(Cat.B) زمرلا -10

: ينعت انهو لصفلا ةقيرط ثيح نم عطاقلا فينصت

ةرياعم نكميو ريخأت نمزب رصقلا تارايت ريثأت

لصفلا نمز



مكارتلا ةطساوب ةيئاقتن اال قيقحت اهنم رظتنيو

ينمزلا

عطاوقلا MCCBو ةبلوقملا عطاوقلا ب ةصاخ هذهو  

ACB ةيئاوهلا

(IEC/EN60947-2) زمرلا -11

ةيملا علا ةيسايقلا ريياعملا عم قفاوتم عطاقلا نا يا

(60Hz/50) زمرلا -12

زتره 50و60 ددرت ىلع لمعي عطاقلا نا يا

(le3200A) زمرلا -13

هيلع لمعي يذلا رايتلا وهو عطاقلل يليغشتلا رايتلا

يعيبط لكشب عطاقلا

A ريبم باأل ساقيو



(Ue690) زمرلا -14

هيلع لمعي يذلا دهجلا وهو عطاقلل يليغشتلا دهجلا

V تلوفلا ب ساقيو يعيبط لكشب عطاقلا

(AC-23A) زمرلا -15

عطاقلا ةئف فينصت

ددرتملا دهجلا ىلع لمعي عطاقلا نا يا

ةيلا علا واألمحلا ريتاوملل حلصيو

(Micrologic0.5A) زمرلا -16

تارايع سمخ ىلع يوتحتو ةيامحلا  و مكحتلا ةدحو

رتيمماو

(lr)األلو رايعلا

(overload) يرارحلا لصفلا  رايت

ln عطاقلل يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو



(tr) يناثلا رايعلا

يرارحلا لصفلا ريخأت طبظ

(lsd) ثلا ثلا رايعلا

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

Ir يرارحلا لصفلا رايت برض هدادعإو  

(tsd) عبارلا رايعلا

يسيطانغملا لصفلا ريخأت نمز طبظ

(li) سماخلا رايعلا

يئاقتن اال يسيطانغملا لصفلا رايت

(ln) عطاقلل يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

Isd دادعإ نم ىلعأ li دادعإ نوكي نأ بجي







ACB ةيئاوهلا عطاوقلا زومر ىلع فرعتلا

: اهطبظ ةقيرطو

2000A يمس اال هرايت ABB ةكرام يئاوه عطاق

: رييعتلل لباق

(SACEE20) زمرلا -1

ةعنصملا ةكرشلا ب صاخ وهو عطاوقلا فينصت

ABB

(IU=2000A) زمرلا -2

هيلع لمعي يذلا رايتلا وهو عطاقلل يليغشتلا رايتلا

يعيبط لكشب عطاقلا

(Ue690V) زمرلا -3

عطاقلا هيلع لمعي يذلا دهجلا وهو يليغشتلا دهجلا

يعيبط لكشب

(lCW55KA) زمرلا -4

ةريصق ةينمز ةرتفل عطاقلا هلمحتي يذلا ننقملا رايتلا



(cat.B) زمرلا -5

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

(~Hz60-50)  زمرلا -6

ددرتب  AC ددرتملا رايتلا ىلع لمعي عطاقلا نا يا

زتره 50وا60

(---------) زمرلا -7

DC رمتسملا رايتلا ىلع لمعي عطاقلا نا يا

(lcu65KA) زمرلا -8

رصقلا عطقل ىصق األ رايتلا

(Ics65KA) زمرلا -9

رصقلا لصفل يليغشتلا رايتلا

%100 ةبسنلا انهو  lcu نم ةيوئم ةبسن يهو

(CEI EN60947-2) زمرلا -10

ةيملا علا ريياعملا عم قباطتم عطاقلا نا يا





عطاقلا تارايع ىلع فرعتلا



يهو تارايع عبرأ ىلع يوتحي

(L)األلو رايعلا

(overload) يرارحلا لصفلا رايت رايع وهو

 (I1) زمرلا

يرارحلا لصفلا رايت طبظل وهو

(t1) زمرلا

يرارحلا لصفلا ريخأت تيقوت طبظل وهو

(S) يناثلا رايعلا

short) يسيطانغملا لصفلا رايت رايع وهو  

 (circuit



(I2) زمرلا

يسيطانغملا لصفلا رايت طبظل و وه

(t2) زمرلا

  يسيطانغملا لصفلا ريخأت طبظل وهو

(l) ثلا ثلا رايعلا

يئاقتن  اال يسيطانغملا لصفلا طبظل وهو

(l3) زمرلا

يئاقتن  اال يسيطانغملا لصفلا رايت طبظل وهو

(G) عبارلا رايعلا

يضر اال برستلا رايت طبظل وهو



(l4)  زمرلا

يضر اال برستلا رايت ةيساسح طبظل وهو  

(t4) زمرلا

يضر األ برستلا نم لصفلا ريخات طبظل

يرارحلا لصفلل (l1) رايع طبظ ةيفيك  

ولك تايعضو 8 اهل حيتافم l1ثالث رايعلل

ةنيعم رايت ةميق اهل ةيعضو

1  0.95 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4

رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو

ln يليغشتلا

(I1=Inx(Σ



(t1) رايعلا طبظ ةيفيك  

ةيعضو لكل تايعضو 4 امهلو ناحاتفم t1 رايعلل

ةنيعم تقو ةميق

A B C D

يسيطانغملا لصفلل (l2) رايع طبظ ةيفيك

لكل تايعضو 8 اهلو حيتافم l2ثالث رايعلل

ةنيعم رايت ةميق ةيعضو

OFF   1    2    3    4    6    8    10

رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو

ln يليغشتلا

(I2=Inx(Σ

(t2) رايعلا طبظ ةيفيك  

حيتافم t2ثالث رايعلل  



ةيعضو لكل تايعضو 4 يناثلا األلوو ناحاتفملل

ةنيعم تقو ةميق

A B C D

: ناتيعضو ثلا ثلا حاتفمللو

نمز نود يسيطانغملا لصفلا األىلو ةيعضولا

ريخأت

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا ةيناثلا ةيعضولا

  يسيطانغملا لصفلل (l3) رايعلا طبظ ةيفيك  

يئاقتن اال

لكل تايعضو 8 اهلو حيتافم (l3)ثالث رايعلل

ةنيعم رايت ةميق ةيعضو

OFF   1.5   2   4   6   8   10   12

رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو

ln يليغشتلا



(I3=Inx(Σ

ةمهم ةظح مال

دادعإ نم ربكا (l3) رايعلا دادعإ نوكي نا بجي

(l2) رايعلا

رايت ةيساسح طبظل وهو (l4) رايعلا طبظ ةيفيك

يضر األ برستلا

لكلو تايعضو 8 اهلو حيتافم (l4)ثالث رايعلل

ةنيعم رايتةميق ةيعضو

   OFF    0.2   0.3   0.4   0.6   0.8

1    0.9

رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو

ln يليغشتلا



(I4=Inx(Σ

(t4) رايعلا طبظ ةيفيك

ةيعضو لكل تايعضو 4 امهلو ناحاتفم t4 رايعلل  

ةنيعم تقو ةميق

A B C D

ءاهتنا




