
رايتلا فش ك ةزهجأ

Currentdetectiondevices

ءابرهك ينف مدمح ليقع



رابتخ الماال قأوأ يئابرهكلا صحافلا قأالم ىمست

دهجلا تافشاك وأ

: دوهجلا ثيح نم عاونأ ثالةث يهو

ضفخنملا ددرتملا دهجلا فشك ةزهجأ

رمتسملا دهجلا فشك ةزهجأ

يلا علا دهجلا فشك ةزهجأ



ضفخنملا ددرتملا دهجلا فشك ةزهجأ

: صحفلا ةقيرط ثيح نم نيعون يهو

: رشابملا لا باالصت دهجلا رابتخا -1

ددرتملا يئابرهكلا رايتلا نع فشكلل

لا: صتا ريغ نم دهجلا رابتخا -2

لوح ددرتملا يئابرهكلا لا جملا نع فشكلل

ةيحلا األسالك

: رشابملا لا باإلصت دهجلا رابتخا

: نيعون وهو

ةبمل ةطساوب

Digital ةيمقر ةءارق ةطساوب

: نيتقيرط هلو ةبمللا ةطساوب صحفلا

ايرسلا ةبملو صحافلا كفملا



TesterScrewdriver صحافلا كفملا

صاخ يغارب كفم نع ةرابع وه صحافلا كفملا

ذخأملا يف يئابرهكلا رايتلا نع فشكلل لمعتسي

ليصوت كلس وأ يئابرهكلا



: هتانوكم

و لزاع و يندعم ناسل نم فشاكلا كفملا نوكتي

ريتفو ضبان و يقلأت حابصم وةيامحلل ةمواقم

( كفملا ةرخؤم ) سمللا



: هلمع أدبم

سبقملا يف ةيتلوفلا نم ققحتت امدنع

زافلا يئابرهكلا طخلا نم يئابرهكلا رايتلا يرسي

(هذه ةيلخادلا ةمواقملا ىلا مث كفملا فرط ىلا

ىلا مث نوينلا ةبمل ىلا )مث رايتلا نم دحت ةمواقملا

ببسب و ديلا عبصا فرط ىلا مث يندعملا ضبانلا

ةرئادلا لمتكت ةدراشلا ةيئابرهكلا مسجلا تانحش

ةبمللا ءيضت و ضر عماأل ةيئابرهكلا



لا: معتس اال ةيفيك

يطبرم دحأ يف يندعملا كفملا ناسل لا خدإ دنع

ديلا عباصأ دحأ عضو عم كلس ةسم وأمال ذخأملا

قلأتي ( كفملا ةرخؤم ) يزكرملا ريتفلا ىلع

هقلأت مدعو يئابرهك رايت دوجول ًاريشم حابصملا

يئابرهك رايت دوجو مدع ينعي





TesterLamp ايرسلا ةبمل

يلا وتلا ىلع تاو 200 ةبمل ليصوت يه ايرسلا

هرابتخا دارملا زاهجلا ب



: ليصوتلا ةقيرط

ةبمللا فرطب يبرهكلا رايتلا نم فرط ليصوت متي

ةيجراخ ةزيربب لصوي ةبملل يناثلا فرطلا و

هرابتخا دارملا زاهجلا ةشيف اهب عضتل ةلصفنم

يئابرهكلا رايتلا ب لصوي ةزيربلل يناثلا فرطلا و



: رابتخ األ ةقيرط

ةزيربلا هنعب فشكلا دارملا زاهجلا ليصوت متي

هليغشت و

ىلع لدي اذهف زاهجلا لمعي ومل ةبمللا تءاضا اذا

زاهجلا لمع واذا زاهجلا ةرئاد يف ةلكشم دوجو

زاهجلا ةرئاد نا ىلع لدي اذهف ةبمللا ءيضت ومل

ةميلس



صحفلا ءانثأ ثدحت نا نكمي يتلا حلااالت ضعب

: ايرسلا ب

ةروصب هؤافطناو يبرهكلا حابصملا جهوت -1

ةرمتسم

ةجيتن فقوتي مث لمعلا يف أدبي زاهجلا نأ ىلإ ريشي

Overcurrent تنرك رفوا دئاز رايت دوجول

Overvoltage دول رفوا دئاز دهج وأ

زاهجلا رئاود يف ةلكشم دوجو ببسب كلذ نوكي دقو

يلا تتم لمحك مدختسملا يبرهكلا حابصملا وأألن

زاهجلا ةردقل ةبسنلا ب ةريغص هتردق

دوجو ىلإ ريشي ةدشب يبرهكلا حابصملا جهوت -2

رصق

CircuitShort تكريس تروش

دئاز لمحب زاهجلا ليمحت ىلإ وأ



AVOAnalog يرظانتلا رتيموف األ

:Meter



: سايقل يرظانتلا سايقلا زاهج مدختسي

OhmΩ ةيئابرهكلا ةمواقملا

اجيم 100 ىتحواجيم نم1

VDC رمتسملا دهجلا

تلوف 500 ىتحو نم0

VAC ددرتملا دهجلا

تلوف 1000 ىتحو نم0

ADC رمتسملا رايتلا

AAC ددرتملا رايتلا

ىصقا دحك ريبما 10 ىتحو نم0



:DC رمتسملا دهجلا سايق ةقيرط

فارطا عضوب متت رمتسملا دهجلا سايق ةقيرط

ردصمل بلا وسلا بجوملا نيفرطلا ىلع زاهجلا

ةيذغتلا

فرط ىلع + بجوملا فرطلا عضو ىعاريو

+ بجوملا ةيذغتلا

ةيذغتلا فرط ىلع بلا- سلا فرطلا عضوو

بلا- سلا



دارملا دهجلا ةوق بسح جيردتلا رايتخا متيو

هصحف

:AC ددرتملا دهجلا سايق ةقيرط

فارطا عضوب متت ددرتملا دهجلا صحف ةقيرط

ةيذغتلا ردصم فارطا ىلع زاهجلا

دارملا رايتلا ةوق بسح جيردتلا رايتخا متيو

هصحف



: رايتلا ةدش سايق ةقيرط

ىلع زاهجلا ليصوتب رايتلا ةدش سايق ةيلمع متت

هرايت سايق دارملا زاهجلا عم يلا وتلا

عم زاهجلا فارطا نم فرط ليصوتب كلذو

يناثلا فرطلا و يئابرهكلا ردصملا نم فرط

هرايت سايق دارملا لمحلا عم سايقلا زاهجل

نم يناثلا فرطلا عم يناثلا لمحلا فرطو

يئابرهكلا ردصملا

10A ىدعتي ال ساقملا رايتلا نوكي نا ىعاريو

ىصقأ دحك



MeterAVODigital يمقر رتيموفا زاهج



:DC رمتسملا دهجلا سايق

كرحن نأ بجي (DC) رمتسملا دهجلا سايقل

يتلا نكام األ دحأ ىلإ سايقلا رايتخا حاتفم

DCV زمرلا اهمامأ

ةحتفلا يف لخدي رمح األ سجملا ف تاسجملا امأ

دوس األ سجملا VWmAو زومرلا ب ةرشؤملا

COM زمرلا ب ةرشؤملا ةحتفلا يف لخدي

فرطلا ىلع رمح األ سجملا عضو ةاعارم عم

ىلع دوس اال سجملا عضوو ردصملل + بجوملا

ردصملل بلا- سلا فرطلا

اذإف

مت



عم دهجل ا ةميق أرقي فوسف سكعلا ب اهعضو

ةءارقلا -عم سبلا ةراشإ

ةرشابم ةشاشلا ىلع ةءارقلا رهظتس سايقلا دنع

لوصحلل سايقلا رايتخا حاتفم كيرحت اننكميو

دهجلا ةميق بسحب ةءارق لضفأ ىلع

ثمال تلوف 15 دودحب ادهج سيقن انك اذإ يأ

يف زاهجلا نأ 20يأ عضو ىلإ حاتفملا كرحنف

20 ىلإ دوهجلا سايق هتعاطتساب ةلا حلا هذه

ىلعأ دحك تلوف



AC ددرتملا دهجلا سايق

كرحن نأ بجي (AC) ددرتملا دهجلا سايقل

يتلا نكام األ دحأ ىلإ سايقلا رايتخا حاتفم

حضوملا زاهجلا يف يهو ACV زمرلا اهمامأ

تلوف 200وأ750 امإ اقباس

كرحنف تلوف 200 نم لقأ دهج سايق اندرأ اذإف

سايق اندرأ اذإ امأ تلوف 200 عضو ىلإ حاتفملا

ىلإ رشؤملا كرحنف تلوف 200 نم ىلعأ دهج

تلوف 750 عضو



DC رمتسملا رايتلا ةدش سايق

هرايت سايق دارملا زاهجلا رايت ىدعتي ال نا بجي

ىصقا دحك 10A نع

وأ وركيملا (DC)ب رمتسملا رايتلا ةدش سايقل



رايتخا حاتفم كرحن نأ بجي ريبمأ يلليملا

زمرلا اهمامأ يتلا نكام األ دحأ ىلإ سايقلا

DCA

ةحتفلا يف لخدي رمح األ سجملا ف تاسجملا امأ

دوس األ سجملا VWmAو زومرلا ب ةرشؤملا

COM زمرلا ب ةرشؤملا ةحتفلا يف لخدي

هرايت صحف دارملا زاهجلا يفرط دحا لصف متي

فارطا عم يلا وت رتيموف اال فارطا ليصوتو

زاهجلا

لصويف عةيلا ةدش وذ هسايق دارملا رايتلا ناك اذإ

10A زمرلا ب ةرشؤملا ةحتفلا ب رمح األ سجملا

ةرشابم ةشاشلا ىلع ةءارقلا رهظتس سايقلا دنع

لوصحلل سايقلا رايتخا حاتفم كيرحت اننكميو

رايتلا ةدش بسحب ةءارق لضفأ ىلع





:MeterClamp رتيمبم كلاال زاهج

يف ةمهملا ةزهج نماأل رتيمبم كلاال زاهج ربتعي

يف تناكا ءاوس ةيئابرهكلا ةينقتلا جملا

ةنايصلا جملا يف وا شرولا وا تاربتخملا

لك هيف دجويو رتيموف اال زاهجل ادج هباشم وهو

ابيرقت رتيموف األ صئاصخ

هنأ يف رتيموف نعاأل زيمتي رتيمبم كلاال االنا



عطق وأ لصفل ةجاحلا نودب رايتلا سايق عيطتسي

لصوملا ءاوتحاو زاهجلا يكف حتفب كلذو ةرئادلا

هب رايتلا سايق دارملا

ريبما 600 ىلا لصي رايت صحف ةيناكماو



راودلا حاتفملا تارايتخا ىلع فرعتلا

زاهجلا فاقيا (OFF) عضولا

ددرتملا دهجلا سايقل (V~) عضولا

رمتسملا دهجلا سايقل (V---) عضولا

رمتسملا رايتلا سايقل (A---) عضولا

ددرتملا رايتلا سايقل (A~) عضولا

ةردقلا سايقل (KW) عضولا



ةيرارمتساو ةمواقملا سايقل ( ) عضولا

ليصوتلا

ددرتلا سايقل (Hz) عضولا

: رتيمبم كلاال زاهج تامادختسأ

اال صاوخ لثم صاوخ هل رتيمبم كلاال زاهج

ةمواقملا سايق هتطساوب نكميف رتيموف

روتسزنارتلا و دويادلا و ليصوتلا ةيرارمتساو

اال حرش يف اهصحف ةقيرطو اهحرش قبس دقو

رتيموف

ربكا ةعاطتسا ةردقب رتيمبم كلاال زاهج زيمتي

ىلا لصي ( ريبم (اال رايتلا ةدش سايقو صحفل

ريبما 600

لصي ىلعأ ( تلوفلا ) دهج قرفو

DC تلوف 500 ىلا

AC تلوف و1000



:( ريبم (اال رايتلا ةدش سايق -1

صحف يف رتيموف نعاال ريتيم كلاالبم زيمتي

رايتلا

و لمحلا عم يلا وت ليصوتلل ةجاحب سيل وهف

لاعةيلا محا ةءارق ةردق

(A) عضو ىلع رتيمبم كلاال طبظ متي

كف نيب هرايت سايق دارملا لباكلا عضوي

رتيمبم كلاال

لمع حةلا يف ةرئادلا نوكتو

اعم نيلباك عضو حصي وال دحاو لباك عضوي

رتيمبم كلاال يكف لخاد



اال حاتفم كيرحت متي قدا ةءارق ىلع لوصحللو

دارملا رايتلا ةوق بسح ىندا وا ىلعا ىلا رايتخ

هصحف



:DC رمتسم )رايت تلوفلا ) دهجلا قرف سايق -2

هسايق دارملا زاهجلا تلوف ىدعتي ال نا بجي

كلاال زاهج هلمحت عيطتسي يذلا تلوفلا نع

500VDC غابلا وهو رتيمبم

DCV زمرلا ىلع رايتخ اال حاتفم عضوي

فارطا ىلع رتيمبم كلاال فارطا عضوتو

هصحف دارملا زاهجلا وا ةيراطبلا

عضويو + بجوملا ىلع رمح األ فرطلا عضوي

بلا- سلا ىلع دوس اال فرطلا

هصحف دارملا زاهجلا فارطا فرعت نكت مل اذا

بلا سلا نم بجوملا

ناك ناف يئاوشع رتيمبم كلاال فارطا عضت

ةحيحص ةءارق يطعي حيحص فارط اال عضو

ةءارق يطعي بولقم فارط اال عضو ناك ناو

ةءارقلا بناجب - سبلا ةراشا عم



بوانتم رايت ( تلوفلا ) دهجلا قرف سايق -3

:ACV

دهجلا هسايق دارملا دهجلا ىدعتي ال نا بجي

هوو رتيمبم كلاال زاهج هلمحت عيطتسي يذلا

1000VAC غابلا

ACV زمرلا ىلع رايتخ اال حاتفم عضوي

دهجلا ردصم ىلع رتيمبم كلاال فارطا عضوتو

ةيلا حلا دهجلا ةميق أرقيف

دهجلا قرف سايق يف ىرخا دئاوف دجوي اضيا

: اهنمو

لا: رتيونلا فرط نم زافلا فرط ةفرعم ا-

ىلع رتيبم كلاال فارطا نم فرط عضوي

مسج ىلع االرخ فرطلا عضويو دهجلا ردصم

يندعم مسج وا ناسنا

فصن يطعي زاف صوحفملا فرطلا ناك ناف

لقا وا ةءارقلا



ةءارق يطعي ال لا رتيون ناك ناو

: اهضعب نم تازافلا ةفرعم ب-

نيزاف يفرط ىلع رتيمبم كلاال فارطا عضوت

ردصملا تازاف نم

نيزافلا نا ينعي كلذف 380V ةءارقلا تناك ناف

نيفلتخم

نيزافلا نا ينعي كلذف رفص ةءارقلا تناك ناو

دحاو امه

: تادعملا ب يضر األ بيرستلا ةفرعم ج-

و ةدعملا مسج ىلع رتيبم كلاال فرط عضوي

مسج وا ناسنا مسج ىلع اآلرخ فرطلا عضوي

ةدعملا مسج ريغ يندعم

ةميق بسحب ةءارقلا نوكت بيرست كانه ناك ناف

بيرستلا

رفص ةءارقلا نوكت بيرست كانه نكي مل ناو



يمقرلا ددرتملا رايتلا صحاف زاهج

CheckingACDigital

يف دعاسي يمقرلا ددرتملا رايتلا صحاف زاهج

مكحتلا رئاود يف رايتلا بقعت و ةنايصلا تايلمع

اإلةران رئاودو





مادختس اإل ةقيرط

يلمعة أدبتو لا رتوين ذخأم ىلا زاهجلا فرط طبري

اهنيب ةنراقملا و دهجلا تاريغتم ةءارقو بقعتلا



لا: صتا ريغ نم دهجلا رابتخا -2

ACVoltage ددرتملا دهجلا فشاك زاهج

detector



رايتلا ىلع ةمخضملا ةينورتكل اإل تاصحافلا دمتعت

يئابرهكلا لا جملا نع اًساسأ فشكتو طقف يوعسلا

ددرتملا رايتلا ب ةطشنلا ماسج األ لوح ريغتملا

عم رشابم يندعم لا صتا يأ مزلي ال هنأ ينعي اذه

ةرئادلا



نم يولعلا ءزجلا سملي نأ مدختسملا ىلع بجي

ةطقنلا هذه دنعو يضرأ عجرمريفوتل ضبقملا

توص عمسي فوس LEDوأ رشؤم ءيضي فوس

اًيح هرابتخا متي يذلا لصوملا ناك اذإ نينر

ةقاطلا و حابصملا ةءاض إل ةيفاضإ ةقاط ريفوت متي

قفدتي وال ةريغص ةيلخاد ةيراطب ةطساوب ربكملل

مدختسملا مسج ربع



لصوملا من برقلا ب زاهجلا عضو متي امدنع

ةعسلا ب يئابرهكلا دهجلل مسقم ءاشنإ متي رشابملا

رعشتسملا و لصوملا نيب ةيليفطلا ةعسلا ىلع لمتشي

مسج خالل (نم ضر ىلإاأل رعشتسملا نيبو

( مدختسملا

مسقملا اذه ربع رايتلا قفدت ربتخملا فشتكي امدنع

دهجلا دوجو ىلإ ريشي هنإف

يأ قفدتي ولمل ىتح تافشاكلا هذه مادختسا نكمي



ينعملا كلسلا ربع رايت

عشي يذلا بوانتملا يئابرهكلا لا جملا رعشتست ألاهن

لصوملا ىلع دوجوملا ددرتملا رايتلا دهج نم

لوقحلا رعشتسي يذلا لا مدعاالصت رابتخ ال نكمي ال

ةحلسملا الت باكلا لخاد دهجلا فاشتكا ةيئابرهكلا

( ياداراف صفق ريثأت ببسب ةيساسأ دويق )



نم90vىلا دهجلا صحفي دهجلا صحف زاهج

ةسم مال نودب ac1000v

عطاوقلا وأ ءابرهكلا باكالت رابتخ ال ثميلا ميمصت

ءابرهكلا حيتافم وا عيزوت بلع وا طئاحلا سباقم وا

هريغو



رايتلا ب ةلصتملا ريغ ةيتلوفلا تاصحاف ةزهجا

مادختس اال ةلهس ددرتملا

طيرش ىلإ زاهجلا فرط سمل ىوس كيلع ام

عطاقوا يئابرهك سباق وأ جرخم وأ يئابرهك

رابتخ رزاإل ىلع طغضا

رايتلا دوجو مدع ينعي اذه ضيبأ ءوضلا ناك اذا

يئابرهكلا

زاهجلا ردصيو رمح األ ءوضلا ءيضي امدنع

يئابرهك رايت دوجوب فرعت كنإف اًريفص

رابتخا ءارجإ لزانملا باحصأو نييئابرهكلل نكمي

لزنملا يف وأ لمعلا ناكم يف ةطشنلا رئاودلل عيرس



حوتفملا كبشملا وذ سايقلا زاهج



حوتفملا كبشملا وذ صحفلا زاهج زيمتي

نود 1000V ىتح ددرتملا دهجلا سايق ةيناكمإب

ةيحلا طاقنلا لاب االصت

ريماسملا وأ ةيطغ حتفاأل نود و



2 120مم ىتحةيساحنلا تارابسبلا سايق ةيناكماو

200A ىتحرايتلا سايق و

دهج سايقل FieldSense ةينقت زاهجلا مدختسي

ددرتملا رايتلا

رشابم لا صتا ءارجإ نود ددرتملا رايتلا تاسايقو

ةيحلا طاقنلا عم



نمازتم ضرع ةساقملا ميقلا عيمج زاهجلا رهظُي

رايتلا و دهجلل

الاهح صإو ءاطخ األ فاشكتسا لعجي امم

لهسأ ىرخ األ ةزهج واأل تاكرحملل



زاهجلا صئاصخ

1000V نم1ىلإ ددرتم دهج سايق ةيناكما

200AAC نم0.1ىلإ رايت سايق ةيناكما

100kΩ 1Ωىلإ :نم ةمواقملا سايقةيناكما

66Hz 45Hzىلا :نم ددرتلا سايق ةيناكما

120مم2 ىتح ةيساحنلا تارابسبلا سايق ةيناكمأ

17.8مم) كبشملا ةحتف )

ةشاشلا ىلع ةساقملا بميقلا ظافتح HOLDلال رز

لمعلا ليهستل

ةءارقلا ةلهس ةيفلخ ةءاضإب ةشاش





TesterSocket سباقملا رابتخا زاهج

هنكمي سبقملا رابتخا وأ جرخملا رابتخا زاهج

األسالك ليصوت ءاطخأ عاونأ ضعب فاشتكا

األسالك ليصوت يف نيعملا أطخلا رهظي



حيباصم نمثالةث ةفلتخم تاعومجمب

ال اساسأ ( زيربلا ) سبقملا رابتخا زاهج مدختسي

RCD رابتخا و سبقملا األسالكيف فشك رابتخ

( يضر األ بيرستلا )

ةعرسب سبقملل ليصوتلا حةلا نع فشكلا نكمي

ةقدبو

سبقملا دهج سايق اًضيأ اهنكمي LCD ةشاش عم

ةشاشلا ىلع هضرعو



: زاهجلا تازيمم

45 نمددرتو 250V ةياغل 48 :نم ليغشتلا دهج

HZ65 ةياغل

ةياغل 48 LCD):نم ةشاش (عم دهجلا سايق

250V

HZ65 ةياغل نم45 ددرتو

(2+2.0٪)±: ةقدلا

30mA: جكيل ثرا RCD رابتخا

20V±220V :نم دهجلا ىلع RCD لمعي

5mA: رايتلا GFCI رابتخا



يبورو واأل يكريم األ سبقملا عم بسانتي

يزيلكن واإل



: زاهجلا مادختسا ةقيرط

نايب تابمل ىلعثالث زاهجلا يوتحي

ىلع ةنيبم يهو ةدعدالالت اهل تابمللا هذهو

: اهحرشب موقن فوس زاهجلا



CORRECT:ةلااألىلو حلا

ناتءاضم طسولا لاو مشلا نايبلا يتبمل

حيحص ليصوتلا ينعت ةلا حلا هذه

GROUNDOPEN: ةيناثلا ةلا حلا

ةءاضم لا مشلا نايب ةبمل

( ثرا ) يضرا دجوي ةلا:ال حلا هذه ينعتو

NEUTRALOPEN:ةثلا ثلا ةلا حلا

ةءاضم طسولا ةبمل

لا رتون دجوي ةلا:ال حلا هذه ينعتو

LIVEOPEN: ةعبارلا ةلا حلا

ةأفطم نايبلا تابمل

زاف دجوي ةلا:ال حلا هذه ينعتو

REVERSELIVE/GRD: ةسماخلا ةلا حلا

ناتءاضم طسولا و نيميلا نايبلا يتبمل

واإلثر زافلا نيب ليدبت ةلا: حلا هذه ينعتو



REVERSELIVE/NEU: ةسداسلا ةلا حلا

ناتءاضم لا مشلا و نيميلا نايبلا يتبمل

لا رتونلا و زافلا نيب ليدبت ةلا: حلا هذه ينعتو

REVERSELIVE/GRD: ةعباسلا ةلا حلا

GRDMISSING

تاءاضم ثلاالةث نايبلا تابمل

واإلثر زافلا نيب ليدبت ةلا: حلا هذه ينعتو

ثرإ دجوي وال



رمتسملا دهجلا فشاك ةزهجأ

detectorDCVoltage

يمقر صحافو صحاف ةبمل : نيعون ويه

TesterDCLamp رشابملا رايتلا صحاف ةبمل

ةيرارمتس اال ةبمل ىمستو



رئاودلا عبتت يف ادج ةديفم ةيرارمتس اال ةبمل

تارايسلا رئاود وا ةينورتكل اال

غإالق رابتخ ال ةيراطبو حابصم مادختسا نكمي

األسالك ةيرارمتسا وأ لا االصت

ةطشنلا رئاودلا عيمج ءافطاو رذحلا يخوت بجي

امم ةيرارمتس اال رابتخا حابصم مادختسا لبق اًمامت

حابصملا تإالف ىلإ يدؤي دق



: مادختس اإل ةقيرط

(-) بلا سلا ةيراطبلا فرط ىلا ةبمللا فرط طبري

(-)يف بلا سلا لوحملا فرط ىلا وا تارايسلا يف

ةينورتكل األ رئاودلا

عطقلا وا تازويفلا األسالكو ةعباتمب ءدبلا متي مث

اهريغو ةينورتكل األ



DCDigital يمقرلا رشابملا رايتلا صحاف

Tester

صحف يف مدختسي يمقرلا رايتلا صحاف

ةينورتكل اال رئاودلا صحفو تارايسلا رئاود



: زاهجلا تازيمم

يديلقتلا يراتورلا دبالنم ةيفيظو رارزأ ةسمخ

ةدحاو ديب ليغشتلا نكمي يئابرهك حاتفم

ديل ةشاش

Flshفالش ءوض



: زاهجلا صئاصخ

: يليام سايق زاهجلل نكمي

9.999KHz/999.9Hz/99.99Hz: ددرتلا

9.999MHz/999.9KHz/99.99KHz/

1000V/600V/60V/6V: رشابم دهج

1000V/600V/60V/6V ددرتم دهج

60mV/600mV: تلوف يليم مظتنم رايت

رايتلا مظتنم رايت :( دويادلا ) يئانثلا مامصلا رابتخا

3V وه دهجلا 5mA،و وه يمام األ

/60k/6k/600:(موا) ةمواقملا قاطن سايق

60M/6M/600k



/9.999nF: ىدملا ( تافثكملا ) تاعساوملا سايق

9.999mF/999.9nF/99.99nF



: مادختس اإل ةقيرط

(-) بلا سلا ةيراطبلا فرط ىلا زاهجلا فرط طبري

(-)يف بلا سلا لوحملا فرط ىلا وا تارايسلا يف

ةينورتكل األ رئاودلا

عطقلا وا تازويفلا األسالكو ةعباتمب ءدبلا متي مث

اهريغو ةينورتكل األ



يلا علا دهجلا فشاك زاهج

:voltagehighIndicated

يلا علا دهجلا حةلا نايبل يلا علا دهجلا فشاك مدختسي

يلا علا دهجلا فشاك مادختسا تاميلعت



درف ةطساوب يلا علا دهجلا فشاك مادختسا -1

ىلا يدؤي دق اصعلا درف مادختسا مدعو اصعلا

ءابرهكلا جملا ىف لماعلا لوخد



مادختس لبقاال زاهجلا ب ةيراطب دوجو نم دكأتلا -2

(test) رابتخ اال عضو ىلع فشاكلا رايتخا -3

هب ةصاخلا اصعلا ىلع فشاكلا تيبثت -4

ديلا نم ةحيحص هقيرطب اصعلا كاسما -5

هياهنلا ىتح اصعلا درف عم كلذل ةصصخملا

رتم و2 يلخادلا فشاكلل رتم 1.5 اهلوط )

رطخلا ةقطنم ىف لوخدلا نم بنجتلل ( يجراخلل



ةيلا علا دوهجلا يذ رتيم كالبم زاهج

:meterclampvoltageHigh

ذخأ لصفلل ةلباقلا رتيم كالبم زاهج ةشاش حيتت

اهيلإ لوصولا بعصي نكامأ يف وأ دعُب نع تاءارق

نماألنام ديزمل



زاهجلا ب هليصوتو لصوملا لوح كبشملا طبر متي

مكحتلا ةفرغ جراخ ىلا اهب جورخلا و ةشاشلا ةلا زإو

تاءارقلا ةدهاشم و ةيقاولا تادعملا وزإةلا

ىلإ سايقلا قاطن نرملا رايتلا رابسم عسوي

ضرعلا يف ربكأ ةنورم رفوي نيح يف ريبمأ 2500

سايق نكمي مادقأ 6 ىلإ هلوط لصي كلس خالل نم

وا ةجرحلا الت وباكلا ةقيضلا قطانملا التيف باكلا

ةمظنم ريغلا ألسالك



: دئاوفلا و تازيملا

ةفاسم ىلع ةشاشلا لمحب ةيكلس لاال ةينقتلا حمست

نم ديزمل سايقلا ةطقن نع اًديعب اًمدق 30 ىلإ لصت

سايقلا ةقد يف لخدت نود ةنورملا

لإلزةلا ةلباقلا ةيسيطانغملا ةشاشلا بيكرت نكمي

ةلوهسب اهتيؤر نكمي ثيح ةلوهسب



ريبمأ 2500 ىلإ سايقلا قاطن عيسوت ىلع لمعي

تلوف V1000IIICAT،V600IVCATو

جمدملا رورملل ضفخنملا ةيفصتلا لماع حمسي

ةثيدحلا تاراش اإل ةجلا عمو

ريفوت عم ةبخاصلا ةيئابرهكلا تائيبلا يف مادختس لال

ةرقتسم تاءارق

طاقتلا و ءاضوضلا ةيفصتل ةيكلملا قفدت سايق ةينقت

ةرئادلا ةيامح هارت امك اًمامت كرحملا ليغشت ءدب

ةيامحلا تادعم ءادترا ءانثأ همادختسا نكمي

سايقلا قاطن نييعتب اًيئاقلت ويدارلا لا سرإ زاهج موقي

لوحملا عاضوأ رييغت ىلإ جاتحت ال ىتح حيحصلا

سايقلا ءارجإ ءانثأ



هبتك

ءابرهك ينف دمحم ليقع
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