
اآليل مكحتلا ةمظنأ

ةءاض فياإل

دادعإ

ء ابرهك ينف دمحم ليقع



ةيكذلا ءابرهكلا ماظن

نشيموتا ماظن ىمسيو

KNX/EIB وأ

لوح ديازتملا لوبقلا نيلا قاطنلا عساو ماظن وه

ملا علا

رئاتسلا و ةءاض باإل مكحتلا نم مدختسملا نكمتي ثيح

ةصاخ حيتافم ةطساوب اهريغو ةرارحلا و فييكتلا و

ةطساوب LCDوا ةشاش ةطساوب وا ماظنلا ب

تينرتن األ ةكبش قيرط نع ليابوملا





نشيموت اال ماظن ءازجأ

الت ويدوم وا تاهيلير -1

: عاونأ يهو

ON/OFF ءافطإو ليغشت ةءاض باإل مكحتي عون

ىوتسمب مكحتو ءافطإو ليغشت ةءاض باإل مكحتي عون

( رميد ) ةءاض اإل

دوعصو لوزن يداربلا و رئاتسلا ب مكحتي عون



دابيك -2

نشيموت اال ماظنب ةصاخ نتوب شوب حيتافم يهو

ةنيعم ءازجأ ليغشتل اهصيصختو اهتجمرب متي



LCD ةشاش -3

ماظنلا لماك ليغشتل اهتجمرب متي



ماظنلا جمانرب الخدلا صاخ لويدوم -4

قيرط نع KNX جمانرب ةطساوب هتجمرب متي

بوتب لاال

تنلا ب جمانربلا طبرل صاخ لويدوم -5

دهج ضفاخ لوحم -6

رمتسم رايت دهجب الت ويدوملا ةتيذغتل هبيكرت متي

UPS لثم تباث ءابرهك ردصم نم هتيذغت متي

ةعاسلا رادم ىلع ماظنلا لمع ةيرارمتسا نامضل

عاطقنا يا نودب



نشيموت اال ماظن ليصوت ةقيرط

ةصاخ ةحول التيف ويدوملا بيكرت متي

هتفيظو بسح دحاو التلك ويدوملا ليصوت متيو

ON/OFF ةءاض لال صصخملا لويدوم ليصوت

تاسم تال عبرا ىلع يوتحي غابلا وهو

تازاف ةدع نم وا دحاو زاف نم اهتيذغت متي

ىلا حيباصملا و تابمللا فارطا ليصوت متيو

تاسم تلاال فارطا



مكحتلا و ةءاض لإل صصخملا لويدوملا ليصوت

ءوضلا ىوتسمب

هتيذغت متي دحاو ىلعتالسم يوتحي غابلا وهو

هيف مكحتلا دارملا حابصملا فرط ليصوتو زافلا ب

نيتسجنت عون نم حابصملا نوكي نا بجي



وا ديللا طيرش ةءاض إل صصخملا لويدوملا ليصوت

نوسنيرولف تابمل

مكحتلا متي تلوف 10 جرخم ىلع يوتحي غابلا وهو

وا ديللا طيرش لغشت يتلا الت وحملا خالهلب نم

نوسنيرولفلا تابمل



يداربلا و رئاتسلل صصخملا لويدوملا ليصوت

لوزنلل نانثا تاسم تال عبرا ىلع يوتحي غابلا وهو

نيتراتسب خالاهل نم مكحتلا متي دوعصلل نانثاو



مكحتلا لباكب ةشاشلا و دابيكلا التو ويدوملا ليصوت

(PUS) ساب

و دابيكلا حيتافمو الت ويدوملا عيمج طبر متي

انايحاوا نشيموت اال ماظنل صصخم لباكب تاشاشلا

6CAT تن لباك لا معتسا

VDC24 ةيذغت ردصمب ةشاشلا ةيذغت متي

اهطبرل ةشاشلا CAT6ىلا تن لباك ديدمت متي

تينرتن اال ةكبشب



ةردقلا تاذ تادعملا و ناخسلا و فييكتلا ليصوت

ةيلا علا

تاذ تادعملا و فييكتلل تاروتكاتنوك ةفاضا متي

ىلا تاروتكاتنوكلا ليوك ليصوتو ةيلا علا ةردقلا

ON/OFF مكحتلا لويدوم



ةءاض اآليلباإل مكحتلا ةمظنأ

حيباصملا ةءاضا ىلا ةءاض اإل تاقيبطت ضعب جاتحت

تارمملا )و ملسلا ) جردلا ةءاضا لثم ايئاقلت

تابآرملا و ةليوطلا

اهنم ركذن ايلآ ةءاض باإل مكحتلل قرط ةدع دجوي

ةكرحلا ساسح -1

يف حيباصملا ةءاض إل ةكرحلا ساسح بيكرت متي

ةقاطلا ريفوتل كلذو تابآرملا و ةملظملا نكام األ

ىلا ةجاحلا نودب ةءاض اإل ةلوهسلو ةيئابرهكلا

حيتافملا نع ثحبلا



ةكرحلا ساسح ليصوت ةقيرط

و حابصملا ىلا ةرشابم لا رتوينلا طخ ليصوت متي

ساسحلا Nيف فرط ىلا

ساسحلا Lيف فرط ىلا زافلا طخ ليصوت متيو

L1 فرط ىلا االرخ حابصملا فرط ليصوت متيو

حابصملا يف



سفن يف مكحتيل ساسح نم رثكأ ليصوت نكمي

حابصملا

يزاوت اهليصوت متي



يتلا ةءاض ةدشاال رايتخاو عوطسلا ةدش طبظ متي

ساسحلا اهعم لمعي

ساسحلا ليغشت تقو طبظ متي



ةيئوضلا ةيلخلا -2

ةءاض باأل مكحتلل ةيئوضلا ةيلخلا بيكرت متي

راهنلا يف اهءافطاو ليللا يف اهليغشتو

نكام األ يفو عراوشلا و قئادحلا ةءاضإ يف مدختست

راهنلا يف ةءاضا ىلا جاتحت ال يتلا



ةيئوضلا ةيلخلا ليصوت ةقيرط

فرط ىلا ةرشابم لا رتوينلا طخ ليصوت متي

ةيلخلا يف ضيب األ كلسلا وىلا حابصملا

ةيلخلا يف رمح األ كلسلا ىلا زافلا طخ ليصوت متي

كلسلا ىلا االرخ حابصملا فرط ليصوت متي

ةيلخلا يف دوس األ



فاضي ةيلخلا ةردق نم ربكأ ةءاض األ تناك حلا يف

يف مكحتلا ب ةيلخلا موقتو ةرئادلا ىلا روتكاتنوك

روتكاتنوكلا ليوك



حابصملا و ةيلخلا تيبثت ةقيرط نع ةمهم تامولعم

نع ديعب ناكم يف ةيئوضلا ةيلخلا تيبثت بجي

يئابرهك حابصم يا هبوا مكحتت يذلا حابصملا

رخآ

يف وا قرشلا ةهج نم ةيئوضلا ةيلخلا تيبثت لضفي

سمشلا قورش دنع ةرشابم ءوضلا هيلا لصي ناكم



ةعاس 24 رميات -3

ةءاض باإل مكحتلل ةعاس 24 رميات بيكرت متي

نكامأب تاقواب اهؤافطاو ةنيعم تاقوا يف اهليغشتو

ةنيعم

ةءاض اإل يفو لخادملا و قئادحلا ةءاضإ يف مدختسي

طقف يلال اهليغشت جاتحت يتلا



ةعاس 24 رمياتلا ليصوت ةقيرط

فرط ىلا ةرشابم لا رتوينلا طخ ليصوت متي

رمياتلا Nيف ليوكلا فرط وىلا حابصملا

Lيف ليوكلا فرط ىلا زافلا طخ ليصوت متي

رمياتلا

رمياتلا 1يف ةحوتفملا تلاالسم ةطقن فرط وىلا

ةطقن فرط ىلا اآلرخ حابصملا فرط ليصوت متي

رمياتلا 4يف ةحوتفملا تلاالسم



ثيحب رمياتلا سفن ىلع نيحابصم ليصوت نكمي

بوانتلا النب معي

فرط ىلا يناثلا حابصملا فرط ليصوتب كلذو

رمياتلا 2يف ةقلغملا تلاالسم ةطقن



متي رمياتلا ةردق نم ربكأ األمحلا تناك حلا يف

روتكاتنوكلا ليوكب رمياتلا مكحتيو روتكاتنوك ةفاضإ



ةعاس 24 رميات طبظ ةقيرط

اهطيحم مسقم ةعاس نع ةرابع وه ةعاس 24 رميات

4 ىلا ةمسقم ةعاس لكو ةعاس 24 ىلع يجراخلا

15 يواسي جيردت لك يا تاجيردت )وا شير )

ىلا اهلا خدا وا ءافط لال جراخلا ىلا اهبحس متي ةقيقد

ليغشتلل لخادلا

تايعضو هلثالث حاتفم رمياتلا ب دجوي

ءافطا -0

تيقوتلا ليغشت ءاغلا يأ يودي ليغشت -1

تيقوتلا ليغشت يا كيتاموتا ليغشت -2

لمعي يكل ةيلا حلا ةعاسلا ىلع رمياتلا تقو طبظ متي

ةحيحص ةروصب



( جردلا كيتاموتا ) ملسلا ةنكم -4

حيباصملا ةءاضإب مكحتلل ملسلا ةنكم بيكرت متي

ددحم تقو دعب اهءافطإو

نم ةياغلا و تابآرملا )و جردلا ) ملسلا يف مدختست

ءافطاو ةيئابرهكلا ةقاطلا ريفوت وه اهبيكرت

اهتءاض إل ةجاحلا مدع حلا يف حيباصملا



نم لمعي يضبن رميات نع ةرابع يه ملسلا ةنكم

نتوب شوب حاتفم ةطساوب ةيئابرهك ةضبن خالل

اذإف هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيو هتاسم تال قلغيف

لمعلا نع فقوتي و هتاسم تال حتفي نمزلا ىهتنا

مقرم جيردت خالل نم ةنكملا ليغشت تقو طبظ متي

ةنكملا ب دوجوم

خاللرز نم كيتاموتا وا يودي ليغشتلا طبظ متي

وتواو يودي نيب رايتخ اال

ملسلا ةنكم عاونأ

عاونأ هنمثالث دجوي

ينورتكل واال يقبئزلا و زازهلا





يقبئزلا و زازهلا عون ملسلا ةنكم ليصوت ةقيرط

و حيباصملا فارطأ ىلا لا رتوينلا طخ ليصوت متي

نتوب شوبلا حيتافم فارطأ ىلا

ةنكملا 2يف فرط ىلا زافلا طخ ليصوت متي

نتوب شوبلا حيتافملل ىرخ األ فارط اال ليصوت متي

ةنكملا 1يف فرط ىلا لصوتو يازاوت

يازاوت حيباصملل ىرخ اال فارط األ ليصوت متي

ةنكملا 3يف فرط ىلا اهليصوتو



ينورتكل اال عونلا ملسلا ةنكم ليصوت ةقيرط

و حيباصملا فارطأ ىلا لا رتوينلا طخ ليصوت متي

1يف فرط وىلا نتوب شوبلا حيتافم فارطأ ىلا

ةنكملا

ةنكملا 2يف فرط ىلا زافلا طخ ليصوت متي

نتوب شوبلا حيتافملل ىرخ األ فارط اال ليصوت متي

ةنكملا 3يف فرط ىلا لصوتو يازاوت

يازاوت حيباصملل ىرخ اال فارط األ ليصوت متي

ةنكملا 4يف فرط ىلا اهليصوتو



ةليدبلا ملسلا ةنكم

وه10 هطبظ نكمي تقو ىصقأ ملسلا ةنكم يف

قئاقد

نكميف كلذ نم رثكأ تقو طبظ ىلا ةجاحلا مت اذإف

تاعاس يليد نوأ رميات نم فلأتت ةليدب ةنكم زيهجت

روتكاتنوكو



ةليدبلا ملسلا ةنكم ليصوت ةقيرط

رمياتلا ليوك فارطأ ىلا لا رتوينلا طخ ليصوت متي

3 يسيئرلا تلاالسم فرط وىلا روتكاتنوكلا ليوكو

روتكاتنوكلا يف

نتوب شوبلا حيتافم فارطأ زافلا طخ ليصوت متي

1يف يسيئرلا تلاالسم فرط وىلا يزاوت

روتكاتنوكلا

نتوب شوبلا حيتافمل ىرخ اال فارط األ ليصوت متي

رمياتلا NCيف ةقلغملا ةطقنلا وىلا يازاوت

يف ةقلغملا ةطقنلا يف األرخ فرطلا ليصوت متي

ليوكو رمياتلا ليوكل ىرخ اال فارط ىلااأل رمياتلا

روتكاتنوكلا

ىلا اهليصوتو يزاوت حيباصملا فارطأ ليصوت متي

روتكاتنوكلا 4يف ةيسيئرلا تلاالسم ةطقن

يزاوت حيباصملل ىرخ األ فارط األ ليصوت متي

2يف ةيسيئرلا تلاالسم ةطقن ىلا اهليصوتو

روتكاتنوكلا





يضبنلا هيليرلا -5

و ةليوطلا تارمملا يف يضبنلا هيليرلا بيكرت متي

يف وا تانولا صلا يف انايحاو ( جردلا ) ملسلا يف

ةريبكلا مونلا فرغ

نم ةيئابرهك ةضبن ةطساوب يضبنلا هيليرلا لمعي

نتوب شوب حاتفم خالل

نودب نكلو ملسلا ةنكم ليدب وه يضبنلا هيليرلا

تيقوت

نويسكرد لبرتلا ةليصوت ليدب وه اضياو

( ريتافيدلا )

حابصملا ل يغشتل رثكأ وا حيتافم 3 ىلا ةجاحلا دنع



يضبنلا هيليرلا ليصوت ةقيرط

و حيباصملا فارطأ ىلا لا رتوينلا طخ ليصوت متي

هيليرلا A2يف فرط ىلا

شوبلا حيتافم فارطأ ىلا زافلا طخ ليصوت متي

هيليرلا 1يف فرط وىلا يزاوت نتوب

نتوب شوبلا حيتافملل ىرخ األ فارط اال ليصوت متي

ه يليرلا A1يف فرط ىلا لصوتو يازاوت

يازاوت حيباصملل ىرخ اال فارط األ ليصوت متي

هيليرلا 2يف فرط ىلا اهليصوتو


