
رداصم نيب ليوحتلا ةمظنأ

ةيئابرهكلا ةيذغتلا

دادعإ

ءابرهك ينف مدمح ليقع



ةيذغتلا رداصم نع ةقباسلا سوردلا يف انملكت

ةيذغتلا ردصم نع ةليدبلا وأ ةيطايتح اإل ةيئابرهكلا

يمومعلا

ءابرهك وأ دلوملا ءابرهك يهو رداصملا مهأ انركذو

UPS لا ءابرهك وأ ةيسمشلا حاول األ

ردصم عم ةيذغت ردصم نم رثكأ انيدل رفوت هنأ امبو

هذه نيب ليوحت ةقيرط نم فالدب ةيمومعلا ةيذغتلا

رداصملا

يلك نوكي نا امإ يطايتح اإل ردصملا ىلا ليوحتلا

ردصمب تيبلا لماك ةيذغت متي نأ يأ يئزج وأ

رايتخاو هنم ءزج ةيذغت وأ يطايتح اإل ةيذغتلا

ردصم ىلع اهليغشت داري يتلا تادعملا و ةزهج األ

ردصملا ةردق بسح كلذ و يطايتح اإل ةيذغتلا

يطايتح اال



ةيئابرهكلا ةيذغتلا رداصم نيب ليوحتلا قرط

نيمسق ىلا ةيذغتلا رداصم نيب ليوحتلا قرط مسقنت

ةيكيتاموتا و ةيودي

وأ ةيوديلا ليوحتلا قرط نم ديدعلا دجوي

اهمهأ ركذن فوس ةيذغتلا رداصم نيب ةيكيتاموت اال

ةيلزنملا ةيئابرهكلا تاديدمتلا يف اهنم لا ودتملا و



MTS ةيوديلا ليوحتلا ةمظنأ

نيكسلا عطاق

ايودي ةيئابرهك ةيذغت يردصم نيب ليوحتلا متي

نيكسلا عطاق ةطساوب

نيمسق ىلا نيكسلا عطاق مسقني

وأ2 بطق 1 امإ وهو روطلا يداحأ نيكس عطاق

بطق

نيعون هنم رفوتي

طئاحلا ىلع بكري رهاظ نيكس عطاق



عطاوقلا ةحول لخاد بكري نيكس عطاق



وا4 باطقأ 3 امإ وهو روطلا ثاليث نيكس عطاق

باطقأ

عاونأ 3 هنم رفوتي

طئاحلا ىلع رهاظ بكري عون



عط اوقلا تاحول لخاد بكري عون

صصخم وهو ءابرهكلا نزخ لخاد بكري عون

ةريبكلا دوهجلل



رهاظلا نيكسلا عطاق ليصوت ةقيرط

عطاقلا لفسأ نم يمومعلا ةيذغتلا ردصم لصوي

عطاقلا ىلعأ نم يطايتح اإل ةيذغتلا ردصم لصويو

قرف وال حيحص سكعلا وأ

ىطسولا فارط ىلااأل تيبلا فارطأ لصويو

عطاقلا ب



يفخملا نيكسلا عطاق ليصوت ةقيرط

عطاقلا فارطا ىلا يمومعلا ةيذغتلا ردصم لصوي

ىلعأ LوNنم

فارطا ىلا يطايتح اإل ةيذغتلا ردصم لصويو

ىلعأ GوGNنم عطاقلا

NوL عطاقلا فارطأ ىلا تيبلا فارطأ لصويو

لفسأ نم



روطلا دهجثاليث ةيذغت رداصم ليصوت مت حلا يف

باطقأ 3 عطاق ىلع

طخ عم يمومعلا ردصملا نم لا رتوينلا طخ طبري

لا رتوينلا طخ عم يطايتح اإل ردصملا نم لا رتوينلا

تيبلا ىلا



ATS يكيتاموتو اال ليوحتلا ةمظنأ

ركذن فوس ةريثك ةيكيتاموتا ليوحت ةمظنأ دجوي

ةمدختسملا قرطلا رهشا اهنم

لا سرفن اال روتكاتنوك -1

ةيئابرهك ةيذغت يردصم نيب ايكيتاموتا ليوحتلا متي

يداحأ دهجلل كلذو لا سرفنا روتكاتنوك ةطساوب

روطلا



تالسم طاقن عبراب لا سرفن اال روتكاتنوك زيمتي

اهنم نانثاو NO نيتحوتفم اهنم نانثا ةيسيئر

NC نيتقلغم

( ليوك ) ليغشت فلمو



لا سرفن اال روتكاتنوك لمع ةيرظن

هناف روطلا يداحا دهجب ليغشتلا فلم ةيذغت دنع

تلاال طاقن قلغيو ةقلغملا تلاالسم طاقن حتفيف لمعي

ةحوتفملا سم

ىلا دوعي ليغشتلا فلم نع ةيذغتلا عاطقنا دنعو

قلغيو اهقلغا يتلا طاقنلا حتفيف يعيبطلا هعضو

اهحتف يتلا طاقنلا



لا سرفن اال روتكاتنوك ليصوت ةقيرط

1 فارط ىلااأل يمومعلا ةيذغتلا ردصم ليصوت متي

ردصم نم يربوك ليصوت متيو روتكاتنوكلا و3يف

ليغشتلا فلم ىلا يمومعلا ةيذغتلا

فارط ىلااأل يطايتح اال ةيذغتلا ردصم لصوت متيو

R3وR1

R22و فارط نيباأل يربوك ليصوت متيو

R44و فارط نيباأل يربوكو

2و4يف فارط ىلااأل تيبلا فارطأ ليصوت متيو

روتكاتنوكلا



ةظح مال

يف ةقلغملا ةدعاسملا طاقنلا مدختست نا حصي ال

يكيتاموت اال ليوحتلل ثلااليث روتكاتنوكلا

عيلا رايت لمحتت ال طاقنلا هذه الن

ىدعتت ال األمحلا تناك اذا طقف ةقيرطلا هذه حلصت

ريبمأ 10



نيروتكاتنوكلا -2

ةيئابرهك ةيذغت يردصم نيب ايكيتاموتا ليوحتلا متي

كلذو باطقأ وأ4 باطقأ 3 نيروتكاتنوك ةطساوب

روطلا ثلااليث دهجلل

ةيكيناكيملا ةيامحلا ةطساوب نيروتكاتنوكلا طبر متي

ةدحاو ةعطق امهنأك ناحبصي ثيحب ةصاخ موالطق

اعم امهطغظ نكمي وال



باغ اذإف يمومعلا رايتلل ليغشتلا ةيلضفأ ءاطعإ متي

دلوملا رايت ىلا ليوحتلا متي يمومعلا رايتلا

و دلوملا رايت لصف متي يمومعلا رايتلا داع اذاف

يمومعلا رايت ىلا ايكيتاموتا ليوحتلا



نوكم لك نم ةدئافلا و ةرئادلا تانوكم

نم ةرئادلا نوكتت

2 ددع ريبمأ 1 زويف

نمو ةيلا علا تارايتلا نم مكحتلا ةرئاد ةيامحل

تكريس تروشلا



تل 220وف فلملا دهج باطقأ 3وا4 روتكاتنوك

ددع2

دلوملا رايت وا يمومعلا رايت ليصوتو لصفل



( كولر (تنا ةيكيناكيم ةيامح

لوخد مدعو اعم نيروتكاتنوكلا ليغشت مدع نامضل

امهضعب ىلع نيرايتلا



ددع2 NC ةقلغم طاقن رييلسكوا

يهو يبرهكلا كولر لألتن مدختست

لوخد مدعو اعم نيروتكاتنوكلا ليغشت مدع نامضل

امهضعب ىلع نيرايتلا



220 فلملا دهج هيلير

يمومعلا رايتل ليغشتلا ةيلضفأ ءاطع إل



2 ددع تلوف 220 فلملا دهج يناوث رميات

رايت جورخ نيب ينمز لصاف نيمأتل األلو رمياتلا

يمومعلا رايت لوخدو دلوملا

لبق دلوملا رايت رارقتسا نامضل يناثلا رمياتلا

هيلع ليمحتلا

دلوملا سفن ىلع ATS ةرئاد نم رثكأ دوجو دنعو

لحارم ةدع ىلع دلوملا ىلع ليمحتلل مدختسي



ةرئادلا ليصوت ةقيرط

ىلا مسقنت اآليل مكحتلا رئاود نإف مولعم وه امك

( رواب ) ىوق ةرئادو ( لورتنوك ) مكحت ةرئاد نيترئاد

مكحتلا ةرئاد ليصوت ةقيرط

وأ 1ملم ةعيفر الك سأب مكحتلا ةرئاد ليصوت متي

1.5ملم

زويفلا ىلا يمومعلا رايت نم زاف طخ ليصوت متي

ةحوتفملا هتطقن وىلا هيليرلا فلم ىلإ هنمو

ةحوتفملا T1 رمياتلا ةطقن NOوىلا

فلم ىلا هيليرلا ةطقن فرط ليصوت متيو

T1 رمياتلا

ىلا ةحوتفملا T1 رمياتلا ةطقن فرط ليصوت متيو

اال ةطقنب ارورم K1 يمومعلا روتكاتنوك فلم

K2 ةقلغملا كولر تن

زويفلا ىلا دلوملا رايت نم زاف طخ ليصوت متيو



فلم ىلا اهنمو ةقلغملا هيليرلا ةطقن ىلا هنمو

ةحوتفملا هتطقن T2وىلا رمياتلا

ىلا ةحوتفملا T2 رمياتلا ةطقن فرط ليصوت متيو

كولر االتن ةطقنب ارورم K2 دلوملا روتكاتنوك فلم

K1 ةقلغملا



ىوقلا ةرئاد ليصوت ةقيرط

يمومعلا نم ءاوس ةيذغتلا ردصم نيب ليصوتلا متي

ةبسانم الك ساب ةيسيئرلا عطاوقلا ىلا دلوملا نم وا

لالمحلا

اضيا تاروتكاتنوكلا و عطاوقلا نيب ليصوتلا متيو

االسالك ةحاسم سفنب

جراخم )نيب ربماج ) يربوك لمع متيو

نم هلباقي امب يمومعلا نم زاف لك تاروتكاتنوكلا

االسالك ةحاسم سفنب دلوملا زاف

دحا جورخ ىلا لمحلا فارطا ليصوت متيو

ةبسانملا االسالك ةحاسم سفنب تاروتكاتنوكلا

لالمحلا



متي ثالةيث تاروتكاتنوكو عطاوق مادختسا مت اذا

لا رتوين طخ عم يمومعلا لا رتوين طخ ليصوت

ضعب عم رشابم لمحلا لا رتوين طخ عم دلوملا

لمع متي تلوف 220 دهج دلوم مادختسا مت اذاو

ةلا حلا هذه يفو دلوملا روتكاتنوك لخادم نيب يربوك



روطلا دهجثاليث ىلع لمعت تادعم ليغشت نكمي ال

دلوملا ليغشت تقو

ةرئادلا لمع ةيرظن

راسم لصفب هيليرلا موقي يمومعلا رايتلا دوجو دنع



لصيف يمومعلا رايت راسم ليصوتو دلوملا رايت

هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيف T1 رمياتلا ىلا رايتلا

ءابرهك روتكاتنوك ليغشتب موقي نمزلا ءاهتنا دنعو

ىلااألمحلا رايتلا لصيف K1 يمومعلا

هعضو ىلا هيليرلا دوعي يمومعلا رايت بايغ دنع

راسم لصويو يمومعلا رايت راسم لصفيف يعيبطلا

دلوملا رايت

أدبيف T2 رمياتلا ىلا رايتلا لصي دلوملا ليغشت دنعو

موقي نمزلا ءاهتنا دعبو هيلع طوبظملا نمزلا دعب

رايتلا لصيف K2 دلوملا ءابرهك روتكاتنوك ليغشتب

ىلااألمحلا

واالىلا رايتلا لصي يمومعلا رايتلا ةدوع دنع

أفطنيف دلوملا رايت راسم لصفب موقيف هيليرلا

K2 دلوملا ءابرهك روتكاتنوك

رمياتلا ىلا يمومعلا رايت لصوي تقولا سفن يفو

ءاهتنا دنعو هيلع طوبظملا نمزلا دعب أدبيف T1 مقر

K1 يمومعلا ءابرهك روتكاتنوك ليغشتب موقي نمزلا



ايكيتاموتا دلوملا ءافطإو ليغشت ماظن

ليوحتلا ةقيرط ةقباسلا سوردلا يف انعم رم

ابلا غو ةيئابرهك ةيذغت يردصم نيب ايكيتاموتا

دلوملا رايتو يمومعلا رايت نيب نوكي ليوحتلا

ليغشت نم فالدب ايكيتاموتا متي ليوحتلا نا امبو

ايكيتاموتا دلوملا ءافطإو

نيتقيرطب متت ايكيتاموتا دلوملا ءافطإو ليغشت ةيلمع

ةحولب زهجم ناك اذا امو دلوملا عون بسح

مأال نشكتورب



األىلو ةقيرطلا

نوكي امدنع اهيلإ ءوجللا متي ةميدق ةقيرط يهو

اال ليغشتلل نشكتورب ةحولب زهجم ريغ دلوملا

يكيتاموت

رايتلا بايغ دنع لمعت مكحت ةرئاد نع ةرابع يهو

يمومعلا

نوكم لك نم ةدئافلا و ةرئادلا تانوكم

ريبمأ 1 زويف -1

نمو ةيلا علا تارايتلا نم مكحتلا ةرئاد ةيامحل

تكريس تروشلا



ددع بسح 24DCV 12وأ ليوك هيلير -2

ددع2 دلوملا تايراطب

لا) (طبلا كاتنوكلا ليغشتل مدختسي األلو هيليرلا

دوقولا ةبملط ليغشتو

كرحم ) شراملا ليغشتل مدختسي يناثلا هيليرلا

( فلسلا



12وأ24 ليوك الت) واحم فالرش( رميات -3

VDC

يناوث لصفي مث يناوث شراملا ليغشتل مدختسي

دلوملا لغتشي ىتح لغتشي ىقبي اذكه



2 ددع 220V ليوك هيلير -4

األلو هيليرلا

رميات فاقي ال مدختسي دلوملا رايت نم هتيذغت متي

دلوملا ليغشت حاجن دعب شراملا ليغشت نع افلالرش

يناثلا هيليرلا

رايت ريرمتل مدختسي يمومعلا رايت نم هتيذغت متي

دنع هلصف و يمومعلا رايتلا بايغ دنع ةيراطبلا

يمومعلا رايتلا ةدوع



ةرئادلا لمع ةيرظن

R1ىلا هيليرلا دوعي يمومعلا رايتلا بايغ دنع

عضو ىلا ةقلغملا هتطقن دوعتو يعيبطلا هعضو

فلم ىا ىلا لصيو ةيراطبلا رايت رميف اإلغالق

لا) طبلا ) كاتنوكلا هعم لغشيو لغتشيف R3 هيليرلا

دوقولا ةبملطو

فلاالرش رميات فلم ىلا ةيراطبلا رايت لصي اضيا

اهحتفي مث يناوث 5 ةينمز ةرتف هتطقن قلغيف لغتشيف

رمي هتطقن قلغي امدنعو ثمال ةيناث 15 ةينمز ةرتف

لغتشيف R4 هيليرلا فلم ىلا لصيو ةيراطبلا رايت

شراملا لغشيو

رايت لصي ءابرهك جرخو دلوملا ليغشت مت اذاف

هتطقن حتفيو لغتشيف R2 هيليرلا فلم ىلا دلوملا

رمياتلا فلم نع ةيراطبلا رايت عطقيو ةقلغملا

شراملا ليغشت نع فقوتيف

R1 هيليرلا فلم ىلا لصي يمومعلا رايت داع اذاف

رايت رايت عطقيو ةقلغملا هتطقن حتفيو لغتشيف



هعم فقويو فقوتيف R3 هيليرلا نع ةيراطبلا

دلوملا أفطنيو كاتنوكلا



ةيناثلا ةقيرطلا

دلوملا نوكي امدنع يهو ةثيدحلا ةقيرطلا يهو

نشكتورب ةحولب زهجم



راتس تومير ىمست ةطقن اهيف دجوي ةحوللا هذه

دعب دلوملا لغتشي تقلغا اذا ةحوتفم ةطقن يهو

كيتاموتا عضو ىلع هتئيهت



راتس تومير ةطقن ليصوت ةقيرط

ةحوتفم ةطقن يه راتس تومير ةطقن نإف انركذ امك

وتوا عضو ىلع هتئيهت دعب دلوملا لغتشي تقلغا اذا

رايت ATSعم ةرئادب اهطبرن نا نكمي ةطقنلا هذه

يمومعلا

روتكاتنوك نم ةدعاسم ةطقن ىلع لصوت نكمم

يمومعلا

ىلع ةقلغم ةطقن رييلسكوا بيكرت نكممو

هيلا اهليصوتو يمومعلا روتكاتنوك

يمومعلا رايت نم هتيذغت متي هيلير بيكرت نكممو

نم ةقلغم ةطقن ىلا راتس توميرلا ةطقن ليصوتو

هيليرلا

توميرلا ةطقن اهيلا لصونو ةقلغم ةطقن ذخان مهملا

راتس



راتس تومير ةطقن لمع ةيرظن

وتوا عضو ىلع دلوملا ةئيهت متي

راتس تومبر ةطقن قلغ متي يمومعلا رايت باغ اذاف

يناوث 5 دعب دلوملا لغتشيو

تومير ةطقن حتف متي يمومعلا رايت ةدوع دنعو

فصنو ةقيقد دعب دلوملا ءافطاو راتس




