Low Voltage Technical
Guide

الدليل الفني للجهد المنخفض

المقدمة introduction -
إيمانا من شركة شنايدر اليكتريك بواجبها تجاه جميع العاملين في مجال الكهرباء وادارة
الطاقة  ،نتشرف بأن نقدم لكم هذا الكتيب "الدليل العلمي للجهد المنخفض" والذي
قمنا فيه بتجميع المميزات الهندسية و العلمية واحدث المواصفات العالمية في مجاالت
توزيع الجهد المنخفض  ،التحكم في المعدات الصناعية والتحكم األلي باإلضافة إلى
احدث ما وصلت اليه التكنولوجيا في مجاالت كفاءة وادارة الطاقة.
تم تبسيط اللغة المستخدمة واالعتماد على المصطلحات التطبيقية الدارجة قدر
المستطاع من أجل توصيل المعنى العلمي.
قمنا بتوفيرنسخة الكترونية لهذا الكتيب يمكن الحصول عليها من خالل الـ QR -Code
المشار اليه في االسفل وذلك لسهولة الحصول على المعلومات الفنية في أسرع وقت.
نبذة عن شنايدر إليكتريك
شنايدر إلكتريك ،هي شركة عالمية رائدة متخصصة في إدارة الطاقة و التحكم اآللي في
المنازل و المباني و مراكز قواعد البيانات و البنية التحتية و الصناعات.
يمتد تاريخها ألكثر من  ١٠٠عامًا ،حيث تعد شركة شنايدر إلكتريك بال شك شركة رائدة في
إدارة الطاقة  -في الجهد المتوسط و المنخفض ،و الطاقة األمنة ،و في أنظمة التحكم
اآللي .فهي توفر حلول ذات كفائة متكاملة من خالل دمج الطاقة مع التحكم اآللي و
البرمجيات.
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المواصفات القياسية IEC -
دفعت الرغبة في التوسع بالتعريف بتوصيات  IECعلي المستوي الدولي و كذلك التعريف بالتقدم التقني
و التكنولوجي  ،الذي توصل إليه مصنعي المعدات الكهربية منذ عام  ،1977اللجنة الفرعية  17Bالتابعة ل
 IECللعمل علي مراجعة المنشور .157-1
نتج عن هذا العمل ،بواسطة الخبراء الدوليين ،النشر في عام  1989للطبعة األولي للمواصفات القياسية
. IEC 60947-2
و بعد التصويت علي إعتمادها إكتسبت هذه المواصفة اإلستحسان و الموافقة علي مستوي العالم كله (
أوروبا  ،الواليات المتحدة  ،كندا  ،استراليا  ،مصر  ،جنوب أفريقيا .)..،
المواصفات القياسية  IEC 60947-2عبارة عن جزء من عمل متكامل
( المواصفات القياسية  ) IEC 60947التي نورد تفاصيلها فيما يلي:
•  : IEC 60947-1القواعد العامة
•  : IEC 60947-2القواطع الكهربية :
•  :IEC 60947-3السكاكين ،معدات الفصل و السكاكين الفاصلة في مجموعة مع المصهرات
•  :IEC 60947-4-1الكونتاكتورات الكهرومغاطسية و بادئات حركة المحركات الكهربية
•  : IEC 60947-4-2منظمات القوي و بادئات حركة محركات التيار المستمر التي تستخدم مهمات إلكترونيات القوي
•  : IEC 60947-5-1دوائر التحكم
•  : IEC 60947-5-2كواشف اإلقتراب
•  : IEC 60947-6-1معدات التعشيق األوتوماتيكي إلي مصدر بديل
•  : IEC 60947-6-2معدات الفصل للتحكم و الوقاية
•  : IEC 60947-7-1صناديق النهاية للموصالت النحاسية
تعريف المفردات في المواصفات القياسية IEC 60947-2
•  : Ueجهد اإلستخدام المقنن
•  : Uiجهد العزل المقنن
•  : Uimpجهد الصدمة المقنن
•  : Icmالتيار المقنن للتعشيق علي القصر
•  : Icuالتيار األقصي لفصل (قطع) القصر وهي اقصي قيمة لسعة القطع التي يتحملها القاطع مرة واحدة
و يقوم بفصل تيارها ،و لكن يجب بعدها إختيار القاطع .ينتج عن ذالك إستبدال القواطع المنمنمة و
المقولبة حيث إنها ال تختبر من الداخل ،و بالنسبة للقواطع الهوائية يتم إستبدال كونتكات الفصل و أي
أجزاء بها عطل حيث انها مصممة لذلك
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المواصفات القياسية IEC -
•  : Icsالتيار التشغيلي لفصل (قطع) القصر و هي نسبة مؤية من
) (Ics= 25, 50, 75, 100%التي يتحملها القاطع ثالث مرات متتالية يفصل بينها زمن قدره ثالث دقائق
و يجب بعدها إختيار القاطع كلما زادت نسبة  Icsمن  Icuزادت معها قدرة القاطع علي التحمل تيارات
قصرعالية القيمة عدة مرات مما يرفع من معدالت اآلمان للمنشأة و العمر اإلفتراضي للقاطع.
•  : Icwالتيار المقنن الذي يمكن تحمله لزمن قصير .
•  : I nتيار السحب األرضي المقنن في التشغيل
•  : Isحدود تيار اإلنتقاء
•  : Inالتيار المقنن
•  : Imتيار الفصل المغناطيسي
•  : Irتيار الفصل الحراري
و تقسم القواطع إلي الفئات التالية:
•  : Cat Aالفئة  Aمن القواطع الكهربية تفتح الدائرة تحت تأثير تيارات القصر دون زمن تأخير.
•  : Cat Bالفئة  Bمن القواطع الكهربية تفتح الدائرة تحت تأثير تيارات القصر بزمن تأخير.
و تقسم المعدات الكهربية للتعشيق و الفصل إلي الفئات التالبة:
 -سكينة فصل

 -قاطع

 -قاطع مزود بوظيفة سكينة الفصل

المواصفات القياسية IEC 60898
 تختص بالقواطع المنمنمة المستخدمة لدوائر التوزيع النهائية القائمون علي تشغيل تلك القواطع ليسوا بالضرورة من الفنيين ،لذا فإنها سهلة التركيب و التشغيلوال يوجد بها أي أداة لظبط قيم التيار او زمن الفصل.
 تستخدم تلك القواطع في المجاالت السكنية و اإلدارية و التجارية كما تدخل أيضا في المجاالت الصناعيةلتغذية دوائر اإلضاءة و البرايز و خالفه.

www.se.com

| 1- 9

المواصفات القياسية IEC -
الجدول التالي يوضح أوجه الشبه و اإلختالف بين المواصفتين  IEC 60947-2و IEC 60898
اوجه المقارنة

IEC 60947-2

IEC60898

الجهد()Vn

<1000

<440

التيار ()In

غير محدد

<125

مدي الفصل الحراري

1.05-1.3 In

1.13-1.45 In

مدي الفصل المغناطيسي

المنحنيات

)B.C.D(1

التيار األقصي افصل القصر

)Icu(2

)Icn(3

التيار التشغيلي لفصل القصر

)Ics(2

)Ics(3

( :IEC 60947-2 )1ال تلزم المصنع بمدي محدد علي أال تتجاوز نسبة السماحية  ± 20%من القيمة
المعلنة من قبل المصنع.
( :IEC 60947-2 )2ال تلزم المصنع بنسب محددة.
( : IEC 60898 )3تحدد قيم  Icsكنسبة من  Icnكاألتي:
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Icn<6KA

Ics=Icn

6ka< Icn<10KA

Ics=0.75 Icn mlkl

Icn>10KA

Ics=0.5 Icn

الحد من التيارCurrent Limitation -
تستخدم تكنولوجيا الحد من التيار في القواطع الكهربائيه
من أجل خفض تيارات القصر المارة من خاللها الي الدوائر التي
تليها ،مما ال يسمح إال بقدر محدود من التيار المتدفق

مزايا الحد من التيار:
لضمان سالمة الشبكة:الحد من التيار في القواطع الكهربائيه يخفف من اآلثار الضارة المرتبطة بتيارات
القصر
• تقليل التأثيرات الحرارية :وهذا يعطي عمر أطول للكابالت
• تقليل التأثيرات الميكانيكية :تكون القوى الناجمة عن التنافر الكهرومغناطيسي أقل ،مع مخاطر أقل
من التشوه و القطع المحتمل ،وما إلى ذلك و هذا يوفر عمر أطول للقضبان النحاسية و العوازل التي بينها
• تقليل التأثيرات الكهرومغناطسية :تأثير أقل على أجهزة القياس والدوائر المرتبطة بها وأنظمة
االتصاالت وما إلى ذلك  ،مما يقلل الخلل الذي يصيب إجهزة القياس لحظة القصر
الحد من التيار يقلل من كل من التأثيرات الحرارية وااللكتروديناميكية على جميع عناصر الدائرة الذي يمر
بها التيار،وبالتالي إطالة العمراإلفتراضي لهذه العناصر.
وعالوة على ذلك ،تسمح ميزة الحد من التيار باستخدام تكنولوجيا الـ” ”cascadingبتقليل من تكاليف
التصميم والتركيب
نظرية الـ Roto-active
بجانب إستخدام نظرية الحد من التيار في قواطع ،Schneider Electric
فإنه يضاف إليها في حالة القواطع المقلوبة  Compact NSXإستخدام
نظرية الـ  Roto-activeعن طريق تقنية القطع الدائرى المزدوج
( حيث تتباعد مالمسات القاطع ذاتيًا و بسرعة فائقة مع ظهور جهدي
قوس كهربي علي التوالي بمقدمة شديدة اإلنحدار للموجة ) مما يقلل
بشدة من قيمة التيار المار بجانب زمن الفصل
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Cascading or Back-up protection
تقنية « »cascadingتستخدم خصائص الحد من التيار في القواطع مما يسمح بخفض سعة اللوحات
الكهربائيه ،والكابالت ومكونات الدوائر األخرى في downstream
يعني بالـ  Cascadingأو الـ  Backup protectionأن يعمل القاطع الكهربي في بداية مجري سريان
التيار كحاجز ضد تيارات القصر .و بهذه الطريقة يتم إختيار القواطع الكهربية التالية في مجري سريان التيار
بسعات أقل من تيار القصر المتوقع ( بموقع تركيبها).
ومن الناحية العملية ،ال يمكن التحقق من ذلك إال من خالل االختبارات التي تجرى في المختبر .هذه
االختبارات يتم إجرائها من قبل الشركات المصنعة التي تقدم المعلومات في جداول ،بحيث يمكن للعمالء
استخدامها و تحقيق الـ cascading
كما هو موضح في الجدول التالي:
إذا كانت حسابات تيار القصر في نقطة
ما تساوي  50KAفإنه بدون إستخدام
التكنولوجيا الحد من التيار نقوم بإستخدام
قاطع  50KAفي  downstreamأما في
حالة تركيب قاطع عمومي يستخدم
تكنولوجيا الحد من التيار فإنه يمكن
إستخدام قاطع أقل سعة في
 downstreamطبقا لجداول الـ cascading
جداول الـ Cascading
• تم إعداد جداول الـ  cascadingعلى أسس حسابيه سليمة من قبل المصنع
• تم التحقق من صحة هذه الجداول بتجارب أجريت طبقا للمواصفات القياسية
IEC 60947-2
لمزيد من التفاصيل عن الجداول رجاء الرجوع إلى الكتالوج الخاص بقواطع الـ cascading
كما انه بمكن عمل حسابات و قياسات للتركيبات الكهربائيه عن طريق الـ Ecodial software
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Principles of Selectivity Tripping
اإلنتقاء هو التوافق بين أجهزة الوقاية األتوماتيكية بطريقة تضمن فصل العطل الذي يحدث بموقع معين
بالشبكة ،بجهاز الوقاية المركب مباشرة قبل العطب من جهة مصدر التغذية قبل أجهزة الوقاية المركبة
في العموميات.

مستويات اإلنتقاء
• االنتفاء الكلي Total DiscriminatioWn
يسمي اإلنتقاء كليًا في حالة ما يفصل القاطع (  CB ( Aبينما يبقى القاطع (  CB ( Bمعشقًا وذالك لجميع
قيم تيارات العطل بداية من تيارات زيادة الحمل حتي أقصي تيار .Icu
• االنتقاء الجزئي Partial Discrimination
يصبح التميز جزئيًا إذا ما فصل القاطع (  CB ( Aحتي حدود اإلنتقائية و بعدها يفصل ك ُال من القاطع ( CB
 ( Aو القاطع ( .CB ( B
• عدم االنتقاء No Selectivity
في هذه الحالة .عند أي قيمة تيار زيادة حمل أو تيار قصر ,يفصل الـ (  CB ( Aو الـ (  CB ( Bسويًا.
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Principles of Selectivity Tripping
االنتقاء بالتيار Current Selectivity
• يكون باإلنتقاء علي طول منحني الوقاية من زيادة الحمل
• يتم اإلنتقاء عن طريق المفاضلة بين وحدات فصل التيار للقاطعين  CB1و ال CB2
• وحدة الفصل بالقاطع  CB1بقيمة ضبط أقل للتيار و وحدة الفصل بالقاطع  CB2بقيمة ضبط أعلي
للتيار.

CB1

CB2

CB1

CB2

االنتقاء بالزمن Time Selectivity
• يتحقق اإلنتقاء علي منحني الوقاية من تيارات القصر المنخفضة
• يتحقق اإلنتقاء عن طريق ضبط زمن التأخير لوحدة الفصل ( وحدات الفصل اإللكترونية فقط)
CB1

CB2

CB1

CB2

االنتقاء بالطاقة Energy Selectivity
• يتحقق اإلنتقاء علي منحني الوقاية من تيارات القصر العالية
• يتحقق اإلنتقاء بإستخدام قاطعين حساسين للطاقة المستهلكة بالجهاز و الناتج عن تيار القصر  .تتوفر
هذه الحساسية عن طريق تقنية الفصل االنعكاسي Roto Active Technique
• في حالة تيار قصر كبير تكون الطاقة المستهلكة في القاطع  CB2غير كافية لفصله  .علي الوجه االخر
تكفي الطاقة المستهلكة في القاطع  CB1لفصله
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Principles of Selectivity Tripping
االنتقاء بالمنطق Logic selectivity

CB1

• تستخدم لقواطع مزودة بوحدات إلكترونية محدده
هذه التقنية تمكن:
CB2

• انجاز أعلى كفاءة للـ  selectivityعلى ثالت مستويات أوأكثر
• للقضاء على الضغوط الحرارية علي التركيبات
الكهربائية عن طريق تقليل زمن الفصل بين القواطع ألقل قيمة ممكنه

CB3

هذة الخاصية تضمن التميز حتى بين القواطع من نفس النوع والسعة.

CB1

CB2
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أختيار الكابالت المناسبة
تبين المعايير الدولية  IEC 60364-5-52طرق إختيار الكابالت المناسبة و كيفية تثبيتها :
• يوضح الجدول التالي الطرق المختلفة إلختيار أنظمة الكابالت وتركيبها
ملحوظة :طرق التركيب التي لها نفس الخصائص تشترك في أكواد علي شكل حروف
( من  Fإلي  ،) Aذات صلة بقدرة حمل التيار ألنظمة الكابالت.
• طرق تثبيت الكابالت طبقا ل IEC 60364-5-52

نوع الكابل

أستخدامه

A1

موصالت معزولة او كابالت أحادية القلب في قناة داخل حائط معزول
حراريا

A2

كابالت متعددة القلوب في قناة داخل حائط معزول حراريا

B1

موصالت معزولة أو كابالت أحادية القلب في قناه عي حائط خشبي أو
طوبي أو علي مسافة أقل من  ٪٣٠من قطر القناة من الحائط

B2

كابالت متعددة القلوب في قناة عي حائط خشبي أو طوبي أو علي
مسافة أقل من  ٪٣٠من قطر القناة من الحائط

C

أحادي أو متعدد القلوب  :يثبت أو علي بعد مسافة أقل من  ٪٣٠من
قطر الكابل من الحائط الخشبي

C

كابالت أحادية أو متعددة القلوب علي حامل كابالت غير مثقب عمودي
أو أفقي

D1

كابالت متعددة القلوب داخل قناة أو في مجرى للكابالت داخل األرض

D2

كابالت أحادية القلب داخل قناة أو في مجرى للكابالت داخل األرض

E

كابالت أحادية أو متعددة القلوب علي حامل كابالت مثقب أفقي

F

كابالت أحادية أو متعددة القلوب علي حامل كابالت مثقب عمودي
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شكلة

أختيار الكابالت المناسبة
التيار المسموح به المعتمد على مساحة المقطع العرضي للكابل الموصل
تقدم  IEC standard 60364-5-52معلومات شاملة علي شكل جداول تحتوي علي التيار المسموح به
و مساحة المقطع العرضي للكابالت وهناك عوامل أخرى تأخذ في االعتبار ,مثل طريقة التثبيت ,طريقة
العزل ,نوع مادة الموصل ,عدد الموصالت.
لتسهيل أختيار الكابالت يوجد جدولين مبسطين االختيار ,جدول للكابالت الغير مدفونة و أخر للكابالت
المدفونة تحت األرض.
• كابالت غير مدفونة في األرض
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أختيار الكابالت المناسبة
• كابالت مدفونة تحت األرض
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هبوط الجهد – Voltage Drop
هبوط الجهد في الشبكات الكهربائية يقصد به انخفاض في الطاقة الكهربائية المحملة في الشحنة
والتي اكتسبتها من المولد الكهربائي نتيجة مرورها في موصل كهربائي ما ،تفقد الشحنة هذه الطاقة
نتيجة لمقاومة المادة التي صنع منه الموصل والتي تقوم باستهالك هذه الطاقة وبعثها على شكل حرارة
• أقصى هبوط للجهد مسموح به :
نوع التركيب

دائرة أضاءة

أستخدامات أخرى
) تسخين  ,طاقة (

أحمال الجهد المنخفض المغذاة من شبكة الجهد المنخفض العامة

3%

5%

األحمال المغذاة من محطات خفض الجهدMV/LV

6%

8%

1

8%
1

5%

1
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هبوط الجهد – Voltage Drop
• لحساب هبوط الجهد يمكن أستخدام الجدول التالي :

مثال ( :) 1
• كابل نحاس مساحة مقطعة =  35مم
• طول الكابل =  50متر
• يغذي موتور من مصدر  400فولت
• علما بأن هبوط الجهد عند نقطة بداية كابل الموتور في الوضع العادية عند استهالك لوحة التوزيع
2

 1000أمبير هو  10فولت

• لحساب فرق الجهد عند :
الموتور في حالة التشغيل العادية :

عند حمل  100أمبير cos Ø = 0.8 ,
• لحساب فرق الجهد :

معادلة هبوط الجهد :

من الجدول نجد أن عند  35مم 2و cos Ø = 0.8
Ucable = 1 x 100 (A) x 0.05 = 5 Volt
Utotal= 10 v + 5 v = 15 volt
• نسبة هبوط الجهد :

U% = (15/400) x 100 = 3.75%
أقل من  , 8%نسبة هبوط في الجهد مسموح بها.
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هبوط الجهد – Voltage Drop
مثال ( :) 2
• لمبة  32أمبير من مصدر  230فولت و cos Ø =1
• مغذاه من كابل ألومنيوم مقطعة  4مم 2و طوله  100متر
لحساب فرق الجهد  ،وبالرجوع للجدول
Ucable =12.5 x 32 x 0.1 = 40 volt
U% = 40x100/230 = 17.4%
يالحظ أن فرق الجهد المحسوب أكثر من , 6%
وهو فرق جهد أكبر من مسموح به ولذلك
يجب أستخدام كابل ذو مساحة مقطع أكبر.
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تيار القصر Short Circuit -
هي دائرة كهربائية ذات مقاومة صغيرة جدًا و تقترب من الصفر مما يعني و أنه حسب قانون أوم
الجهد ( ) V
الكهربائي.:
المقاومة ( ) R
شدة التيار ( = ) I
و في حالة وجود تيار مباشر و بما أنه المقاومة (  =) Rصفر أو تقترب منها و أن الجهد ذو قيمة معينة غير
الصفر ،فإن التيار سيقترب من الماالنهاية و سيغدو تيار فائض ،و مرور ذالك التيار الفائض الشديد في
مقاومة صغيرة تقترب من الصفر ...يسبب أحتراق األسالك و أنفجار األجهزة
أهمية حساب تيار القصر؟
• معرفة و تحديد تيار القصر عند نقط مختلفة في الشبكة من األساسيات في تصميم الشبكة الكهربائية
• معرفة و تحديد تيار القصر مهم الختيار وتصميم اللوحات و أجهزة الحماية و الكابالت المناسبة للشبكة
يمكن تحديد تيار القصر  Iscبأي موقع بالشبكة الكهربية باستخدام الطريقة الموضحة
فيما يلي :
 - 1احسب مجموع المقومات  Rtمن موقع القصر بالراجع حتي مصدر التغذية RT=R1+R2+R3+ ...
 - 2أحسب مجموع الممانعات  Xtمن موقع القصر بالراجع حتي مصدر التغذية X1+X2+X3...
 - 3أحسب تيار القصر  Iscفي موقع القصر

حيث إن كل من المقاومة و الممانعة  Rtو  Xtمحسوبة بالميللي أوم( .)mΩو  UOالجهد المقنن بين األوجه
علي أطراف محمول التغذية ( 410أو  230فولت) في حالة غياب الحمل.
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Short Circuit - تيار القصر
Draw

Part Of
Installation

Impedance

Resistance

Reactance

( Z1=U^2/P1)

R1=0.1 X1

X = 0.995 Z1

أو بأستخدام الجدول التالي
Up Stream

Psc (MVA)

Uo (V)

Ra (mΩ)

Xa (mΩ)

250

420

0.07

0.7

500

420

0.035

0.351

Usc : short circuit voltage of Transformer in %
S : Apparent Power of Transformer in KVA

Transformer

Transformer
rating
)KVA(

USC IN %
Oil
immersed

cast-resin
dry type

50to750

4

6

800to3200

6

6

PCU: Copper Loss in Watt
S : Apparent Power of Transformer in KVA

Cables

Circuit
Breaker
Rapid
Selective

Bus Bars

Z4 negligible

R4 negligible

X4 negligible

5

 من الجدول التاليUSC ,X2 ,R2 يمكن إيجاد
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تيار القصر Short Circuit -

• حساب تيار القصر ،أطوال و مقاطع الكابالت:
بالرجوع إلي الشبكة الموضحه بالرسم التالي ,و بمعرفة تيار القصر أعلي الشبكة يمكن استخدام الجداول
الموضحة في الصفحات التالية لتحديد تيار القصر أسفل الشبكة تناسبيًا مع طول و مقطع الكابل.
مثال:
• الكابالت المستخدمة نحاسية
• قطر الكابل=  47.5مم

2

• طول الكابل  20م
• تيار القصر في النقطة أعلي الكابل =  28كيلو أمبير
بتقريب األرقام الي المناسب لها بالجدول  ,فأنه يمكن الوصول الي قيمة تيار القصر التقريبيي في نهاية
القصر الكابل و هي .KA 14.7
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Short Circuit - تيار القصر

1- 25 | www.se.com

الحماية من التسريب األرضي Earth leakage protection -
• الصعق بالتيار الكهربي
يتعرض اإلنسان لخطر كبير عندما يمر بجسمه تيار أعلي من  30ميللي أمبير إذا لم يتم فصل هذا التيار
في أسرع وقت .تنشأ الصعقة بالتيار الكهربي بسبب عدة ميللي أمبيرات التي قد تكون متواضعة جدًا
بالقياس بتيار الحمل في أي من نظم التوزيع الكهربي .لكن أحيانًا تكون هذه الميللي أمبيرات كافية
للتأثير الخطير علي الوظائف األساسية للجسم البشرى التنفس و معدل ضربات القلب.
• التالمس المباشر Direct contact
يعرف التالمس المباشر عندما يالمس إنسان موصل سلك أو قضبان نحاسية
يمر به تيار كهربي في حاالت التشغيل االعتيادية حيث يسري التيار الكهربي
في جسمه في هذه الحالة يصبح الشخص معرضًا لجهد الفازة الكامل
(حيث أن = Isتيار التالمس).
• التالمس الغير مباشر Indirect contact
يعرف التالمس الغير مباشر عندما يالمس إنسان جزء من موصل للتيار
الكهربي  ,والذي ال يحمل تيارا كهربيًا في حاالت التشغيل االعتيادية،
إنما يمر به التيار بسبب عطل بالعزل أو ألسباب أخري .أي انه في حالة
التالمس الغير مباشر ,يلمس الشخص الجزء المعدني الذي يكون مكهربًا
بطريق الصدفة ,مثل شاسيه معدني ( ثالجه  ,غسالة  ,موتور )..... ,و حجم الخطر يتحدد ,في هذه الحالة
بمقدار التيار المار بجسم الشخص إلي األرض ( حيث أن  = Idالتيار المار بالعزل المعطوب).
بناء علي الجهد و نوع و زمن التالمس و كذالك عمر و حساسية الشخص المالمس ,تسبب الصعقة رد فعل
ً
فسيولوجي يتراوح بين مجرد اإلحساس برعشة إلي توقف كامل بالقلب مسببًا الوفاة .يبين الجدول التالي
حجم الخطر الذي يتعرض له الشخص المالمس حسب قيمة التيار المار به.
التيار

رد الفعل الناتج عن الصعقة الكهربية

 1أمبير

توقف القلب

 75ميللي أمبير

بداية تليف القلب ال يشفي منه

 30ميللي أمبير

بداية شلل نظام التنفس

 10ميللي أمبير

إنقباض عضلي

 0,5ميللي أمبير

اإلحساس برعشة أو بوخز
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الحماية من التسريب األرضي Earth leakage protection -
• إجراءات الوقاية من التالمس المباشر
تنص المواصفات  IECعلي عدة مستويات للوقاية من التالمس المباشر:
• إجراءات الوقاية الكاملة
• الوقاية بعزل األجزاء الحية (الحاملة للتيار)
• الوقاية بواسطة توفير حواجز او حاويات لألجزاء الحية
• أجراءات الوقاية الجزئية  :بواسطة توفير عوائق او التركيب بعيدًا عن متناول األيدي.
• إجراءات الوقاية الخاصة :عن طريق إستخدام شبكات بجهد متناهي االنخفاض لألمان
()safety Extra Low Voltage_ SELV
• الحرائق
تعتبر األعطال الكهربية هي أكبر مسبب للحرائق بالمواقع الصناعية و السكنية و تنتج غالبية هذه
األعطال من عطب في عزل الكابالت بسبب إرتفاع درجة حرارتها او قطع الكابل عن طريق الحوادث.
قد يخلق تيار تسرب يزيد بالكاد عن  300ميللي أمبير مضافًا إلي تيار الحمل تيارًا كافيًا لرفع درجة حرارة
العزل و انصهاره و من ثم ترك الموصالت عارية في موقع العطب.
يتسبب تيار التسرب المار خالل العزل المعطوب في حدوث شرارة ذات درجة حرارة
عالية تكفي إلشعال الحريق بعزل الكابل لينتشر في المبني  .و لذلك ٌينصح بوضع RCD
ذو حساسية  300ميللي أمبير لفصل هذا التسريب عند حدوثه.
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الحماية من التسريب األرضي Earth leakage protection -
أنواع أجهزة الحماية من التسريب األرضي
• فئة AC Class
تناسب هذه النوعية العديد من التطبيقات التي ال تحتوي علي مكونات الكترونية أو إذا كانت تحتوي علي
مكونات إلكترونية فال بد أن يوجد محول عند مدخل الدائرة اإللكترونية في هذه الحالة.
ومن أمثلة التطبيقات الشهيرة لألحمال لهذه الفئة ما يلي:
 -1اللمبات الفلورسنت و اللمبات الفتيلة و األجهزة المنزلية.
 -2أجهزة الراديو و التليفزيون و أجهزة انذار الحريق و حساسات الحريق و أجهزة الهاي فاي
 -3األجهزه المحمولة مثل مجفف الشعر و الشنيور و الخالطات المنزلية و أجهزة عمل القهوة.
• فئة A class
هذه الفئة تستخدم لألحمال التي تحتوي علي دوائر إلكترونية ليس بها محول عند مدخل الدائرة
اإللكترونية كما يستخدم لألحمال التي تحتاج إلي تيارات مستمرة نبضية أو التي تستخدم الكترونيات
القوي لتوحيد التيار.
و مثال لهذه األجهزة ما يلي:
 -1ماكينات الغسيل الكبيرة ( األطباق أو المالبس) بالفنادق و المستشفيات و القري

السياحية و التي

تحتوي علي كروت إلكترونية لتغير سرعة دورانها (تشغيلها)
 -2أجهزة الكمبيوتر و الفاكس و  UPSو ماكينات التصوير .
 -3أجهزة التحكم في األطباق الخاصة باإلتصاالت الفضائية باألضافة إلي اجهزة السنتراالت.
• فئة F class
هي مثل الفئة  A classباإلضافة الى حماية الدوائر التي تحتوي على مغيرات السرعة ( ،)single phaseكما
أنها مزودة بمناعة خاصة ضد الزيادة اللحظية في التيار.
• فئة A Si class
وهذه األجهزة لها نفس خصائص الفئة  A classباإلضافة إلي إنها صممت خصيصًا لألماكن المعرضة
للتلوث باألتربة و الغازات و درجات الحرارة العالية مثل السفن و المواني البحرية و ماكينات تصنيع المولد
الغذائية و محطات معالجة المياه.
• فئة B class
أجهزة الحماية من فئة  B classتستخدم فقط للتطبيقات الصناعية و المباني التجارية التي يتم تغذيتها
بمصدر تغذية ثالثي األوجه و التي بها خطر وجود تيارات مستمرة في الشبكة نتيجة أستخدام مغيرات
سرعة و أجهزة تغير شدة اإلضاءة و الشواحن و اجهزة UPS
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المنظومة األرضية أو التأريض
يمكن تعريف المنظومة األرضية أو التأريض بأنه اتصال كهربائي تم عن قصد بين جهاز كهربائي أو
شبكة أجهزة من جهة وكتلة األرض من جهة أخرى .لذا فأن التأريض مطلوب لتوفير السالمة للمنظومة
الكهربائية وللعاملين في المنشأة وهذا معروف بشكل عام لدى الغالبية من األشخاص ولكن غير واضح
لدى النسبة العظمى من الناس.
• أهمية التأريض :
أوال  :األرضي يحمي األفراد من خطر الصعق الكهربائي الناتج عن قصور العزل أو انهياره.
ثانيا  :يقي من خطر التفريغ الكهربائي.
ثالثا  :يحمي المعدات من أضرار التغيرات المفاجئة والكبيرة في جهد التغذية ()Voltage Surges
رابعا  :يؤمن تشغيال مناسبا للمعدات والمنظومات الكهربائية.
• نظم التأريض :
 -1نظام  ( - TTتأريض نقطة التعادل ) :
يتم توصيل نقطة من مصدر التغذية مباشرة باألرضي ,كل المناطق المكشوفة و الخارجية الموصلة
للكهرباء يتم توصيلها علي قطب كهربي أرضي منفصل عند التركيب .ذلك القطب الكهربي يحتمل أن
يكون منفصل عن القطب الكهربي الرئيسي.
المنطقتين الرئيستين المؤثرتين يمكن أن يترابطا بدون أي تأثير علي أجهزة الحماية

تقنية  TTتستخدم لحماية األشخاص عن طريق :

 -1تأريض الموصالت الكهربائية المكشوفة.
 -2أستخدام أجهزة .RCDs
تقنية العمل:
مقاطعة خطأ العزل األول.
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المنظومة األرضية أو التأريض
 -2نظام  ( - TNاألجزاء الموصلة للكهرباء المكشوفة متصلة باألرضي ) :
مصدر التغذية متصل باألرضي مباشرة كما في نظام  . TTعند التركيب ,كل المناطق المكشوفة و
الخارجية الموصلة للكهرباء يتم نوصيلها بالحيادي ( .) Neutral
تقنية  TNتستخدم لحماية األشخاص عن طريق :

 -1ربط و تأريض الموصالت الكهربائية المكشوفة و الحيادي.
 -2مقاطعة الخطأ األول بأستخدام أجهزه الحماية من التيارات
الزائدة ( قواطع و فيوزات )

• هناك عدة أنظمة من نظام ال TN
أ -نظام TN-C
موصل الحيادي يستخدم كموصل أرضي و يتم تسميته PEN Protective Earth and Neutral
( موصل أرضي و حيادي ).
ذلك النظام ليس مسموح به لموصالت أقل من  10مم 2أو لألجهزة المحمولة.
نظام  TN-Cيستلزم تساوي فرق الجهد في التركيب مع أقطاب كهربائية مشتتة متباعدة علي نحو
منتظم بقدر اإلمكان حيث أن موصل ال  PENموصل للحيادي و في نفس الوقت يحمل النيارات الغير
متوازنة في األطوار و كذلك توافقيات التيار من الدرجة الثالثة و تابعيتها.
لذلك يجب توصيل موصل ال  PENلعدد من األقطاب الكهربائية األرضية في التركيب.
في نظام  TN-Cوظيفة موصل األرضي لها أولوية علي وظيفة الحيادي .في الطبيعي موصل  PENيجب
دائما أن يتم توصيلة بنقطة األرضي للحمل و يتم أستخدام كابل عبور لتوصيل هذة النقطة إلي نقطة
األرضي.
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المنظومة األرضية أو التأريض
ب  -نظام TN-S
نظام ال  5 ( TN-Sأسالك ) يلزم استخدامه للدوائر ذات مساحة مقطع أقل من  10مم 2لألجهزة المحمولة.
موصل األرضي و موصل الحيادي منفصلين ,في الكابالت المدفونة تحت األرض المغطاة بمادة الرصاص,
موصل الحماية في العادة مغطي بمادة الرصاص.

ج -نظام TN-C-S
نظام  TN-Cو  TN-Sيمكن أستخدامهم في نفس التركيب .في نظام ,TN-C-S
نظام ال  4 ( TN-Cأسالك ) يجب أن ال يستخدم تحت نظام ال  5 ( TN-Sأسالك ) ,حيث أن أي تداخل بالخطأ
في الحيادي أعلي التوصيل سيؤدي إلي إعاقة في الموصل األرضي في أسفل التركيب ,و سيؤدي إلي خطر.
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المنظومة األرضية أو التأريض
د -نظام  ( – ITعزل أو مقاومة  -تأريض نقطة الحيادي ) :
 -1نظام  ( ITالحيادي المعزول ):
ال يوجد توصيل بين نقطة الحيادي و مصدر التغذية و األرضي.
الموصالت الكهربائية المكشوفة و الخارجية في التركيب يتم توصيلها بالقطب الكهربي األرضي.
تقنية الحماية:

 -1ترابط و تأريض الموصالت الكهربائية المكشوفة..
 -2إشارة للخطأ األول بأستخدام جهاز مراقبة العزل ( ) IMD
 -3مقاطعة الخطأ الثاني بأستخدام أجهزة الحماية ضد التيارات
الزائدة ( قواطع و فيوزات )
تقنية العمل :
 -1مراقبة الخطأ األول للعزل
 -2تحديد و معالجة الخطأ
 -3مقاطعة خطأين عزل متزامنين

 -2نظام  ( ITمقاومة – نقطة تعادل مؤرضة )
يتم توصيل مقاومة دائمة بين نقطة الحيادي لملفات المحول ذو الجهد المنخفض و األرض.
كل الموصالت الكهربائية المكشوفة و الخارجية في التركيب يتم توصيلها بالقطب الكهربي األرضي.
أسباب ذلك الشكل من التأريض لتثبيت الجهد لشبكة صغيرة لتتخذ نفس جهد األرضي
لتقليل مستوى الجهد الزائد  ,الناتج عن االندفاعات الكهربائية المبعوثة من لفات المحوالت عالية الجهد.
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تأثير الشبكة و األحمال على أختيار نظام التأريض:
نوع الشبكة

النظام الذي
ينصح به

شبكة كهربائية كبيرة ذات أقطاب كهربائية عالية الجودة
للمناطق المكشوفة الموصلة للكهرباء ( بحد أقصى )Ω 10

يمكن
استخدامه

ال ينصح به

TT,IT,TN

شبكة كهربائية كبيرة ذات أقطاب كهربائية عالية الجودة
للمناطق المكشوفة الموصلة للكهرباء ( > )Ω 30

TN

TN-S

المناطق المضطربة ( تتعرض للعواصف )

TN

TT

شبكة ذات تسرب تيار عالي ( >  500مللي أمبير )

TN

IT AND TT

شبكات ذات خطوط هوائية خارجية

TT

TN

IT

مولد كهرباء للحاالت الطارئة

IT

TT

TN

IT AND
TN-C

IT

نوع األحمال
أحمال لها حساسية عالية تجاة األخطاء الكهربائية

IT

TT

TN

أحمال لها مستوى عزل ضعيف

TN

TT

IT

أحمال لها طور أحادي متعدد

TT, TN-S

IT,TN-C

أحمال ذات خطورة كبيرة

TN

TT

IT

أدوات األالت

TN-S

IT , TN-C

TT

مصدر تغذية من محول ذو توصيلة star-star

TT

IT
( من غير
الحيادي )

) بالحيادي ( IT

مباني لها أحتمالية األشتعال

IT

TN-S

TN-C

منشئات لها محطة توزيع كهرباء فرعية

TT

TT

أجهزة ذات تعديالت متعددة التغيير

TT

شبكات و أحمال ذو خصائص مختلفة

TN, IT

تركيبات حيث أستمرارية التيار األرضي غير مؤكدة

TT

TN-S

TN-C, IT

أجهزة كهربائية (  ,PLCكمبيوتر) ...,

TN-S

TT

TN-C

شبكات تحكم و مراقبة األالت  ,أجهزة أستشعار و تشغيل
ميكانيكي

IT

TN-S, TT
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تعريفة الكهرباء
تعريفة الكهرباء لالستخدامات المنزلية:
يتم احتساب قيمة االستهالك للقطاع المنزلي والتجاري بنظام الشرائح علي أساس تصاعدي أي كلما
ارتفع االستهالك كلما ارتفع سعر الكيلووات ساعة حيث يتضاعف سعر التعريفة تصاعديا ليصل سعر
الكهرباء في أعلي شريحة اكثر من  10مرات من سعر التعريفة في الشريحة األولي ومن هنا يتبين أهمية
توفير استهالك الطاقة الكهربية باستخدام األجهزة الموفرة للطاقة واألنظمة الذكية التي تضمن المراقبة
والتحكم في الطاقة الكهربائية مما يوفر االستخدام األمثل للطاقة.
• تعريفات
 كيلووات ساعة (ك.و.س) :هو استهالك الكهرباء بما يعادل إضاءة مصباح قدرته  100وات لمدة  10ساعات 100وات *  10ساعات =  1000وات ساعة =  1كيلووات ساعة
 التعريفة :سعر بيع وحدة الطاقة الكهربية (كيلووات ساعة) والقدرة الكهربية (كيلووات) إلى المستهلكبالنسبة ألوجه االستخدام المختلفة
• كيفية توصيل الكهرباء من المنتجين إلى المستهلكين:
تنقسم عقود توريد الكهرباء للمستهلكين بخالف المنزلي والتجاري وبعض الصناعي إلى
نوعين:
• عقود توريد كهرباء بقدرة حتى 500كيلووات :وتعتمد طريقة حساب التكلفة على كمية االستهالك
الشهري للطاقة الكهربائية (كيلووات ساعة).
• عقود توريد كهرباء بقدرة أكبر من  500كيلووات :وتعتمد طريقة حساب التكلفة على كمية االستهالك
الشهري للطاقة الكهربائية (كيلووات ساعة) وأقصى حمل (كيلووات) كل ثالث شهور .
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تعريفة الكهرباء
شرائح االستهالك
)ك.و.س/شهر(

السعر
) قرش /ك.و.س(

حساب الفاتورة

من صفر 50 -

22

 ٢٢قرشا للكيلو وات

من ١٠٠ - ٥١

30

حتى  50كيلو وات بقيمة  ٢٢قرشا ،ما فوق  50كيلو بسعر  ٣٠قرشا

من صفر 200 -

36

 ٣٦قرشا على كل كمية االستهالك

من ٣٥٠ - ٢٠١

70

حتى  200كيلو وات بقيمة  ٣٦قرشا ،و فوق  200كيلو بسعر  ٧٠قرشا

من ٦٥٠ - ٣٥١

90

حتى  200كيلو وات بقيمة  ٣٦قرشا ،فوق  200كيلو وحتى  350كيلو وات
بسعر  ٧٠قرشا ،و ما فوق  350كيلو وات بسعر  ٩٠قرشا

من ١٠٠٠ - ٦٥١

135

حتى  200كيلو وات بقيمة  ٣٦قرشا ،فوق  200كيلو وحتى  350كيلو وات
بسعر  ٧٠قرشا ،وما فوق  350كيلو حتى  650كيلو بسعر  ٩٠قرشا و ما
فوق  650كيلو بسعر  ١٣٥قرشا

من صفر الكثر من 1000

145

 ١٤٥قرشا على كل كمية االستهالك

• مثال لحساب الفاتورة المنزلية :
فمث ًلا لو كان االستهالك  700كيلو وات فيكون حساب الفاتورة 200( :كيلو ×  ٣٦قرشا) +
( 150كيلو ×  ٧٠قرشا)  300( +كيلو ×  ٩٠قرشا)  50( +كيلو ×  ١٣٥قرشا) =  ٥١٤.٥جنيها ،باإلضافة إلى الرسوم و
الدمغة.
• تعريفة الكهرباء لالستخدمات التجارية :
يتم حساب قيمة األستهالك بنفس الطريقة المستخدمة في االستخدمات المنزلية مع اختالف قيمة
التعريفة.
األستخدمات التجارية
شرائح االستهالك (ك.و.س) ز

السعر( قرش /ك.و.س)(ز

من صفر ١٠٠ -

٥٥

المستهلك من  101الي ( 250ك.و.س)

السعر( قرش /ك.و.س)(ز

من صفر ٢٥٠ -

١٠٠

المستهلك من  251الي ( 1000ك.و.س)

السعر( قرش /ك.و.س)(ز

من صفر ٦٠٠ -

١١٥

من ١٠٠٠ - ٦٠١

١٤٥

المستهلك من ( 1000ك.و.س)

السعر( قرش /ك.و.س)(ز

من صفر الكثر من ١٠٠٠

١٥٠
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تعريفة الكهرباء
تعريفة الكهرباء لالستخدامات الطاقة علي الجهد المتوسط ( 22-11ك.ف):
عند استخدم محوالت اكثر من  500كيلو وات يتم الحساب وفقا للجدول التالي

المشتركين

مقابل القدرة
جنيه(/
)ك.و.شهر

متوسط سعر
الطاقة
)قرش /ك.و.س (

خارج الذروة
)قرش /ك.و.س (

داخل الذروة
)قرش /ك.و.س (

شركات المياه والصرف الصحي

-

115

-

-

باقي المشتركين

50

105

96.9

145.4

• المصدر :جهاز تنظيم مرفق الكهرباء طبقا قرار وزارى رقم ( )١٥٧لسنه  ٢٠١٨بتاريخ  ٢٠١٨/٦/٤بشأن تعديل
تعريفة الكهرباء
• جميع األسعار وفقا للمصدر
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القواطع الكهربية
• وظيفة القاطع الكهربي
• تعشيق و فصل الدائرة
• الوقاية من :
 -1زيادة التيار
 -2تيارات القصر
 -3التسرب اإلرضي
• و ضمان:
 -1إعتمادية التركيبات
 -2أمان المستخدم و المعدات
كيفية أختيار القاطع الكهربي
• تخضع عملية اختيار القاطع الكهربي للعوامل التالية :
• عوامل أساسية
 -1الجهد و التيار المقنن للقاطع U، In
 -2سعة القطع  Icsو Icu
 -3عدد األقطاب (نظم التوزيع بخط تعادل)
 -4التوافق مع المواصفات القياسية العالمية IEC
 -5نوع المعدة الكهربية المختار لها القاطع ( كابل  ،قضبان  ،مولد  ،محرك  ،تيار مستمر ..،الخ)
 - Air Circuit Breakerالقواطع الكهربية الهوائية
تستخدم القواطع الكهربية الهوائية عادة للتيارات المقننة العالية وتستخدم في الشبكة الكهربية إما
كقاطع عمومي أو كقواطع عمومي أو كقواطع عمومية للفرعيات.
ومن ثم فإن هذه القواطع يجب أن تكون ذات سعات عالية من حيث سعة تيار القصر ،عدد مرات التشغيل
الكهربى والميكانيكى  ،إمكانية عمل صيانة وإستبدال أو إضافة أجزاء عليها.
وبإستخدام طرازات مختلفة من وحدات التحكم والوقاية – التى تركب علي القاطع – يمكن حماية جميع
أنواع الشبكات واألحمال.
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القواطع الكهربية
وهناك إضافة هامة و هي أن الشبكات الحديثة أصبحت تصمم بحيث يمكن التحكم والوقاية والقراءة عن
بعد بإستخدام الحاسب اآللى عن طريق شبكات االتصال .وهذه االضافة تسمح لمهندسى اإلنتاج والصيانة
والتشغيل من المراقبة المستمرة للشبكة الكهربية.
( )Ecostruxureوعليه فإن القواطع الكهربية يجب أن يكون بها إمكانية توصيلها بهذه النوعية من
الشبكات لراحة المستخدم وأمان المنشأة
القواطع الكهربية المقولبة Moulded Case Circuit Breaker
التيار المقنن لهذه القواطع من  100حتي  3200امبير (المواصفات القياسية .) IEC 60947-2
يتم تقسيم و إختيار منحنيات (التيار /الزمن) لهذه القواطع حسب الدائرة التي تقوم القواطع بحمايتها
علي النحو التالي:
• النوع  : Dيختار هذا القاطع لوقاية الكابالت المغذية ألحمال إعتيادية
( زيادة التيار :وقاية حرارية قياسية )
• النوع  : Gيختار هذا القاطع لوقاية المولدات و اإلشخاص و الكابالت الطويلة
( زيادة التيار  :وقاية حرارية قياسية )
• النوع  : MAيختار هذا القاطع لوقاية بادئات حركة المحركات الكهربية
( زيادة التيار :ال يوجد )
• النوع  : Micrologicيحتوي هذا القاطع علي وحدة فصل إلكترونية عالية األداء
( زيادة التيار  Ir ( :يتراوح بين  In 0.4و ) In 1.0
القواطع الكهربية المنمنمة Miniature Circuit Breaker
• لحماية دوائر التوزيع النهائية و حيث يكون القاطع أقرب ما يكون لألحمال مع توفير اإلنتقائية في الفصل
مع القاطع العمومي .
• تقوم القواطع المنمنمة بحماية األحمال و دوائر التوزيع و كذالك الحد من اإلجهادات الحرارية و الميكانيكية
التي تنشأ من تيارات القصر عن طريق الحد من قيمتها أثناء فصل الدائرة.
• تعتمد طريقة عمل القواطع المنمنمة علي وجود مشغل مغناطيسي يقوم بتحريك القطب المتحرك في
القاطع بسرعة عالية جدًا تؤدي إلي تولد جهد قوسي في مرحلة مبكرة مما يحد من قيمة تيار القصر.
• القواطع المنمنمة من  Merlin Gerinتتميز بالخصائص التالية :
• تيار مقنن بدءًا من  0.5و حتي  25أمبير.
• سعة قطع حتي 50KA
• سهلة و أمنة اإلستخدام يمكن تثبيتها علي بارات اوميجا ()Din rail
• قابلة لتركيب موديل ( )Vigiمعها لتوفير الحماية ضد التسرب األرضي
و يتم تقسيم وإختيار منحنيات (التيار /الزمن) لهذه القواطع حسب الدائرة التي تقوم القواطع بحمايتها
علي النحو التالي:
يختار هذا المنحني لوقاية المولدات واألشخاص و الكابالت الطويلة
• المنحني ُ :B
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القواطع الكهربية
( في نظم النوزيع ) IT & TN
• زيادة التيار  :وقاية حرارية قياسية
• قصر الدائرة  :المنحني المغناطيسي الثابت  B (Imيتراوح بين  In 3و ) In 5
• المنحني ُ : Cيختار هذا المنحني لحماية الكابالت المغذية إلجمال اعتيادية ( إضاءة  ,برايز)
• زيادة التيار  :وقاية حرارية قياسية
• قصر الدائرة  :علي المنحني المغناطيسي الثابت  C ) Imيتراوح بين  In 5و ) In 3
• المنحني ُ : D&Kيختار هذا المنحني لوقاية الكابالت المغذية ألحمال بتيارات تعشيق عالية
( المحوالت  , LV/LVالمحركات)
• زيادة التيار :وقاية حرارية قياسية
• قصر الدائرة :علي المنحني المغناطيسي الثابت  D ) Imيتراوح بين  5Inو )10In
• المنحني ُ :MAيختار هذا المنحني لوقاية بادئات حركة المحركات الكهربية
• زيادة التيار :وقاية حرارية قياسية
• قصر الدائرة :علي المنحني المغناطيسي الثابت  MA ) Imثابتة القيمة عند )In 12.5
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القواطع الهوائية Masterpact MTZ
مقدمة القواطع الهوائية
القواطع الهوائية  Masterpact MTZتستخدم خصيصًا للحماية و التحكم في شبكات الضغط
المنخفض حيث تكون قواطع عمومية أو فرعية رئيسية للوحة التوزيع.
و يعتبر طراز  Masterpact MTZالمتكامل ،اإلختيار األفضل لما يتميز به من:
 .1سهولة األتصال بأنظمة شنيدر  Ecostruxureو التحكم في القاطع و مراقبة قياسات الطاقة عن طريق
الIFE Embedded
 .2خاصية قابلية تحديث وحدة الحماية اإللكترونية Micrologic X
 .3الدقة العالية في قياسات الطاقة Energy Metering 1 Class
 .4باإلضافة إلي المزايا العديدة المتوفرة في مفاتيح شنيدر الكتريك الهوائية مثل القابلية للسحب ،اإلنتقاء
وعدم الحاجة إلجراء الصيانة الدورية كثيرًا ،فأن الطراز الجديد  Masterpact MTZيوفر العديد من المزايا
األخري مثل الحجم و التوحيد في األبعاد
• تيار مقنن من  630إلي  6300أمبير تيار متردد
•  :Masterpact MTZ1أبعاد موحدة و حجم ثابت من  630الي  1600أمبير
(أصغر مفتاح في العالم).
•  :Masterpact MTZ2أبعاد موحدة و حجم ثابت من  800الي  4000أمبير
•  : Masterpact MTZ3أبعاد موحدة وحجم ثابت من  4000الي  6300أمبير
• سعة القاطع تتراوح بين  42كيلو أمبير حتي  150كيلو أمبير
• جهد تشغيل قيمته  690فولت تيار متردد
• ثالثة أو أربعة أقطاب
• ثابت أو قابل للسحب Fixed/ Withdrawable
هذا و قد روعي في تصميم الطراز الجديد  Masterpact MTZإستخدام أحدث التقنيات العالمية لتحسين
قدرة و أداء المفاتيح و تم تزويدها بدوائر تحكم تؤمن الحصول علي معلومات كاملة و دقيقة عن حالة
الشبكة الكهربية كما يمكنها أن تتصل باألنظمة األخري في الشبكة للتحكم و تبادل البينات.
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القواطع الهوائية Masterpact MTZ
مكونات القاطع

1- 41 | www.se.com

Masterpact MTZ القواطع الهوائية
Masterpact MTZ 2,3 Selection Guide
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Masterpact MTZ القواطع الهوائية
Masterpact MTZ 1 Selection Guide

see MTZ main catalogue page A - 10

see MTZ main catalogue page B - 28
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القواطع الهوائية Masterpact MTZ
وحداة التحكم Micrologic x
يمكنها عرض التيار في كل صوره مثل التيار المار في الفازات و تيار األرضي و تيار التسريب كما توضح
أقصي قيم وصل إليها التيار و هي مزودة بمبين لألعطال و يمكن ظبط األمبير و الزمن بسهولة.
بجانب توافر المميزات السابقة فإنه باإلمكان إستعراض الجهد ،القدرة الفعالة  ،الغير فعالة الظاهرية ،الطاقة
و التردد.
تقوم هذه الوحدات بتسجيل األعطال بالوقت و التاريخ و نوع العطل كما يمكن أن تقوم بحجب و تخفيف
األحمال  Load Sheddingإعتمادًا علي التيار أو القدرة .كما تقوم بإعطاء إشارة عند زيادة أو أنخفاض الجهد
أو التردد و تقوم ببيان إنعكاس الفازات أو إتجاه سريان القدرة.
بجانب توافر المميزات السابقة فهي تعطي قيم دقيقة للتوفقيات و مدي تأثيرها علي تشويه شكل
الموجات الكهربية Harmonics
قيم ضبط الحماية المزدوجة Dual Setting Protection
تمكنك هذه الخاصية من ضبط قيميتين مختلفتين لقيم الحماية ،ويقوم العميل بإختيار الضبط المناسب،
ومن التطبيقات المناسبة وجود مصدرين وبينهما مفتاح ربط و بالتالي تمكنك وحدة الفصل اإللكترونية
من وضع قيمتين أحدهما للشبكة و اآلخر للمولد

Two Sources and 1 Bus Coupler
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القواطع الهوائية Masterpact MTZ
وحداة التحكم Micrologic x
القياس:
تحد
ترشيد إستهالك الطاقة هو ٍ
لألجيال القادمةMicrologic X ،

األعطال و الصيانة:
يمكنك الحصول علي

تعطيك حلول متميزة لقياس

معلومات القاطع في حالة

الطاقة بدقة عالية نصل إلي Class

الفصل لحدوث خطأ كما

 1و معتمدة من ال IEC

يمكنك تحليل األخطاء و
القراءات لمعالجة المشاكل

الحماية:
الحماية الثنائية من   �Micro
 logic Xتعطيك خبارات أكثر
لزيادة األداء و اإلستمرارية

:Ecostruxure
يمكنك الحصول علي كل معلومات القاطع و

التحديث:

إرسالها ل

يمكنك تحديث  Micrologic Xفي أي وقت من

 Ecostruxure Systemبسهولة عن طريق

خالل

eIFE Embedded IFE

Godigital.schneider-electric.com
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التحديثات المتاحة Micrologic X
وحداة التحكم Micrologic x
لمعلومات أكثر برجاء زيارة موقع  https://godigital.schneider-electric.comوإختيار البلد مصر
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Masterpact MTZ القواطع الهوائية
Micrologic x وحداة التحكم
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Masterpact MTZ القواطع الهوائية
MTZ as a part of Ecostruxure
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القواطع الهوائية Masterpact MTZ
MTZ as a part of Ecostruxure

برامج البرمجة ،الضبط و الصيانة:
حلول التوصيل والضبط السهلة ،تقدم مميزات لمصنعي اللوحات .حيث يمكن ضبط
وإختبار اللوحات بكل سهولة ،والتأكد من جاهزيتها وعملها بصورة صحية.
برنامج اإلكوريش:
Ecoreach Software
 لبرمجة مكونات اللوحات الكهربية لعمل تحديثات للقاطع اإلم تي زد لتقليل زمن برمجة مكونات اللوحات والقيام بإختبارات التسليم من قبل العميلالنهائي بسهولة ويسر.
 -لتحسين الصيانة الوقائية للوحات
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القواطع المقولبة Moulded Case Circuit Breaker -
طرازات متعددة EasyPact EZC & Compact NS & NSX
تقوم شركة شنيدر بإنتاج طرازات عديدة من القواطع المقلوبة التي تلبي إحتياجات العميل الفنية ( التيار ،
سعة القطع  ،خاصية اإلنتقاء  ).....،كما تبلي إحتياجات اإلقتصادية ( سعر القاطع  ،التوفير بإستخدام جداول
 .)Cascadingوهذه الطرازات التي تنتجها الشركة هي :

طراز إقتصادي EasyPact EZC
لإلستخدام كقواطع فرعية ذات سعات مختلفة
• تيار مقنن  15 :إلي  100أمبير سعة قطع  30 ، 18 ، 10 :كيلو إمبير Ics=50% Icu
• تيار مقنن  100 :إلي  250أمبير سعة القطع  36 ، 25 :كيلو أمبير Ics= 50% Icu
• تيار مقنن 250 :إلي  400أمبير سعة القطع 36،25 :كيلو أمبير Ics=50%Icu

EasyPact EZC

طراز Compact NSX
• لألستخدام كقواطع عمومية أو فرعية
• تيار مقنن  16إلي  630أمبير
• سعة القطع  ٢٥إلي  70كيلو أمبير
• Ics= 100% Icu
طراز Compact NS
Compact NSX

• لإلستخدام كقواطع عمومية أو فرعية رئيسية
تيار مقنن 630 :إلي  1600أمبير سعة القطع 50 :إلي  150كيلو أمبير
• للوحات العمومية كقواطع رئيسية
تيار مقنن 1600 :إلي  3200أمبير سعة القطع  70و 85كيلو أمبير.
• Ics= 100% Icu

Compact NS
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Moulded Case Circuit Breaker - القواطع المقولبة
EasyPact EZC 100 المواصفات العامة و طرازات

EZC100H
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Moulded Case Circuit Breaker - القواطع المقولبة
EasyPact EZC 250 لموصفات العامة و طرازات

EZC250H

EasyPact EZC 250N, H, 3P
Rating

EZC250N

EZC250H

A

Reference

Reference

100

EZC250N3100

EZC250H3100

125

EZC250N3125

EZC250H3125

150

EZC250N3150

EZC250H3150

160

EZC250N3160

EZC250H3160

175

EZC250N3175

EZC250H3175

200

EZC250N3200

EZC250H3200

225

EZC250N3225

EZC250H3225

250

EZC250N3250

EZC250H3250
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Moulded Case Circuit Breaker - القواطع المقولبة
EasyPact EZC 400 الموصفات العامة و طرازات

Electrical characteristics for EasyPact 400
Nb. Of poles
Icu (KA rms)

EZC400
Ics (%Icu)

Ezc 400 N

EZC400H

3-4

3-4

220 / 230 Va.c.

40

70

380 Va.c.

36

50

400 / 415 Va.c

38

60

440 Va.c.

36

50

550 Va.c.

_

_

110-400 Va.c.

50%

50%

415-550 Va.c.

50%

50%

EasyPact EZC400 N, H, 3P
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Rating

EZC400N

EZC400H

A

Reference

Reference

320

EZC400N3320

EZC400H3320

350

EZC400N3350

EZC400H3350

400

EZC400N3400

EZC400H3400

القواطع المقولبة Moulded Case Circuit Breaker -
جدول إختيار قواطع  NSXلحماية المحركات
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Moulded Case Circuit Breaker - القواطع المقولبة
Compact NSX 100/160/250 N, H, L المواصفات العامة

Electrical characteristics for NSX 100, NSX160, and NSX250
NSX 100

NSX160

NSX250

In at 40C (A)

100

160

250

Ue at 50/60HZ (V)

690

690

690

Ui at 50/60 Hz (V)

800

800

800

Uimp (KV)

8

8

8

Ir (A)

12.5 to 100

12.5 to 160

12.5 to 250

Number of poles

2,3,4

2,3,4

2,3,4

C.B type

N

H

L

Icu(KA rms)

90

100

150

Ics (%Icu)

100%

100%

100%

Utilization category

A

A

A

Stability for isolation

◼

◼

◼

Fixed/front

◼

◼

◼

Fixed/ Rear

◼

◼

◼

Plug-in (on base)

◼

◼

◼

Withdrawable

◼

◼

◼

Dimensions (mm)

W

H

D

2P/3P, Fixed, FC

105

161

86

4P, Fixed, FC

140

161

86

o

Connection
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Moulded Case Circuit Breaker - القواطع المقولبة
Compact NSX 400/630 N, H, L المواصفات العامة

Electrical characteristics for NSX400 and NSX 630
NSX 400

NSX630

In at 40Co(A)

400

630

Ue at 50/60HZ (V)

690

690

Ui at 50/60 Hz (V)

800

800

8

8

Uimp (KV)
Ir (A)
Number of poles
C.B type
Icu(KA rms)

2,3,4
N

2,3,4
H

L

50

70

150

100%

100%

100%

Utilization category

A

A

A

Stability for isolation

◼

◼

◼

Fixed/front

◼

◼

◼

Fixed/ Rear

◼

◼

◼

Plug-in (on base)

◼

◼

◼

Withdrawable

◼

◼

◼

Ics (%Icu)

Connection

Dimensions (mm)

W

H

D

2P/3P, Fixed, FC

140

255

110

4P, Fixed, FC

185

255

110
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القواطع المقولبة Moulded Case Circuit Breaker -
وحدات التحكم Micrologic
تستخدم دوائر الحماية والتحكم من طراز  Micrologicمع أنواع القواطع المختلفة طراز
 Compact NSXوذلك من  100وحتى  630أمبير
  Micrologic 2.0A & Micrologic 5.0Aدوائر حماية تمكن المستخدم من إظهار القيم المختلفةلقياسات التيار فى كل فازة
 Micrologic 6.0A -دوائر حماية مزودة بالحماية ضد عطل األرضى
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Trip units
Compact NSX 100/160/250
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Compact NSX سهولة التركيب
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Compact NSX سهولة التركيب
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Compact NSX القواطع المقولبة
NSX 100 ، 160 250 B طرازات القواطع
Compact NSX 100 B، Fixed/ FC، 25 KA
Trip Unit Type
Rating

NSX100,250B

ThermalMagnetic
TM-D

Micrologic
2.2

Micrologic
5.2A

Micrologic
5.2E

Micrologic
6.2A

Micrologic
6.2E

Reference

A
16

LV429557

25

LV429556

32

LV429555

40

LV429554

50

LV429553

63

LV429552

80

LV429551

100

LV429550

LV429777

LV429872

LV4298778

LV429783

LV429767

LV429775

LV429870

LV429788

LV429773

LV429766

Micrologic
6.2A

Micrologic
6.2E

Compact NSX 160B، Fixed/ FC، 25 KA
Trip Unit Type
Rating

ThermalMagnetic
TM-D

Micrologic
2.2

A
80

Micrologic
5.2A

Micrologic
5.2E

Reference
LV430313

100

LV430312

125

LV430311

160

LV430310

LV430746

LV430871

LV430233

LV430237

LV430241

LV430745

LV430870

LV430232

LV430236

LV430240

Micrologic
6.2A

Micrologic
6.2E

Compact NSX 250B، Fixed/ FC، 25 KA
Trip Unit Type
Rating

ThermalMagnetic
TM-D

Micrologic
2.2

A

Micrologic
5.2A

Micrologic
5.2E

Reference

125

LV431113

160

LV431112

200

LV431111

250

LV431110

LV431141

LV431146

LV431233

LV431237

LV431241

LV431140

LV431145

LV431232

LV431236

LV431240
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Compact NSX القواطع المقولبة
NSX 100 ، 160 250 F طرازات القواطع
Compact NSX 100 F، Fixed/ FC، 36 KA
Trip Unit Type
Rating

ThermalMagnetic
TM-D

Micrologic
2.2

Micrologic
5.2E

Micrologic
6.2A

Micrologic
6.2E

Reference

A

NSX100,250F

Micrologic
5.2A

16

LV429637

25

LV429636

32

LV429635

40

LV429634

50

LV429633

63

LV429632

80

LV429631

100

LV429630

LV429772

LV429882

LV429869

LV429883

LV429913

LV429770

LV429880

LV429868

LV429881

LV429911

Micrologic
6.2A

Micrologic
6.2E

Compact NSX 160F، Fixed/ FC، 36 KA
Trip Unit Type
Rating

ThermalMagnetic
TM-D

Micrologic
2.2

A
80

Micrologic
5.2A

Micrologic
5.2E

Reference
LV430633

100

LV430632

125

LV430631

160

LV430630

LV430771

LV430885

LV430248

LV430921

LV430257

LV430770

LV430880

LV430879

LV430920

LV430255

Micrologic
6.2A

Micrologic
6.2E

Compact NSX 250F، Fixed/ FC، 36 KA
Trip Unit Type
Rating

ThermalMagnetic
TM-D

Micrologic
2.2

A
125
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Micrologic
5.2A

Micrologic
5.2E

Reference
LV431633

160

LV431632

200

LV431631

250

LV431630

LV431771

LV431861

LV431253

LV431810

LV431257

LV431770

LV431860

LV431252

LV431809

LV431256

Compact NSX القواطع المقولبة
NSX100، NSX160 & NSX250N طرازات القواطع
Compact NSX 100 N، Fixed/ FC، 50 KA
Trip Unit Type
Rating

NSX100,250N

ThermalMagnetic
TM-D

Micrologic
2.2

A

Micrologic
5.2A

Micrologic
5.2E

Micrologic
6.2A

Micrologic
6.2E

Reference

16

LV42984

25

LV429846

32

LV429845

40

LV429844

50

LV429843

63

LV429842

80

LV429841

100

LV429840

LV429797

LV429892

LV429798

LV429923

LV429995

LV429795

LV429890

LV429796

LV429921

LV429994

Micrologic
6.2A

Micrologic
6.2E

Compact NSX 160 N، Fixed/ FC، 50 KA
Trip Unit Type
Rating

ThermalMagnetic
TM-D

Micrologic
2.2

A

Micrologic
5.2A

Micrologic
5.2E

Reference

80

LV430843

100

LV430842

125

LV430841

160

LV430840

LV430776

LV430891

LV430268

LV430925

LV430276

LV430775

LV430890

LV430267

LV430924

LV430275

Micrologic
6.2A

Micrologic
6.2E

Compact NSX 250 N، Fixed/ FC، 50 KA
Trip Unit Type
Rating

ThermalMagnetic
TM-D

Micrologic
2.2

A

Micrologic
5.2A

Micrologic
5.2E

Reference

125

LV431833

160

LV431832

200

LV431831

250

LV431830

LV431871

LV431881

LV431263

LV431816

LV431267

LV431870

LV431880

LV431262

LV431815

LV431266
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Compact NSX القواطع المقولبة
NSX100، NSX160 & NSX250H طرازات القواطع
Compact NSX 100 H، Fixed/ FC، 70 KA
Trip Unit Type
Rating

ThermalMagnetic
TM-D

Micrologic
2.2

Micrologic
5.2E

Micrologic
6.2A

Micrologic
6.2E

Reference

A

NSX100,250H

Micrologic
5.2A

16

LV429677

25

LV429676

32

LV429675

40

LV429674

50

LV429673

63

LV429672

80

LV429671

100

LV429670

LV429792

LV429794

LV429791

LV429811

LV429991

LV429790

LV429793

LV429789

LV429810

LV429990

Micrologic
6.2A

Micrologic
6.2E

Compact NSX 160 H، Fixed/ FC، 70 KA
Trip Unit Type
Rating

ThermalMagnetic
TM-D

Micrologic
2.2

A

Micrologic
5.2A

Micrologic
5.2E

Reference

80

LV430673

100

LV430672

125

LV430671

160

LV430670

LV430791

LV430795

LV430288

LV430799

LV430296

Lv430790

LV430794

LV430287

LV430798

LV430295

Micrologic
6.2A

Micrologic
6.2E

Compact NSX 250 H، Fixed/ FC، 70 KA
Trip Unit Type
Rating

ThermalMagnetic
TM-D

Micrologic
2.2

A
125
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Micrologic
5.2A

Micrologic
5.2E

Reference
LV431673

160

LV431672

200

LV431671

250

LV431670

LV431791

LV431796

LV431273

LV431813

LV431277

Lv431790

LV431795

LV431272

LV431812

LV431276

Compact NSX القواطع المقولبة
NSX400 & 630 F طرازات القواطع
Compact NSX 400 F، Fixed/ FC، 36 KA
Trip Unit Type
Rating

Micrologic
2.3A

Micrologic
5.3A

Micrologic
5.3E

Micrologic
6.3E

LV432680

LV432670

Micrologic
6.3A

Micrologic
6.3E

LV432880

LV432870

Reference

A
NSX400,630F

Micrologic
6.3A

250

LV432676

400

LV432682

LV432678

LV432668

Compact NSX 630 F، Fixed/ FC، 36 KA
Trip Unit Type
Rating

Micrologic
2.3A

Micrologic
5.3A

Reference

A
630

Micrologic
5.3E

LV432876

LV432878

LV432865
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Compact NSX القواطع المقولبة
NSX400 & 630 N, H طرازات القواطع
Compact NSX 400 N، Fixed/ FC، 50 KA
Trip Unit Type
Rating

Micrologic
2.3A

Micrologic
5.3A

Micrologic
5.3E

Micrologic
6.3E

LV432703

LV432713

Micrologic
6.3A

Micrologic
6.3E

LV432903

LV432913

Micrologic
6.3A

Micrologic
6.3E

LV432705

LV432715

Micrologic
6.3A

Micrologic
6.3E

LV432905

LV432915

Reference

A
NSX400,630N,H

Micrologic
6.3A

250

LV432707

400

LV432693

LV432699

LV432685

Compact NSX 630 N، Fixed/ FC، 50 KA
Trip Unit Type
Rating

Micrologic
2.3A

Micrologic
5.3A

Micrologic
5.3E
Reference

A
630

LV432893

LV432899

LV432885

Compact NSX 400 H، Fixed/ FC، 70 KA
Trip Unit Type
Rating

Micrologic
2.3A

Micrologic
5.3A

Micrologic
5.3E
Reference

A
250

LV432709

400

LV432695

LV432701

LV432687

Compact NSX 630 H، Fixed/ FC، 70 KA
Trip Unit Type
Rating

Micrologic
2.3A

Micrologic
5.3A

Reference

A
630
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Micrologic
5.3E

LV432895

LV432901

LV432887

Compact NSX القواطع المقولبة
Compact NS630b to NS1000 المواصفات العامة
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Compact NSX القواطع المقولبة
Compact NS1250 to NS1600 المواصفات العامة
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Compact NSX القواطع المقولبة
Compact NS1600b & NS3200 المواصفات العامة
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Compact NSX القواطع المقولبة
Compact NS630b to NS1000 N, H, L, LB طرازات القواطع
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Compact NSX القواطع المقولبة
Compact NS1250 & NS1600 N,H طرازات القواطع
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Compact NSX القواطع المقولبة
Compact NS630b & NS1600 3P إضافات للقواطع
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Compact NSX القواطع المقولبة
Compact NS1600b & NS 3200 N, H المواصفات العامة
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ريليهات للحماية ضد التسرب األرضى Vigirex
 -1الوظيفة:
تقوم ريليهات ال  Vigirexبقياس تيار التسرب األرضي في التركيبات الكهربائية عبر الملفات الحلقية
( )Toroidsالمرتبطة بها .ويمكن استخدامها فى:
 رصد التسرب األرضى حماية ضد التيار المتبقىوذلك لحماية
• االفراد ضد التالمس الغير مباشر باإلضافة إلى التالمس المباشر
• الممتلكات ضد اخطار الحريق
• المحركات
حيث يقوم الريليه بتوجيه القاطع الكهربى المختص للفصل عندما يتجاوز تيار التسرب االرضى القيمة
المحددة سلفا.
 يقوم الريليه بتوجيه القاطع الكهربى المختص للفصل عندما يتجاوز تيار السحب األرضي المقنن فيالتشغيل  I nالقيمة المعينة.
 إعتمادا على الريليه ،يمكن تثبيت التيار المبدى  ,I nاختيار المستخدم أو قابلية التعديل ويمكن اإلشارةإلى تجاوز القيمة من التيار المقاس من خالل شاشة عرض رقمية أو مؤشر .LED
• ريليه رصد التسرب األرضى:
يمكن إستخدام تلك الريليهات:
 لرصد االنهيار فى العزل فى التركيبات الكهربية التى حدثت بسبب مرور وقت طويل على استخدامالكابالت او ملحقاته.
 للقياس المستمر لتسرب التيارات يجعل من الممكن التخطيط المسبق للصيانة الوقائية لالجزاءالمختلفة للدائرة الكهربائية .حيث ان أى زيادة فى التيارات المتسربة فى اى جزء من الدائرة الكهربائية
يمكن أن يؤدى إلى أيقاف كامل للتشغيل للنظام الكهربى.
 -2االستخدام:
 ريليه ال  Vigirexيمكن استخدامه للحماية والصيانة على كل مستويات التركيب .اعتمادا علىالريليهات ,يمكن استخدامه فى أنظمة  TT – IT – TNSلتركيبات الجهد المنخفض المتردد  ACالتى
تصل إلى  1000فولت وتردد من  HZ 60/50إلى .HZ 400
 -ريليهات الحماية  Vigirexمناسبة فى االستخدام مع جميع اللوحات الكهربية المتاحة فى السوق.
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ريليهات للحماية ضد التسرب األرضى Vigirex
المواصفات العامة Vigirex Protection Relays
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ريليهات للحماية ضد التسرب األرضى Vigirex
المواصفات العامة Vigirex Protection Relays
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ريليهات للحماية ضد التسرب األرضى Vigirex
المواصفات العامة Vigirex Monitoring Relays
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ريليهات للحماية ضد التسرب األرضى Vigirex
طرازات الريليهات Vigirex Protection Relays
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ريليهات للحماية ضد التسرب األرضى Vigirex
طرازات الريليهات Vigirex Protection Relays
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ريليهات للحماية ضد التسرب األرضى Vigirex
طرازات الريليهات Vigirex Monitoring Relays
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Vigirex ريليهات للحماية ضد التسرب األرضى
Associated toroids and rectangular sensors
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ريليهات للحماية ضد التسرب األرضى Vigirex
التركيب والتوصيل Toroids and sensors
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Domae - القواطع المنمنة
:  تجمع بين الخصائص التاليةDomae • قواطع
 الحماية من تيار القصر-1
 الحماية من الحمل الزائد-2
. مصمم لكل األستخدامات المنزلية و السكنيةDomae • قواطع

Certified compliant IEC 60898-1 •
1P
Circuit Breakers
Type

Rating (In)

Curve C

6

12479

10

12480

16

12481

20

12482

25

12483

32

12484

40

12485

50

12615

63

12616
2

width in 9mm modules
2P
Circuit Breakers
Type

Rating (In)

Curve C

6

12493

10

12494

16

12495

20

12496

25

12497

32

12498

40

124939

50

12617

63

12618

width in 9mm modules

4
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Domae - القواطع المنمنة
3P
Circuit Breakers
Type

Rating (In)

Curve C

6

11050

10

11051

16

11052

20

11053

25

11054

32

11055

40

11056

50

12619

63

12621

width in 9mm modules

6

4P
Circuit Breakers
Type

8
7

width in 9mm modules

1- 85 | www.se.com

Rating (In)

Curve C

6

12651

10

12652

16

12653

20

12654

25

12655

32

12656

40

12657

50

12658

63

12659
8

القواطع المنمنة Acti9 -
• النظام الجديد جوهريا الموحد الذي يجعل من تركيبات توزيع الطاقة أكثر أمانا ,سهولة و أكثر كفاءة.
•  Acti9هو الجيل الجديد من مكمالت لوحات التوزيع ,بناء علي التصميم المختبر و المزايا األضافية لزيادة
الحماية و القياسات.

معزول كليًا

خاصية أقفال
للفصل جديدة

عرض أصغر

RCBO
جديد بأشارة
فصل

وسائل قفل
250 A
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Acti9 - القواطع المنمنة
) iK60N curve c ( • القاطع الكهربائي
-: هو قاطع كهربائي الذي يجمع بين الوظائف التالية
 الحماية الكهربية ضد التيار القصر-1
 الحماية الكهربية ضد زيادة التيار الكهربي-2
 فصل و فتح و غلق المفتاح-3
IK60N circuit breaker 50/60Hz
Breaking capacity in short circuit (icn) as per
IEC/EN 60898-2
Ph/Ph

400V

Ph/N

230V

Rating( in) 1 to 63A

6000A

Service breaking
capacity (Ics)
100% Icn

IK60N circuit breakers
Type

1p

2p

3p

4p

Rating (In)

Curve
C

Curve
C

Curve
C

Curve
C

1A

A9K24101

A9K24201

-

-

2A

A9K24102

A9K24202

-

-

3A

A9K24103

A9K24203

-

-

4A

A9K2404

A9K24204

-

-

6A

A9K17106

A9K17206

A9K17306

A9K17406

10 A

A9K17110

A9K17210

A9K17310

A9K17410

16 A

A9K17116

A9K17216

A9K17316

A9K17416

20 A

A9K17120

A9K17220

A9K17320

A9K17420

25 A

A9K17125

A9K17225

A9K17325

A9K17425

32 A

A9K17132

A9K17232

A9K17332

A9K17432

40 A

A9K24140

A9K24240

A9K24340

A9K24440

50 A

A9K24150

A9K24250

A9K24350

A9K24450

63 A

A9K24163

A9K24263

A9K24363

A9K24463

Width in 9-mm modules

2

4

6

8
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القواطع المنمنة iC60N -
• القاطع الكهربائي ( ) iC60N
هو قاطع كهربائي متعدد المزايا و الذي يجمع بين الوظائف التالية -:
 -1الحماية الكهربية ضد التيار القصر
 -2الحماية الكهربة ضد زيادة التيار الكهربي
 -3مناسب الستخدام المصانع للعزل الكهربي طبقا لمواصفات ()IEC/EN 60947-2
 -4وجود اشارة الخطأ عن طريق إشارة حمراء ميكانيكية في وجه القطع
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iC60N - القواطع المنمنة
) iC60N ( • القاطع الكهربائي

iC60N circuit breakers
Type

1p

2p

3p

4p

Rating (In)

Curve
C

Curve
C

Curve
C

Curve
C

0.5A

A9F74170

A9F74270

A9F74370

A9F74470

1A

A9F74101

A9F74201

A9F74301

A9F74401

2A

A9F74102

A9F74202

A9F74302

A9F74402

3A

A9F74103

A9F74203

A9F74303

A9F74403

4A

A9F74104

A9F74204

A9F74304

A9F74404

6A

A9F77106

A9F77206

A9F77306

A9F77406

10A

A9F77110

A9F77210

A9F77310

A9F77410

13A

A9F74113

A9F74213

A9F74313

A9F74413

16A

A9F77116

A9F77216

A9F77316

A9F77416

20A

A9F77120

A9F77220

A9F77320

A9F77420

25A

A9F77125

A9F77225

A9F77325

A9F77425

32A

A9F77132

A9F77232

A9F77332

A9F77432

40A

A9F77140

A9F77240

A9F77340

A9F77440

50A

A9F77150

A9F77250

A9F77350

A9F77450

63A

A9F77163

A9F77263

A9F77363

A9F77463

Width in 9-mm modules

2

4

6

8
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القواطع المنمنة iC60H -
• القاطع الكهربائي ( ) iC60H
هو قاطع كهربائي متعدد المزايا و الذي يجمع بين الوظائف التالية -:
 -1الحماية الكهربية ضد التيار القصر
 -2الحماية الكهربية ضد زيادة التيار الكهربي
 -3مناسب الستخدام المصانع للعزل الكهربي طبقا لمواصفات ()IEC/EN 60947-2
 -4وجود اشارة الخطأ عن طريق إشارة حمراء ميكانيكية في وجه القاطع
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iC60H - القواطع المنمنة
) iC60H ( • القاطع الكهربائي

iC60H circuit breakers
Type

1p

2p

3p

4p

Rating (In)

Curve
C

Curve
C

Curve
C

Curve
C

0.5A

A9F84170

A9F84270

A9F84370

A9F84470

1A

A9F84101

A9F84201

A9F84301

A9F84401

2A

A9F84102

A9F84202

A9F84302

A9F84402

3A

A9F84103

A9F84203

A9F84303

A9F84403

4A

A9F84104

A9F84204

A9F84304

A9F84404

6A

A9F87106

A9F87206

A9F87306

A9F87406

10A

A9F87110

A9F87210

A9F87310

A9F87410

13A

A9F84113

A9F84213

A9F84313

A9F84413

16A

A9F87116

A9F87216

A9F87316

A9F87416

20A

A9F87120

A9F87220

A9F87320

A9F87420

25A

A9F87125

A9F87225

A9F87325

A9F87425

32A

A9F87132

A9F87232

A9F87332

A9F87432

40A

A9F87140

A9F87240

A9F87340

A9F87440

50A

A9F87150

A9F87250

A9F87350

A9F87450

63A

A9F87163

A9F87263

A9F87363

A9F87463

Width in 9-mm modules

2

4

6

8
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القواطع المنمنة iC60L -
• القاطع الكهربائي ( ) iC60L

هو قاطع كهربائي متعدد المزايا و الذي يجمع بين الوظائف التالية -:
 -1الحماية الكهربية ضد التيار القصر
 -2الحماية الكهربية ضد زيادة التيار الكهربي
 -3مناسب الستخدام المصانع للعزل الكهربي طبقا لمواصفات ()IEC/EN 60947-2
 -4وجود اشارة الخطأ عن طريق إشارة حمراء ميكانيكية في وجه القاطع
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iC60L - القواطع المنمنة
) iC60L ( • القاطع الكهربائي

iC60L circuit breakers
Type

1p

2p

3p

4p

Rating (In)

Curve
C

Curve
C

Curve
C

Curve
C

0.5A

A9F94170

A9F94270

A9F94370

A9F94470

1A

A9F94101

A9F94201

A9F94301

A9F94401

2A

-

-

-

-

3A

A9F94102

A9F94202

A9F94302

A9F94402

4A

A9F94103

A9F94203

A9F94303

A9F94403

6A

A9F94104

A9F94204

A9F94304

A9F94404

10A

A9F94106

A9F94206

A9F94306

A9F94406

13A

A9F94110

A9F94210

A9F94310

A9F94410

16A

A9F94116

A9F94216

A9F94316

A9F94416

20A

A9F94120

A9F95220

A9F94320

A9F94420

25A

A9F94125

A9F94225

A9F94325

A9F94425

32A

A9F94132

A9F94232

A9F94332

A9F94432

40A

A9F94140

A9F94240

A9F94340

A9F94440

50A

A9F94150

A9F94250

A9F94350

A9F94450

63A

A9F94163

A9F94263

A9F94363

A9F94463

Width in 9-mm modules

2

4

4

6
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القواطع المنمنة C120N -
• القاطع الكهربائي ( ) C120N
هو قاطع كهربائي متعدد المزايا و الذي يجمع بين الوظائف التالية -:
 -1الحماية الكهربية ضد التيار القصر
 -2الحماية الكهربية ضد زيادة التيار الكهربي
 -3مناسب الستخدام المصانع للعزل الكهربي طبقا لمواصفات ()IEC/EN 60947-2
 -4وجود اشارة الخطأ عن طريق إشارة حمراء ميكانيكية في وجه القاطع
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C120N - القواطع المنمنة
) C120N ( • القاطع الكهربائي

C120N circuit breakers
Type

1p

2p

3p

4p

Rating (In)

Curve
C

Curve
C

Curve
C

Curve
C

63A

A9N18356

A9N18360

A9N18364

A9N18371

80A

A9N18357

A9N18361

A9N18365

100A

A9N18358

A9N18362

A9N18367

125A

A9N18359

A9N18363

A9N18369

Width in 9-mm modules

3

6

9
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A9N18372
A9N18373
A9N18374
A9N18375
A9N18376
A9N18377
12

القواطع المنمنة C120H -
• القاطع الكهربائي ( ) C120H

هو قاطع كهربائي متعدد المزايا و الذي يجمع بين الوظائف التالية -:
 -1الحماية الكهربية ضد التيار القصر
 -2الحماية الكهربية ضد زيادة التيار الكهربي
 -3مناسب الستخدام المصانع للعزل الكهربي طبقا لمواصفات ()IEC/EN 60947-2
 -4وجود اشارة الخطأ عن طريق إشارة حمراء ميكانيكية في وجه القاطع
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C120H - القواطع المنمنة
) C120H ( • القاطع الكهربائي

C120H circuit breakers
Type

1p

2p

3p

4p

Rating (In)

Curve
C

Curve
C

Curve
C

Curve
C

63A

A9N18445

A9N18456

A9N18467

A9N18478

80A

A9N18446

A9N18457

A9N18468

A9N18479

100A

A9N18447

A9N18458

A9N18469

A9N18480

125A

A9N18448

A9N18459

A9N18470

A9N18481

Width in 9-mm modules

3

6

9

12
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القواطع المنمنة NG125N -
• القاطع الكهربائي ( ) NG125N

هو قاطع كهربائي متعدد المزايا و الذي يجمع بين الوظائف التالية -:
 -1الحماية الكهربية ضد التيار القصر
 -2الحماية الكهربية ضد زيادة التيار الكهربي
 -3مناسب الستخدام المصانع للعزل الكهربي طبقا لمواصفات ()IEC/EN 60947-2
 -4وجود اشارة الخطأ عن طريق إشارة حمراء ميكانيكية في وجه القاطع
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NG125N - القواطع المنمنة
) NG125N ( • القاطع الكهربائي

NG125N circuit breakers
Type

1p

2p

3p

4p

Rating (In)

Curve
C

Curve
C

Curve
C

Curve
C

10A

18610

18621

18632

18649

16A

18611

18622

18633

18650

20A

18612

18623

18634

18651

25A

18613

18624

18635

18652

32A

18614

18625

18636

18653

40A

18615

18626

18637

18654

50A

18616

18627

18638

18655

63A

18617

18628

18639

18656

80A

18618

18629

18641

18657

100A

18643

18659

125A

18645

18661

9

12

Width in 9-mm modules
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3

6

القواطع المنمنة NG125N -
هو قاطع كهربائي متعدد المزايا و الذي يجمع بين الوظائف التالية -:
 -1الحماية الكهربية ضد التيار القصر
 -2الحماية الكهربية ضد زيادة التيار الكهربي
 -3مناسب الستخدام المصانع للعزل الكهربي طبقا لمواصفات ()IEC/EN 60947-2
 -4وجود اشارة الخطأ عن طريق إشارة حمراء ميكانيكية في وجه القاطع

www.se.com | 100 -1

NG125N - القواطع المنمنة
) NG125H ( • القاطع الكهربائي

NG125H circuit breakers
Type

1p

2p

3p

4p

Rating (In)

Curve
C

Curve
C

Curve
C

Curve
C

10A

18705

18714

18723

18732

16A

18706

18715

18724

18733

20A

18707

18716

18725

18734

25A

18708

18717

18726

18735

32A

18709

18718

18727

18736

40A

18710

18719

18728

18737

50A

18711

18720

18729

18738

63A

18712

18721

18730

18739

80A

18713

18722

18731

18740

Width in 9-mm modules

3

6

9

12
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القواطع المنمنة NG125L -
• القاطع الكهربائي ( ) NG125L
هو قاطع كهربائي متعدد المزايا و الذي يجمع بين الوظائف التالية -:
 -1الحماية الكهربية ضد التيار القصر
 -2الحماية الكهربية ضد زيادة التيار الكهربي
 -3مناسب الستخدام المصانع للعزل الكهربي طبقا لمواصفات ()IEC/EN 60947-2
 -4وجود اشارة الخطأ عن طريق إشارة حمراء ميكانيكية في وجه القاطع

www.se.com | 102 -1

NG125L - القواطع المنمنة
) NG125L ( • القاطع الكهربائي

NG125L circuit breakers
Type

1p

2p

3p

4p

Rating (In)

Curve
C

Curve
C

Curve
C

Curve
C

10A

18777

18788

18799

18821

16A

18778

18789

18800

18822

20A

18779

18790

18801

18823

25A

18780

18791

18802

18824

32A

18781

18792

18803

18825

40A

18782

18793

18804

18826

50A

18783

18794

18805

18827

63A

18784

18795

18806

18828

80A

18785

18796

18807

18829

Width in 9-mm modules

3

6

9

12
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دوائر الحماية
حماية الدائرة  /الحماية من التسرب األرضي
(ILD residual current circuit breakers (AC type
[ilD residual current circuit breakers (RCCB) [AC type
يقوم ilD residual current-:
• بحمايه المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة مباشرة (اقل من  30ميللى امبير)
• حماية المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة غير مباشرة (اكثر من  100ميللى امبير)
• حماية االجهزة من التعرض لخطر الحرائق ( 300او  500ميللى امبي)
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دوائر الحماية
حماية الدائرة  /الحماية من التسرب األرضي
(ILD residual current circuit breakers (A type

يقوم -: ilD residual current circuit breakers
• بحمايه المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة مباشرة (اقل من  30ميللى امبير)
• حماية المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة غير مباشرة (اكثر من  100ميللى امبير)
• حماية االجهزة من التعرض لخطر الحرائق ( 300او  500ميللى امبي)
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دوائر الحماية
حماية الدائرة  /الحماية من التسرب األرضي
(Vigi iC60 add-on residual current devices (A-SI type
بالتركيب مع القاطع الكهربي  iC60جهاز  Vigi iC60يمنح
• الحماية للمستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة مباشرة (اقل من  30ميللى امبير)
• حماية المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة غير مباشرة (اكثر من  300ميللى امبير)
• حماية األجهزة من التعرض لخطر الحرائق ( 1000-300ميللى امبي)
احتماليه التعرض لتلف القاطع :
• الصواعق الكهربية المتكررة
• نظم IT
• وجود حمل كبير
• انظمة الحواسب ,,,,الخ
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دوائر الحماية
حماية الدائرة  /الحماية من التسرب األرضي
(Vigi iC60 add-on residual current devices (AC type
بالتركيب مع القاطع الكهربى  iC60جهاز  Vigi iC60يمنح :
• الحمايه للمستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة مباشرة (اقل من  30ميللى امبير)
• حماية المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة غير مباشرة (اكثر من  100ميللى امبير)
• حماية االجهزة من التعرض لخطر الحرائق ( 300او  500ميللى امبي)
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دوائر الحماية
حماية الدائرة  /الحماية من التسرب األرضي
(Vigi iC60 add-on residual current devices (A type
بالتركيب مع القاطع الكهربى  iC60جهاز  Vigi iC60يمنح
• حمايه المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة مباشرة (اقل من  30ميللى امبير)
• حماية المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة غير مباشرة (اكثر من  100ميللى امبير)
• حماية االجهزة من التعرض لخطر الحرائق ( 300او  500ميللى امبي)
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دوائر الحماية
حماية الدائرة  /الحماية من التسرب األرضي
(Vigi iC60 add-on residual current devices (SI type
بالتركيب مع القاطع الكهربى  iC60جهاز  Vigi iC60يمنح
• حمايه المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة مباشرة (اقل من  30ميللى امبير)
• حماية المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة غير مباشرة (اكثر من  300ميللى امبير)
• حماية االجهزة من التعرض لخطر الحرائق ( 300ميللى امبي)
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دوائر الحماية
حماية الدائرة  /الحماية من التسرب األرضي
(Vigi C120 add-on residual current devices (AC type
بالتركيب مع القاطع الكهربى  C120جهاز  Vigi C120يمنح
• حمايه المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة مباشرة (اقل من  30ميللى امبير)
• حماية المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة غير مباشرة (اكثر من  300ميللى امبير)
• حماية االجهزة من التعرض لخطر الحرائق ( 1000-300ميللى امبي)
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دوائر الحماية
حماية الدائرة  /الحماية من التسرب األرضي
(Vigi C120 add-on residual current devices (A type
بالتركيب مع القاطع الكهربى  C120جهاز  Vigi C120يمنح
• حمايه المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة مباشرة (اقل من  30ميللى امبير)
• حماية المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة غير مباشرة (اكثر من  300ميللى امبير)
• حماية االجهزة من التعرض لخطر الحرائق ( 1000-300ميللى امبي)
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دوائر الحماية
حماية الدائرة  /الحماية من التسرب األرضي
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دوائر الحماية
حماية الدائرة  /الحماية من التسرب األرضي
Residual current devices IDPN Vigi
للحماية الكاملة للدوائر الكهربية (ضد زيادة التيار الكهربى و اخطاء العزل ) :
• حمايه المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة مباشرة (اقل من  30ميللى امبير)
• حماية المستخدم من التعرض للكهرباء بطريقة غير مباشرة (اكثر من  300ميللى امبير)
• حماية االجهزة من التعرض لخطر الحرائق ( 300ميللى امبي)

( )THE A-SI rangeتم تصميمه الجل الحماية التامه للشبكة و استمرارية الخدمة فى توزيع االجهزة
المعرضة لـ:
• حاالت الطقس الغير مستقرة
• األحمال الكبيرة
• تيارات التشغيل اللحظية
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دوائر الحماية
حماية الدائرة  /الحماية من التسرب األرضي
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دوائر الحماية
حماية الدائرة  /الحماية من التسرب األرضي
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دوائر الحماية
حماية الدائرة  /الحماية من التسرب األرضي

 IC60, ilD, IDPN vigi, ISW-NAمساعدات كهربائية لـ

• بفصل مصدر التغذية عن طريق
فتح القاطع المصاحب له

• يحتوي علي نقطة فتح\قفل
ليدل علي وضع القاطع ( فتح\قفل)

• توقف طارئ بأستخدام مفتاح ضاغط
Normally open
• معرفة موضع القاطع الملحق بالجهاز عن بعد
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• توقف طارئ بأستخدام مفتاح ضاغط
Normally open

• حماية األجهزة من الجهود المرتفعة علي
الشبكة الكهربائية.
• مراقبة الجهد بين الفازة و التعادل للموصل

دوائر الحماية
حماية الدائرة  /الحماية من التسرب األرضي

• يفصل الجهاز الملحق به عند هبوط الجهد الداخل له ( بين  %70إلي  %35من
قيمة الجهد) ,ليمنع الجهاز الملحق به من العمل مجددًا إلي إن يستعيد الجهد
المناسب له
• فصل الجهاز الملحق عن طريق فتح دارة الكنترول
( )e.g. push-button , dry contact

• توقف طارئ مع  fail-safeمبدأ
• غير حساس لتغيرات الجهد لزيادة أستمرار الخدمة

• توقف طارئ عن طريق مفتاح ضاغط
 Normally closesليضمن حماية داره تغذية الطاقة
للعديد من األالت عن طريق الحماية من أعادة التشغيل
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دوائر الحماية
حماية الدائرة  /الحماية من التسرب األرضي

• نقطة مساعدة ( )1NO + 1NC
بأمكانهم أرسال تقرير بمعلومات
األشارات للجهاز الملحق بة
 Acti 9 smart linkأو :PLC
• خطأ كهربي
• أشارة غلق مرسلة
• داللة علي وضع القاطع
( مفتوح\مغلق )

• نقطة مساعدة للداللة علي
وضع القاطع
( مفتوح\مغلق ) عند:
• خطأ كهربي
• أشارة غلق مرسلة

• معرفة موضع القاطع الملحق بالجهاز • معرفة موضع القاطع الملحق بالجهاز • معرفة موضع القاطع الملحق
عن بعد عند حدوث خطأ أو أمر فصل عن بعد عند حدوث خطأ أو أمر فصل بالجهاز عن بعد حدوث خطأ
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• نقطة مساعدة للداللة علي
وضع القاطع
( مفتوح\مغلق )

• معرفة موضع القاطع
الملحق بالجهاز عن بعد

التحكم عن بعد
iTL Impulse relay
يستخدم الـ  Impulse relayللتحكم في دوائر األضاءة حيث تتيح عمل تحكم متعدد المستويات من أكثر
من مكان ,علي سبيل المثال:
• إضاءة حجرات و ممرات مبني متعدد الطوابق مع إعطاء إمكانية فصل و تغذية المبني كله أو كل طابق
علي حدة من أكثر من موقع.
• فصل و تغذية دوائر األضاءة للقاعات الكبرى من أكثر من موضع (ديفياتير )
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التحكم عن بعد
iTL Impulse relay
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التحكم عن بعد
كونتاكتورات iCT
يمكن دمجها مع النقاط المساعدة في التحكم ،أجهزة الحماية ،وظائف األشارة.
كونتاكتورات  iCTيمكن أستخدامها في تطبيقات التحكم عن بعد في األتي:
• األضاءة ,التسخين,التهوية ,تسخين المياة الصحية
• أنظمة التهوية الميكانيكية
• فصل األحمال للدوائر الغير ضرورية.
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التحكم عن بعد
كونتاكتورات iCT
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مفاتيح كهربائية زمنية Time switches -
مفاتيح الكهرباء الزمنية هي مؤقتات تفعل مفتاح كهربائي يتم التحكم بة عن طريق ألية توقيت ,المفتاح
يمكن أن يكون موصل بدائرة كهربائية تعمل من مصدر التغذية ,من خالل ريالي أو كونتاكتور أو جهد
منخفض.
مفاتيح كهربائية زمنية رقمية  36و  45مم
تعمل على فتح و غلق األحمال أتوماتيكيا طبقا للبرمجة التي أدخلها المستخدم بأستخدام  4مفاتيح و
شاشة ,تعمل على دورة أسبوعية ( نفس البرنامج يتكرر أسبوع تلو األخر )

Number
of switching
operations

Minimum
time between
2 switching

Cycle
period

Number
of
channels

56

1 min

24h and/
or 7d

1

56

1 min

24h and/
or 7d

2

Refrence

Designation

CCT15400, CCT15420
CCT15450,
CCT15720, CCT15850

IHP 1c

CCT15402, CCT15422
CCT15452,
CCT15722, CCT15852

IHP 2c

مفاتيح كهربائية زمنية رقمية  18مم
تعمل على فتح و غلق األحمال أوتوماتيكيًا طبقا للبرمجة التي أدخلها المستخدم بأستخدام علي مفاتيح و
شاشة ,تعمل على دورة أسبوعية :نفس البرنامج يتكرر أسبوع تلو األخر

Number
of switching
operations

Minimum
time between
2 switching

Cycle
period

Number
of
channels

Refrence

Designation

56

1 min

24h and/
or 7d

1

CCT15854

IHP 1c 18mm
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Time switches - مفاتيح كهربائية زمنية
 مم18 مفاتيح كهربائية زمنية ميكانيكية
تعمل على فتح و غلق ألحمال أتوماتيكيا طبقا للبرمجة التي أدخلها المستخدم
)( تعمل يوميا على دورة أسبوعية

Designation

Refrence

Number
of
channels

Cycle
period

Minimum
time between
2 switching

Number
of switching
operations

IH 24h 1cARM

15336

1

24h

15 min

48 on - 48 off

IH 24h 1cSRM

15335

1

24h

16 min

48 on - 48 off
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Surge arresters
 Surge arrestersهو جهاز لحماية دوائر التوزيع و دوائر األتصاالت من الجهد المرتفع الناتج بسبب عوامل
خارجية (الصواعق) أو داخلية ( عمليات فصل التيار ).
جهاز الحماية من الصواعق هو عنصر من نظام حماية التركيبات الكهربائية
الجهاز يوصل علي التوازي مع دائرة تغذية الطاقة لألحمال التي يجب حمايتها .يمكن أيضا أستخدامها في
أي مستوي في شبكة التغذية.
ذلك الجهاز هو األكثر أستخداما و كفاءة في الحماية من الجهود المرتفعة.
الجهاز يوصل بالتوازي لمقاومتة العالية .عند ظهور جهد مرتفع عابر في النظام ,معاوقة الجهاز تقل حتى
يمر تيار الصاعق خالل جهاز الحماية متجنب األجهزة الحساسة.
 Surge arrestersأيضا موصل باألرض و يعمل عن طريق تحويل الطاقة القادمة من الجهود العالية
العابرة لألرض عند حدوثها.
جهاز الحماية من الصواعق مصمم للحد من الجهود المرتفعة العابرة ذات المنشأ الجوي و تحويل التيارات
لألرض ,و ذلك لحماية التركيبات الكهربائية و مجموعة المفاتيح و المتحكمات الكهربائية.
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Surge arresters
طريقة بسيطة و فعالة لألختيار
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Surge arresters
جدول تنسيق ما بين أجهزة  Surge arresterو فاصل تيار القصر الخاص به
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Surge arresters
جدول تنسيق ما بين أجهزة  Surge arresterو فاصل تيار القصر الخاص به
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Surge arresters
IPRF112.5r/ PRF1Master/PRD 125r/ PRD1Master
Type 1 and 2 LV surge arresters
iPRF1 12.5r/ PRF1 Master/ PRD125 r/ PRD1 Master
موصي به للتركيبات الكهربائية في قطاع الخدمات و المباني الصناعية المحمية بوصالت
• نوع 1 Type
َ
الصواعق أو ب Mesh cage
• تحمي التركيبات الكهربائية من الصواعق
• تستخدم لتقيد تيار الصاعقة المتأثر من الموصالت األرضية للشبكة الكهربائية
• يجب تركيبها مع القاطع أو الفيوز عند مصدر التغذية ,الذي له ()Breaking Capacity
سعة الفصل علي األقل مساوية ألعلي تيار قصر عند تلك منطقة التركيب.
• أجهزة  iPRF1 12.5rو  PRD125rأيضًا لها نوع حماية  Type 2الذي يحمي التركبيات الكهربائية الذي
يعمل علي تقسيم الجهد المرتفع الناتج منه الصواعق
• أنواع  Surge arresters 1 Typeتلتقي بقدرة التحمل ذات نمط 10/350µS
( µS 120لنوع  Type 2من )Surge arresters
• جهاز  PRF1 Master Surge arrestersيستخدم نظام تأريض IT 400V
•  PRF1أو  PRD1من  Surge arrestersتناسب التحكم عن بعد إلرسال معلومات
•  Surge arresters PRD1سهل إستبداله و لها ميزة ال withdrawable Cartridges
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Surge arresters
IPRF1 12.5r/ PRF1 Master/PRD1 25r/ PRD1Master
Type 1 and 2 LV surge arresters
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Surge arresters
Type 2 or 3 LV withdrawable surge arresters
IPRD surge arresters
حماية مصدر التغذية:
• جهاز  )iPRD65)rينصح به لمستويات الخطر المرتفعة (المواقع المكشوفة كليًا)
• جهاز  )iPRD40)rينصح به لمستويات العالية
• جهاز  )iPRD2)rينصح به لمستويات الخطورة المتوسطة
• جهاز  iPRD withdrawableيسهل عملية تبديل الجهاز المتضرر
نوع  Type2تم أختبارها مع موجات  2/50µS.1و  8/20µSسويًا.
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Surge arresters
Type 2 or 3 LV withdrawable surge arresters
IPRD surge arresters
الحماية الثانيةType 2or3 :
• جهاز ال  )iPRD8)rيضمن حماية ثانية لألحمال و هي موضوعة بتنظيم مع  Surge arrestersالمتواجد
عند مصدر التغذية.
• ذالك الجهاز مهم لحمابة االحمال التي علي يعد أكثر من  10متر من  Surge arrestersعند مصدر التغذية.
• جهاز ال  iPRDالذي أخره  rله خاصية إرسال
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Surge arresters
IPRF1 12.5r/ PRF1 Master/PRD1 25r/ PRD1Master
Type 1 and 2 LV surge arresters
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Surge arresters
Type 2 or 3 LV withdrawable surge arresters
 يتيح لك األستبدال السريع للجهاز التضررiPRD withdrawable • جهاز ال
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Surge arresters
Type 2 or 3 LV withdrawable surge arresters
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Surge arresters
Withdrawable surge arrester iQuick PRD type2 or type 3
Type 2 or 3 LV withdrawable surge arresters
EN61643-11:2012 Type1, IEC61643-11:2011 Type2
• تلك األجهزة تحمي األجهزة اإللكترونية و الكهربائية من اإلندفاعات الناتجة عن الصواعق
• كل مانع صواعق له أستخدامات مخصصة-:
• الحماية عند مصدر التغذية-:
 جهاز  i Quick PRD 40rينصح به لمستويات الخطورة العالية جهاز  i Quick PRD 20rينصح به لمستويات الخطورة العالية• الحماية الثانية ()Type2 or3
 جهاز  i QuickPRD8rيضمن حماية ثانية لألحمال و هي موضوعة بتنظيم مع Surge arrestersالمتواجد عند مصدر التغذية .ذالك الجهاز يلزم أن يكون بالقرب من األحمال لحمايتها من بعدها عن مصدر
التغذية بمساحة  30متر
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Surge arresters
Withdrawable surge arrester iQuick PRD type2 or type 3
Type 2 or 3 LV withdrawable surge arresters
 جهاز  i QuickPRDيسمح لك باألستبدال السريع للجهاز المتضرر له خاصية إرسال البينات عن بعد• الحماية الثانية ()Type2 or3
 جهاز  i QuickPRD8rيضمن حماية ثانية لألحمال و هي موضوعة بتنظيم مع Surge arrestersالمتواجد عند مصدر التغذية .ذالك الجهاز يلزم أن يكون بالقرب من األحمال لحمايتها من بعدها عن مصدر
التغذية بمساحة  30متر
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Surge arresters
Withdrawable surge arrester iQuick PRD type2 or type 3
Type 2 or 3 LV withdrawable surge arresters
• تحمي األجهزة الكهربائية و اإللكترونية ضد الجهد العالي الغير مباشر المتسبب نتيجة تأثير الصاعقة
اإلكسسوارات
• طرف و كابل  6مم 2للتوصيل األرضي في اللوحة.
• ماسك لتضفير الكبل األرضي  16مم.2
•  :i Quick PF !P+Nأكسسوارات توصيل ,لتوصيل الكهرباء بين  Surge arrestersو جهاز ال RCCB
في مصدر التغذية.
 جهاز ال  i QuickPF-multi-polesingle pieceمالئم ألنظمة التأريض IT, TN-S Type2 -من  Surge arrestersتم أختباره مع موجة تيار 8/20µS
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Surge arresters
Withdrawable surge arrester iQuick PRD type2 or type 3
Type 2 or 3 LV withdrawable surge arresters
حماية خطوط الهواتف:
• جهاز ال  IPRcموصل علي التسلسل للتركيبات الخاصة ,لحماية مداخل الهاتف ,ال  ,PABXو ال Modems
(يشتمل .....,)ADSL
• حماية لخطين ذو تيار ضعيف من غير نقطة جهد مشتركة
• جهاز ل  iPRIيحمي أجهزة القياس و مداخل ال " PLCأجهزة األستشعار"
و مصدر الطاقة ذو التيار الثابت و حهد يصل إلي  ,Volt 53و مصدر طاقة ذو تيار متغير يصل إلي  .37Vالتيار
الداخل يجب أن ال يزيد عن .300mA
• حماية من الجهد الكهربائي العالي الناتج عن الصواعق
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''Acti 9 smartlink "Modbus and Ethernet
يتم استخدامهم لنقل البينات من أجهزة  Acti 9ألنظمة المراقبة و ال  PLCمن خالل أنظمة التخاطب
التالية:
•  Modbus serial lineألجهزة Acti9 smart link Modbus slave
•  Modbus Ethernet Tcp/IPأو  httpألجهزة Acti 9 smart link

• نقل البينات بين الشبكة و أجهزة Acti9
القواطع و RCD
و RCCB

كونتاكتورات
و ريليهات نبضية

أجهزة قياس الطاقة

القواطع ذات التحكم
عن بعد

أجهزة االستشعار
التناظرية

حالة الغلق و الفتح

الثقة في الفتح و
الغلق

عدد النبضات
المسجلة

التحكم في الفتح
و القفل

حساس الحرارة

حالة الفصل

حالة الفتح  /الغلق

وحدة قياس الطاقة
()Kwh

حالة الفتح  /الغلق

حساس الرطوبة

عدد مرات الغلق و
الفتح

عدد مرات الغلق و
الفتح

األستهالك الكلي
المسجل

عدد مرات الغلق
و الفتح

 Co2كاشف

عدد حاالت الفصل

فترة تشغيل األحمال

األستهالك المحتمل
للطاقة

عدد حاالت الفصل

كاشف بصري

فترة تشغيل األحمال

• كل البيانات التالية يتم تخزينها في الذاكرة حتى في حاالت فشل الطاقة:
 -١عدد المرات
 -٢االستهالك
 -٣فترة التشغيل
• أجهزة  Acti 9 smartlinkيمكنها أيضًا استبدال البينات مع أي جهاز له مداخل /مخارج رقمية 24V DC
()Digital inputs/ outputs
• ال يحتاج إلي تعديل في أي منتج.
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''Acti 9 smartlink "Modbus and Ethernet
التحكم و التحكم عن بعد و اإلشارات
• عند تشغيل جهاز  , Acti9 smartlinkيتم التواصل أتوماتكيًا مع متغيرات أنظمة التواصل Modbus
 Masterأو .Ethernet
التثبيت
• تركيبه في اللوحات:
 عرض  24للصف أقل مسافة بين الحواجز هي  150مم• مركب علي:
  , DiN Railمع تركيب A9XMFA04  , Linergy FM 80Aمع ماسكات للقفل  , Linergy FM 200 Aمع تركيب أدوات A9XM2B04األختبار
 أختبارات التوصيل و األتصال لألجهزة الموصلة يمكن أدائها بإستخدام برنامج()Acti 9 smart Test
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Acti 9 smartlink "Modbus and Ethernet''
التحكم و التحكم عن بعد و اإلشارات

Ti24 connector •
 قنوات للمداخل و المخارج7 •
• محمية عند الدخل من الجهد الراجع
• محمية عند المخارج عن طريق محدد التيار
Pin 1:0V •
Pin 2:I1 input 1 •
Pin 3: I2 input 2 •
Pin4: Q output •
Pin 5: +24 V DC •

)Analog connector ( • موصل تناظري
• نفطتين المداخل يمكن تحديدهم
Pin1: 0V •
Pin2: AI1 Input 1 •
Pin3: AI2 Input 2 •
Pin4: +24 V DC •

Ti24 connector •
 قنوات للمداخل و المخارج١١ •
• محمية عند الدخل من الجهد الراجع
• محمية عند المخارج عن طريق محدد التيار
Pin 1:0V •
Pin 2:I1 input 1 •
Pin 3: I2 input 2 •
Pin4: Q output •
Pin 5: +24 V DC •

Ethernet • موصل
base T-Rj45 100

V DC 24 • مصدر تغذية موصل
• محمية عند المدخل من الجهد الراجع
Pim 1:0 V •
Pin2:+24V DC •

• إشارة داللة علي تشغيل نظام التواصل
Acti 9 smartlink Ethernet و حالة جهاز
• Serial port connector
Modbus RS485 )Master(
• Pin1: D1 Modbus
• Pin2: D0 Modbus
• Pin3: shielding
• Pin4: common/0V

V DC 24 • مصدر تغذية موصل
• محمية عند المدخل من الجهد الراجع
Pim 1:0 V •
Pin2:+24V DC •

• Serial port connector
Modbus RS485 )Master(
• Pin1: D1 Modbus
• Pin2: D0 Modbus
• Pin3: shielding
• Pin4: common/0V

• إشارة داللة علي تشغيل نظام التواصل
و حالة جهاز
Acti 9 smartlink modbus slave
• Thumbwheels
تعريف العناوين في شبكة
Modbus
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مراقبة و قياس الشبكات الكهربية
Power Monitoring and Metering

www.se.com
2- 1 |

2

مراقبة و قياس الشبكات الكهربية
في أغلب األحيان عادة ما يفترض أن األحمال الكهربية تتم تغذيتها من مصادر تغذية ذات جهود لها شكل
موجة جيبية حيث يمر في دوائر األحمال جيبي عادة ما يكون بزاوية وجه ( )Øمتأخرة بالنسبة إلي الجهد و
يعبر عنها بمعامل القدرة (  cos(Øفي هذه الحالة يحلل التيار إلي مركبتين أحدهما نفس وجه الجهد ((
 ) cos(Ø Iو األخري متعامدة عليها ( ) sinØ Iيصاحب ذالك:
• تغذية الحمل بقدرة كهربية فعالة (حقيقية) و هي القدرة المسئولة عن الشغل
المطلوب للحمل و ذالك بتحويلها إلي حرارة في الدفيات أو إلي ضوء في اللمبات الكهربية
أو إلي عزم ميكانيكي في المحركات الكهربية و تقاس القدرة الفعالة بالوات (. )W
• تغذية الحمل بقدرة كهربية غير فعالة و هي المسئولة مث ً
ال عن تكون المجال المغناطيسي الالزم لدوران
المحركات الكهربية أو لتكوين المجال الكهربي في لمبات الفلورسنت أو لمبات التفريع الكهربي الالزم
لتأيين الغاز بالمبات و من ثم توهجها .و تقاس القدرة الغير فعالة بالفولت أمبير غير فعال (.)Var
تعرف القدرة الظاهرة بالجذر التربيعي لمجموع مربعات القدرة الفعالة و الغير فعالة .تقاس القدرة الظاهرة
بالفولت أمبير (.)VA
و حسب ساعات تشغيل الحمل الكهربي يصير إمداده بالطاقة الكهربية بأنواعها و التي تتراكم بمرور
الزمن :
• الطاقة الكهربية الفعالة و تقاس بالوات ساعة()Wh
• الطاقة الكهربية الغير فعالة و تقاس بالفولت أمبير غير فعال ساعة (.)Varth
و تعرف الطاقة الكهربية الظاهرة بالجذر التربيعي لمجموع مربعات الطاقة الفعالة و الغير فعالة .تقاس
الطاقة الظاهرة بالفولت أمبير ساعة ( .)VAhتحاسب شركات الكهرباء المشتركين عن الطاقة الفعالة
المتراكمة كل فترة زمنية (شهر أو شهرين) فقط إن كان معامل القدرة ألحمال أكبر أو مساويًا (.)0.9
أما اذا قل معامل قدرة أحمال المشترك عن هذه القيمة فإن شركة الكهرباء تقوم بفرض غرامة علي
المشترك نظير سحبه لطاقة غير فعالة أكبر من التي توفرها له الشركة أما إذا زاد معامل القدرة عن ()0.9
فيعطي المشترك خصمًا لتوفير بعضًا من القدرة الغير فعالة التي توفرها له شركة الكهرباء و لخفضه
للفقد في الشبكات الكهربية.
يحوي عداد الطاقة الكهربية لدي كبار المشتركين مفاضل للطاقة للحصول علي قيمة الحمل بالكيلو
وات لكل  15دقيقة يسمي الطلب ( )Demandو يحاسب المشترك علي أعلي قيمة طلب يسجلها
العداد خالل فترة زمنية معينة (  6أشهر أو سنة) .و لما كان الطلب األقصى يقاس علي المغذي العمومي
للمنشأة فإنه يأخذ في االعتبار عدم تطابق األحمال القصوى للوحدات المختلفة بالمنشأة .إال أن أجهزة
القياس(مثال )Power Logic/ EasyLogic:يمكنها القياس أو التسجيل لألحمال و غيرها عند أطراف
الوحدات المختلفة في نفس الوقت
( )coincidence readingsباإلضافة الي أمكانية الجهاز بتوقع الطلب في فترة زمنية مقبلة
مما يسمح بمحاسبة سليمة للطاقة سيان المرور للمصنع أو المصدرة منه إلي الشبكة.
(.)Predicted demand
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مراقبة و قياس الشبكات الكهربية
كما يتضمن الجهاز المعامل ( )Kلألخذ في األعتبار نسب محوالت التيار و الجهد في دائرة القياس و من ثم
تظهر القراءات و يتم التسجيل لقيم الطلب الحقيقي و ليس كما في دائرة الثانوي للمحوالت.
ومع إنتشار نظم الخصخصة الجديدة سوف يسمح بتوصيل المحطات الحرارية بالمنشاَت الصناعية و من
ثم فإن الطاقة يمكن أن تسري في اتجاهين :إلي المصنع عند ذروة األحمال و من المصنع إلي الشبكة في
فترة األحمال الدنيا للمصنع و ذالك لإلستفادة من القدرة المركبة بالمنشاَت الصناعية .و قد صمم الجهاز
(مثال  )Power Logic/EasyLogic:ليتمكن من قراءة القدرة و الطاقة في االتجاهين (Bi-directional
 )readingsدون تغير في توصيل الجهاز مما يسمح بمحاسبة سليمة للطاقة سيان المرور للمصنع أو
المصدرة منه إلي الشبكة.
التوافقيات
عمومًا ال يتبع جهد مصدر التغذية قانون الجيب الذي يفترض في معظم حسابات الدوائر الكهربية و إنما
تحوي موجة الجهد بعض التوافقيات تظهر في حالة وجود أحمال غير خطية موصلة علي المصدر.
و يقال عندئذ أن موجة الجهد و التيار مشوه بالتوافقيات.
عندئذ ليصلح إستخدام القوانين المتعارف عليها في حالة الجهد الجيبي علي سبيل المثال:
القيمة الفعالة للتيار أو الجهد=

( للقيمة القصوي للتيار أو الجهد) و القيمة المتوسطة للتيار أو الجهد= 2/

(القيمة القصوي للتيار أو الجهد) و من ثم معامل الشكل= 1,11
و معامل القدرة= المقاومة  /المعارفة = .R/Z = cosØ
و إنما تصبح القيمة الفعالة للجهد مساوية للجذر التربيعي لمجموع المربعات القيم الفعالة للجهود عند
الذبذبة الرئيسية و ذبذبات التوافقيات.

و تعتمد قيمة التيار الفعالة علي مكونات الدائرة ( مقاومة أو ممناعة حثية أو ممناعة سعوية أو مجاميع منها
مكونة معاوقة مركبة) تتختلف قيم هذه المعوقات للتيار حسب ذبذبته و ال يمكن حساب معامل قدرة وحيد
للدائرة الكهربية في هذه الحالة بل هناك معامل قدرة لكل توافقية

و من ثم فال يمكن إستخدام المعادالت السابقة في حساب معامل القدرة للدائرة الكهربية بل البد من
استخدام المعادلة التالية:
معامل القدرة= القدرة الحقيقية (الفعالة) /القدرة الظاهرة
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مراقبة و قياس الشبكات الكهربية
يصبح معامل القدرة في هذه الحالة مساويًا لمعامل القدرة المعتاد في حالة الجهود و التيارات الجيبية
مضروبًا في معامل اإلزاحة الناتج من وجود التوافقيات بدائرة الكهربية.
و تقوم أجهزة القياس و التسجيل (مثال )PowerLogic/EasyLogic :للمتغيرات الكهربية بالدوائر
المغذاه من مصادر جهد غير جيبي بقياس المعامالت التالية:
• التشوه الكلي بالتوافقيات ( )THDللتيار و الجهد و يعكس نسبة التيار  /الجهد الفعال مع إعتبار
التوافقيات إلي نسبة التيار  /الجهد الفعال للتوافقية األساسية
• معامل القيمة القصوي ( =)Crest factorالقيمة القصوي (للجهد/التيار)  /القيمة الفعالة (للجهد/التيار).
• معامل الشكل= القيمة الفعالة (للجهد/التيار)  /تاقيمة المتوسطة (للجهد/التيار).
• معامل البعد عن الشكل الجيبي= مجموع مربعات القيمة الفعالة لكل التوافقيات ماعدا الرئيسية
(للجهد/التيار)  /مربع القيمة
الفعالة للتوافقية الرئيسية للجهد/التيار.
حيث أن األحمال بأي منشأة تجمع بين أحمال الوجه الواحد و األحمال الثالثية فإن ذالك يؤدي  ,مهما حاول
مهندس التصميم أو مهندس التشغيل  ,إلي ظهور فروق في قيم التيارات و الجهود علي األوجه
المختلفة أي يظهر عدم التوازن في الجهود و التيار علي األوجه و يمكن لجهاز (مثالPower Logic/ :
 )EasyLogicقياس و تسجيل ذالك عن طريق معامل عدم التوازن (جهد و تيار).
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الفكرة األساسية لنظام PowerLogic / EasyLogic
ُطور نظام  PowerLogic/ EasyLogicلإلستخدام في المؤسسات الصناعية و القطاعات التجارية الكبيرة
و هيئات الكهرباء و ذالك للمساعدة في إدارة اإلستثمارات الكلية بنظم الكهرباء لدي كل منهم بما في
ذالك من تكلفة الطاقة و تكلفة التشغيل و الصيانة و تكلفة معدات الكهرباء نفسها.
مراقب الدائرة الكهربية Power Meter
عبارة عن جهاز رقمي متعدد الوظائف حيث يقوم بوظائف إكتساب و معاملة البينات و أعمال التحكم و هو
بذالك يحل محل العديد من أجهزة القياس و المتابعات و الحساسات و مكونات أخري.
و يقوم هذا الجهاز بالوظائف الموضحة أعاله منفردًا إضافة إلي إمكانيات تحديث وظائفه عن طريق تحديث
برنامج تشغيله مما يمكن الجهاز من مالحقة أحداث التعديالت في الدوائر الكهربية دون خوف من تقادم
الجهاز.
ويركب الجهاز علي الدوائر الكهربية ثالثية األوجه بنفس نظام تركيب عدادات الطاقة الكهربية إال أنه
يوفر بينات أعم و أشمل و في الواقع يمكن أن يقوم جهاز  PowerLogic/ EasyLogicبوظائف أكثر من
 100جهاز قياس مختلف و بدرجة دقة أعلي .كما يمكن لجهاز  PowerLogic / Easy Logicمتابعة جودة
التغذية الكهربية بقياس التشوه بتوافقيات في التيار و الجهد مما يمنح المستخدم فرص توفير حلول
للتخلص من التشوه قبل تلف المعدات الكهربية .و يمكن للجهاز قياس و تسجيل الطاقة الكهربية
بأنواعها مما يسهل متابعة شروط التعريفة الكهربية .ويتميز الجهاز بقراءة و تسجيل الطلب علي الطاقة
مما يسهل تطبيق نظم إدارة األحمال الكهربية.
الفكرة األساسية لنظام PowerLogic / EasyLogic
و يجهز نظام  PowerLogic/ EasyLogicبعدد من المتابعات التي تمكنه من المساعدة في أعمال
الوقاية الكهربية ضد فقدان أحد األوجه و إنعكاس إتجاه الطاقة و الهبوط في الجهد.
و يحوي نظام  PowerLogic / EasyLogicأيضًا تظم تحكم ًالي ألدارة نظام توزيع الطاقة الكهربية مع
السماح بتدخل المستخدم و بأعمال الضبط و التنبيه .يوفر النظام مداخل اَلية من عدد من الحاسبات
الشخصية و ليس من محطة (حاسب شخصي) واحدة.
كما يستطيع نظام  PowerLogic/ EasyLogicتوفير متطلبات إدارة الحسابات و التكاليف بهدف إعداد
التحاليل الالزمة لتحديد كلفة الطاقة المستهلكة بكل منتج علي حدة علي كل من خطوط التجميع ,حيث
يمكن بإستخدام الحاسبات الشخصية الحصول علي البينات المطلوبة باإلتصال مع نظام Power Logic /
 EasyLogicو تفريغها في جداول .Spreadsheet
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PowerLogic بانوراما لنظام الـ

Current Transformers

Panel Instruments
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PowerLogic بانوراما لنظام الـ

Basic energy metering
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Basic multi- function metering

PowerLogic بانوراما لنظام الـ

Basic multi- function )contd(

Advanced Metering
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Advanced utility
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أنظمة البوابات والسيرفر للطاقة
Com’X 210/510
 Com’Xالذي يتمتع بالمرونة وسهولة التركيب يجمع ويخزن استهالك  WAGESو العوامل البيئية مثل
درجة الحرارة  ,الرطوبة ,ومعدل  CO2في المباني  , .تنقل البيانات دوريا كتقرير للسيرفر كقاعدة للبيانات
اإلنترنت للمزيد من المعالجة
سيرفر الطاقة  Com’X 210ليس فقط يقلل تعقيد التقنية الخاصة بك ولكن يساعد على إدارة الطاقة
الخاصة بك .
باإلضافة إلى  Com’X 510الذي لديه ما يصل إلى  2سنوات تخزين البيانات وصفحات الويب مما يعني أن
جميع البيانات الطاقة الخاصة بك يمكن
عرضها وإدارتها في الموقع.

Ethernet or Wi-Fi LAN
Modbus Serial Line

Web browser

Analogue / digital IOs

3. Save

Power
Monitoring
Expert

Ethernet or
Wi-Fi LAN

Internet

PowerView
Remote

GPRS

Com’X 510

2. Connect

| Ethernet
Modbus TCP
Temperature
sensors

Circuit-breakers

Gas
meter
Water meters
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1. Measure

Modbus multi-meters
Analogue
Pulse energy meters
sensors
with 4-20 mA
or 0-10 V
adaptor

أنظمة البوابات والسيرفر للطاقة
Link150 – ModbusRS485 / Modbus TCPIP Gateway
يوفر  Link150اتصال  Ethernetامن و سريع بتحويل  modbus serialالى Modbus TCPIPلجميع
االجهزة الذكية التي تحتاج الي توصيل البيانات بسرعة وكفاءة عالية في مختلف تطبيقات الصناعة وادارة
الطاقة و غيرها
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تحسين معامل القدرة
Power Factor Correction
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3- 1 |

3

تعريفات عامة
طبيعة القدرة الفعالة و الغير فعالة
توفر نظم التيار المتردد التغذية بالكهرباء علي شكل نوعان من الطاقة الكهربية:
• الطاقة الفعالة :و تقاس بالكيلوواط ساعة  KWhو تتحول إلي شغل ميكانيكي أو حرارة أو إضاءة  ....الخ
• الطاقة الغير فعالة  :و التي تأخذ أحد الشكلين االَتيين:
• الطاقة الغير فعالة التي تتطلبها الدوائر الكهربية التأثرية (مثل المحوالت و المحركات...الخ)
• الطاقة الغير فعالة التي تتطلبها الدوائر الكهربية السعوية (مثل مكثفات الكبالت و مكثفات القوي ...الخ)
يوضح شكل رقم ( )1القدرة الظاهرة  Sبالكيلو فولت أمبير  KVAعبارة عت المجموع الجبري للقدرة الفعالة
بالكيلوواط  KWو القدرة الغير فعالة بالكيلوفار .Kvar
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تعريفات عامة
معامل القدرة cosØ
معامل القدرة عبارة عن النسبة بين الكيلوواط  KWو الكيلو فولت أمبير  KVAو كلما أفترب معامل القدرة
من قيمته القصوى الممكنة ( 1أو  )٪10٠كلما تعاظمت الفائدة العائدة علي كل من المستهلك و شركة
الكهرباء.

حيث اآلتي:
= القدرة الفعالة P
= القدرة الظاهرة S
Cos Ø

األجهزة

المحرك التأثيري الشائع بنسبة تحميل

0%

0.17

25%

0.55

50%

0.73

75%

0.80

100%

0.85

اللمبات التوهجية التقليدية

1.00

اللمبات الفلورسنت بمكثف تعويض القدرة الغير فعالة

0.93

اللمبات الفلورسنت بدون مكثف تعويض الغير فعالة
لمبات التفريغ الكهربي
مواقد تستخدم وحدات مقاومة كهربية

1.00

مواقد بالتسخين التأثيري بمكثف تعويض القدرة الغير فعالة

0.85

مواقد بتسخين العزل الكهربي

0.85

ماكينات لحام بالمقاومات الكهربية

0.80/0.90

وحدات لحام بالقوس الكهربي ثابتة و تعمل علي وجه واحد

0.50

وحدات لحام بالقوس الكهربي تغذي من وحدة محرك  /مولد

0.70/0.90

وحدات لحام بالقوس الكهربي تغذي من وحدة محرك  /موحد

0.70/0.80

فرن القوس الكهربي

0.80

www.se.com
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فائدة تحسين معامل القدرة
تخفيض تكلفة الطاقة الكهربية
يوفر تركيب مكثفات القوي الالزمة لتحسين معامل القدرة إمكانية تخفيض فاتورة األستهالك الكهربي
للمستهلك و ذالك بالحفاظ علي القدرة الغير فعالة في مستوي أقل من القيمة التعاقدية التي يتم اإلتفاق
عليها مع شركة توزيع الكهرباء.
تحديد عدد خطوات الوحدات األوتوماتكية
َ
المنظمة أوتوماتكيًا ,أن نفرق بين ما يطلق عليه عدد الوحدات الكهربية Electrical
يجب ,في حالة المكثفات
 stepsو بين عدد الوحدات الفعليه physical steps
و لتوضيح الفارق بين األثنين نأخذ المثال التالي:
إجمالي سعة المكثفات المطلوب =  100كيلوفار و أن يتم توصيلها علي عشرة مراحل لتعطي قيم مختلفة
مثل  .... ,30 ,20 ,10كيلوفار.
في هذه الحالة ياجأ اليعض إلي اختيار  10وحدات سعة كل منها  10كيلوفار و هنا يقال أن عدد الوحدات
الكهربية = عدد الوحدات الفعلية .إال أن هذا الحل في الكثير من األحيان له عيوبه الفنية و األقتصادية.
أما البديل في هذه الحالة ,بإستخدام معامل القدرة  , varPlus Logicفإنه من الممكن تحقيق نفس
النتيجة المطلوبة و لكن بعدد مكثفات فعلية أقل ( 4فققط) علي النحو التالي:
10*1ك.فار 20*1 +ك.فار 30*1 +ك.فار 40*1 +ك.فار.
و بهذا يكون المجموع الكلي  100كيلوفار.
يمكن الحصول عند اللزوم علي الكيلوفار المطلوب أوتوماتكيًا عن طريق توصيل أي من الوحدات األربعة .و
بهذا الحل نصل إلي عدد وحدات كهربية =  10 =4+3+2+1بإستخدام عدد أربعة ( )4وحدات فعلية فقط.
تعويض القدرة الغير فعالة
الكونتاكتورات الخاصة بفصل و تعشيق المكثفات
عند بدء تعشيق المكثفات ,تنتج تيارات عالية جدًا تصل غلي  200ضعف التيار المقنن للمكثف و ذالك افترة
زمنية قصيرة ناتجة عن شحن المكثفات.
لذالك تم تصميم الكونتاكتورات الخاصة  LC1-D-Kخصيصًا ألعمال تعشيق المكثفات .تحتوي هذه
الكونتاكتورات علي مجموعة من الكونتاكات و المقومات التي تحد من التيار المار بها عند بدء التعشيق .يتم
فصل هذا المقومات تلقائيًا بعد إنقضاء فترة بدء التعشيق .و تعتبر هذه التقنية فريدة و قد تم تسجيل
براءة أختراعها لشركة شنيدر العالمية ,حيث تقوم بخفض قيمة التيار عند الشحن من  200ضعف إلي 80
ضعف التيار المقنن للمكثف (المواصفات القياسية تنص علي  100ضعف).
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فائدة تحسين معامل القدرة
مزايا التحكم في الطاقة الغير فعالة
التحكم االمثل في الطاقة الغير فعالة تاتي بمزايا اقتصادية وتقنية مثل االتى-:
• التوفير فى فاتورة الكهرباء
• الغاء العقوبات على رد الفعل الطاقة وخفض كيلوفولت امبيرالمطلوبة.
• خفض الخسائر الناجمة فىالموصالت ومحوالت التثبيت.
مثال:
الحد من الخسائر فى  630كيلوفولت امبير محوالت  PW = 6500واط من الطاقة االولية = 0.7
مع تصحيح معامل الطاقة ,نستطيع الحصول على عامل السلطة النهائية = .%0.98
الخسائر تصبح 3316 :وات اى تخفيض %49
زيادة الطاقة المتاحة
معامل القدرة العالية تحسن تركيب كهربائى بالسماح
باستخدام افضل المكونات .تتوفر الطاقة فى المرحلة الثانوية من
محول الجهد المتوسط للمنخفض وبالتالى يمكن زيادته من خالل تركيب معدات تعديل معامل قدرة في
اتجاه الجهد المنخفض.
ويبين الجدول مقابل زيادة الطاقة المتوفرة فى المحول من خالل تحسين معامل القدرة من  0.7الى .1
تقليل حجم التركيب

Increased
Available
Power

Power Factor

0%

0.7

تركيب تصحيح عامل القدرة تخفض من مساحة المقطع

+14%

0.8

لالجهزة الموصلة حيث ان التيار المستهلك انخفض عن طريق

+21%

0.85

تركيب محسن للطاقة الفعالة.

+28%

0.90

+36%

0.95

+43%

1

Cable csa Multiplying
Factor

Power Factor

ويبين الجدول المقابل عامال مضاعفا لمساحة التقاطع للموصل
مع اختالف قيم عامل القدرة.
الحد من انخفاض الجهد عند التركيب
تركيب المكثفات يسمح باحد من انخفاض الجهد عند أعلي
النقطة المتصلة بمحسن عامل القدرة و ذالك يمنع الحمل الزائد

1

1

1.25

0.80

1.67

0.60

2.50

0/40

علي الشبكة و يحد من التوافقيات « »harmonicsبحيث ال تضطر إلي رفع المعدل عند التركيب

www.se.com
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خطوات تحسين معامل القدرة
اختيار معدات تصحيح معامل القدرة من خالل الخطوات التالية:
.1حساب الطاقة الغير فعالة المطلوبة
.2اختيار وضع التعويض
• التعويض العام
• التعويض باألقسام المختلفة للمنشأة
• التعويض الفردي لألحمال
.3أختيار نوع التعويض
• ثابت ,عن طريق توصيل مجموعة مكثفات ذات قيمة ثابتة
• أوتوماتيك ,عن طريق توصيل مجموعة من المكثفات ذات قيمة خطوات مختلفة ,تسمح بضبط قيمة
الطاقة الغير فعالة المطلوبة
.4سماح ظروف التشغيل و التواقيات
 .1حساب الطاقة الغير فعالة المطلوبة
الهدف هو تحديد القدرة التفاعلية المطلوبة  Kvarليتم تثبيتها من أجل تحسين معامل القدرة  cosØو
الحد من القدرة الواضحة S
ل  Ø'<Øنحصل علي  cosØ'<cosØو  tanØ'<tanØو يوضح هذا في الرسم البياني المقابل .
 Qcيمكن تحديدها من صيغة (''Qc=P(tanØ-tanØ
و التي يتم استخالصها من الرسم التخطيطي
 = Qcقدرة مجموعة المكثفات في Kvar
 = Pالقدرة النشطة للحمولة في KW
 = tanØدالة الظل من زاوية تحول قبل التعويض
' = tanØدالة الظل من زاوية تحول بعد التعويض
و يمكن الحصول علي المعلمات  Øو ظل  Øمن بيانات الفتور
أومن القياس المباشر في التركيب.
يمكن استخدام الجدول التالي للتحديد المباشر
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'Ø Ø

خطوات تحسين معامل القدرة

مثال :بالنظر إلي محرك  1500كيلو واط مع  cosj=0.8أو  tanj=0.759من أجل الحصول علي  cosj=0.95فمن
الضروري تركيب مجموعة مكثفات مع القدرة الغير فعالة التي تساوي K*P
مثل:

www.se.com
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خطوات تحسين معامل القدرة
 .2اختيار وضع التعويض
موقع المكثفات ذات الجهد المنخفض في التركيب يشكل طريقة التعويض ,و التي قد تكون مركزية (
مكلن واحد للتركيب الكامل) ,أو حسب القطاع ( قسم – قسم)  ,أو علي مستوي الحمل ,أو المزيج من
األخرين .من حيث المبدأ التعويض المثالي يطبق عند نقطة اإلستهالك أو علي مستوي المطلوب فأي
لحظة .و من الناحية العملية فإن العوامل التقنية و اإلقتصادية تتحكم في األختيار.
موقع اتصال مجموعة المكثفات في الشبكة الكهربائية يتم تحديدها من قبل :
• الهدف العام تجنب العقوبات علي الطاقة الغير فعالة ,تخفيف المحوالت أو الكابالت و تجنب انخفاض
الجهد و التراجع.
• وضع التشغيل ( األحمال المستقرة أو المتقلبة)
• التأثير المتوقع للمكثفات علي خصائص الشبكة
• تكلفة التركيب
• التعويض العام
يتم توصيل مجموعة المكثفات علي رأس التركيب ليكون تعويض الطاقة الغير فعالة للمنشأة كلها.
هذا التكوين مناسب إلستقرار و دوام معامل الحمل
• التعويض باألقسام المختلفة للمنشأة
يتم توصيل مجموعة المكثفات علي رأس مغذيات.
هذا التكوين مناسب للمنشاءات الكبيرة
و ورش العمل ذات عوامل أحمال مختلفة
• التعويض الفردي لألحمال
يتم توصيل مجموعة المكثفات في أطراف توصيل الحمل
األستقرائي ( خاصة المحركات الكبيرة).
هذا التكوين مناسب جدًا عندما يكون تحميا الطاقة كبير
بالمقارنة بالطاقة المخصصة.
• التعويض الفردي لألحمال
يتم توصيل مجموعة المكثفات في أطراف توصيل الحمل
األستقرائي ( خاصة المحركات الكبيرة).
هذا التكوين مناسب جدًا عندما يكون تحميا الطاقة كبير بالمقرنة
بالطاقة المخصصة.
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خطوات تحسين معامل القدرة
 .3اختيار نوع التعويض
ينبغي أعتماد أنواع مختلفة من التعويض اعتمادًا علي متطلبات األداء و تعقيد التحكم.
 ثابت ,من خالل أتصال مجموعة المكثفات ذات قيمة ثابتة أوتوماتيك ,عن طريق اتصال عدد مختلف من الخطوات الذي يسمح بضبط القيمة المطلوبة للطاقة الغيرفعالة
• التعويض الثابت
يستخدم هذا التركيب مكثفًا واحدًا أو أكثر لتوفير مستوي تعويض ثابت.
 يدوي  :بواسطة القاطع أو مفتاح قاطع الحمل شبه أوتوماتيك :بواسطة القاطع التلقائي اتصال مباشر باألجهزة• يتم تركيب هذه المكثفات فيما يلي
 أطراف توصيل األحمال االستقرائية بسبار التي تغذي العديد من المحركات الصغيرة و األجهزة اإلستقرئية التي سيكون التعويض الفرديعتها مكلفًا للغاية
 -في الحاالت التي يكون فيها عامل الحمل ثابتًا بشكل مناسب

www.se.com
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خطوات تحسين معامل القدرة
 .4السماح لظروف التشغيل و التوافقيات
تأثير التوفقيات علي سعة بطاريات المكثفات
المشاكل الناشئة عن التوفقيات بنظم القوي الكهربية
تتسبب المعدات الكهربية التي تستخدم مكونات إليكترونيات القوي ( منظمات الحركات متغيرة السرعة,
الوحدات المنظمة بواسظة الثايرستورات) في زيادة المشاكل الناشئة عن التوفقيات بنظم القوي الكهربية.
ينشأ عن تواجد عناصر التوفقيات تشوه شكل موجة الجهد أو التيار و ينتج عم هذا التيار حينئذ سخونة
المكثفات مصحوبة بهبوط كفاءة العزل األمر الذي قد يؤدي في النهاية إلي خروج المكثفات من الخدمة.
• تعريف التوافقيات:
ظهور التوافقيات في النظم الكهربائية يعني أن التيار و الجهد مشوهة و تحرف عن األشكال الجيبية .
التيارات التوافقية هي التيارات المتداولة في الشبكات و التي ترددها هو عدد صحيح من مضاعفات مصدر
التردد .تتسبب التيارات التوافقية نتيجة األحمال الغير خطية عندما يسحب تيارات بأشكال موجات مختلفة عن
موجات مصدر الجهد.
تدفق التيارات التوافقية من خالل إعاقة النظام يتسبب في وجود توافقيات في الجهد.
األحمال الغير خطية األكثر شيوعًا التي ينتج عنها تيارات توافقية تستخدم الطاقة اإللكترونية مثل محركات
السرعة المتغيرة ,المقومات  ,محوالت من تيار مستمر إلي متناوب و العكس صحيح .....,و األحمال مثل
المفاعالت المشبعة ,معدات اللحام ,الفرن القوي تولد التوفقيات.
األحمال األخري مثل المحاثات ,المقومات و المكثفات هي أحمال خطية و ال تولد توافقيات
و بما أن التوفقيات الناتجة عن األحمال الغير خطية ,فإن مؤشر لحجم ` هو نسبة القدرة الكلية لألحمال الغير
خطية إلي تصنيف محول إمداد الطاقة .يشار إلي هذه النسبة ب Gn/Sn

مثال:
تصنيف محول إمداد الطاقة Sn = 630 KVA
إجمالي طاقة األحمال الغير خطية Gn = 150 KVA
NLL =100* 150/630 = 24%

www.se.com | 10 -3

خطوات تحسين معامل القدرة
• تأثير التوافقيات:
المكثفات حساسة بشكل خاص للتيار التوافقي حيث مقاومتهم تنخفض باتناسب مع ترتيب التوافقيات
القائمة و ذالك قد يؤدي إلي زيادة حمل المكثفات و بالتالي ينخفض عمرها اإلفتراضي و في بعض الظروف
القصوي يمكن أن يحدث الرنين مما يؤدي إلي تضخيم التيارات التوفقية و تشويه الجهد العالي .لضمان
التشغيل الجيد و السليم للتركيب الكهربائي ,يجب أن يؤخذ في األعتبار معدل التوافق في اختيار معدات
محسن معامل القدرة.
• مراعاة التوافقيات:
نسبة األحمال الغير خطية  NLLهي أول مؤشر لحجم التوفقيات.
وهو األختيار المقترح من المكثفات اعتمادًا علي قيمة ال  NLLكما هو موضح في الرسم البياني التالي:

و يمكن اجراء تقدير أكثر تفصي ً
ال لحجم التوفقيات مع القياسات.
المؤشرات الهامة هي التشويه التوافقي الحالي  THDiو الجهد
التوافقي  , THDuيقاس في المحول الثانوي مع عدم وجود المكثفات
متصلة .وفقًا لقياسات التشوه  ,تقنيات مختلفة للمكثفات يجب أن
تختار

يجب اختيار تقنية المكثف وفقًا للقياسات األكثر تقييدًا
مثال :القياس يعطي النتائج التالية:
 ٪١٥= THDiحل توافقي
 ٪٣٥ = THDuحل VarPlus
3- 11 | www.se.com

مكثفات الجهد المنخفض

EasyCan
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مكثفات الجهد المنخفض
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الكترونيات الخاصة بفصل وتعشيق المكثفات

تحويل مجموعة المكثفات متعددة الخطوات ( ذات تصنيفات قدرة متساوية أو مختلفة) .يتم تحديد
الكنتاكتور القاطع التلقائي) الصحيح لكل خطوة من الجدول اعاله وفقًا لتصنيف القدرة للخطوة التي سيتم
تحويلها
مثال :مجموعة مكثفات ذات  3خطوات =  ،KVAR 50درجة حرارية 50 :مؤوية 400 = V ،فولت ،خطوة واحدة 10
 :KVARكونتاكتور  ،LC1DMKخطوة واحدة  :KVAR 15كونتاكتور  LC1 DGKخطوة واحدة :KVAR 10
كونتاكتور LC1DFK
 .1القدرة التشغيلية من المقاول وفقًا للمرسوم علي الصفحة المقابلة
 .2متوسط درجة الحرارة علي مدي  24ساعة وفقًا للمعاير  IEC 60070و  60831هو  45درجة مئوية
 .3الجهد القياس لدائرة التحكم
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المتحكمات الذكية لمعامالت القدرة
VarPlus logic series
 VarPlus logic seriesلديه كل ما تحتاجه للتشغيل البسيط و المتكافئ لمعدات تحسين معامل القدرة
للحفاظ علي قيمته  .إنه الريليه االذكي و البسيط يقيس  ,يرصد و يتحكم في القدرة الغير فعالة .إن سهولة
إطالق التيار و كشف حجم الخطوة و المراقبة يجعلها مختلفة عن األخرين في األسواق
مراقبة خطوة مجموعة المكثفات :
 مراقبة جميع الخطوات لدي المكثفات المتصلة الوقت الحقيقي للقدرة ب  KVARللخطوات المتصلة كثافة الخطوة المتبقية للخطوة لكل خطوة كنسبة من القدرة األصلية منذ التركيب التخفيض المفنن منذ التركيب عدد عمليات التحويل من كل خطوة متصلةنظام القياس و الرصد
قياس  KVAR-DQالمطلوبة لتحقيق هدفcosØ
درجة حرارة الخزانة الحالية و أقصي درجة حرارة مسجلة
معلمات النظام – الجهد ,التيار ,القدرة الفعالة ,القدرة الغير فعالة و القدرة الظاهرة
شاشة  LCDكبيرة لمراقبة الوضع الحقيقي للخطوة و معلمات أخري
التهيئة األوتوماتكية و كشف الخطوة األوتوماتكية من أجل إطالق التيار الذاتي
تصحيح األسالك األوتوماتيكي .تصحيح األسالك لمدخالت الجهد و التيار
متوافق مع  5-1أمبير محول تيار ثانوي
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التكيف مع مصنعين اللوحات و اإلعادات
• ال قيود علي تسلسل الخطوات كما هو الحال في الريليهات التقليدية
• الكشف التلقائي لتسلسل الخطوات  ,ال حاجة للبرمجة
• من السهل إعادة تجهيز المكثف الخاطئ مع القدرات المختلفة
• التركيب و التوصيل السهل السريع
• االتصال بحلول شنيدر إليكتريك الرقمية من خالل األتصال ب RS485في بروتوكول Modbus
• اإلتصال السلس إلي برنامج شنيدر و البوابات.
• اجهزة النذار المبرمجة مع أخر  5سجالت ألجهزة االنذار
• مناسبة لتطبيقات الجهد المتوسط
• مناسبة ل  4عمليات رباعية
• التحكم الزدوج ل  cosØمن خالل الدخالت الرقمية أو إصدار كشف القدرة
• إنذار محدد و ريليهات التحكم بالمروحة
• قائمة البرمجة الفنية النتقدمة لظبط التحكم كما هو مطلوب
• تحكم خوارزمي جديد مصمم للحد من عدد عمليات التحويل و لسرعة تحقيق القدرة المطلوبة
اإلنذار
• خطوة خاطئة
• إنذار شكلي لتراجع الخطوة
• حد التنبيه ل THDu
• إنذار لدرجة الحرارة
• التصحيح الذاتي عن طريق إيقاف الخطوات في حالة إنذار , THDu
• إنذار درجة الحرارة و إنذار حد زيادة الحمل
• إنذار انخفاض التعويض
• إنذار انخفاض أو ارتفاع الجهد
• إنذار انخفاض أو ارتفاع التيار
• إنذار حد زيادة الحمل
• أقصي حد تشغيلي – وقت و عدد التحويالت
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بوادئ الحركة وحماية المحركات
Motor Starters & Protection
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المشاكل التي تواجه المحركات Problems Facing Motors -
هناك عدة عوامل رئيسية تؤدي النهيار المحركات وهي:
 )1التيار الزائد.
 )2انهيار العزل.
 )3الحرارة الزائدة.
 )4األتربة
 )5الرطوبة.
و يرد أدناه شرح موجز لتلك األسباب:
 -1التيار الزائد ( الحمل الزائد):
في ظروف التشغيل المختلفة ,يحدث أحيانا زيادة في التيار المسحوبة في بعض األحمال الكهربائية اكثر
من استهالكها الطبيعي .هذه المشكلة الغير مرغوب بها تحدث فجأة وتؤثر سلبيًا علي المحرك .لتجنب
أضرار الحمل الزائد ,يوجد بعض األجهزة التي يتم تركيبها بدائرة المحرك وتقوم هذه األجهزة بفصل التيار
الزائد إذا تواجد بدائرة المحرك.
 -2انهيار العزل:
معظم أعطال المحركات تحدث نتيجة لضعف عازل المقاومة ,هذه المشكلة تعد من أصعب المشاكل
التي تواجه تشغيل المحركات .في بدايات تشغيل المحرك ,يجب التأكد من أن عازل المقاومة أكثر من ألف
ميجا أوم وذلك ألن بعد وقت من التشغيل يقل أداء العزل حتي يصل إلي مرحلة حرجة ألن المقاومة يكون
قد بدأت في التآكل التدريجي .بعد عدة أبحاثُ ,وجد حل لمشكلة انهيار العزل  ,حيث يوجد أجهزة تقوم
بقياس مقاومة العزل من وقت ألخر لحماية المحرك أثناء تشغيله من هذه المشكلة .لذلك يجب التأكد من
جودة العازل من وقت ألخر اثناء التشغيل.
 -3الحرارة الزائدة:
حرارة المحرك الزائدة تؤثر علي أداء المحرك ,خاصةً علي ملفات المحرك فتؤدي إلي تلفها سريعًا .لكل 10
درجات مئوية زيادة في الحرارة يقل العمر االفتراضي للعزل الملفات لنصف قيمته .لذلك تعد الحرارة الزائدة
السبب في  ٪٥٥من مشاكل المحركات.
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المشاكل التي تواجه المحركات Problems Facing Motors -
زيادة الحرارة تحدث بسبب أكثر من عامل مثل :
أ .إذا بدأ المحرك في الدوران بقيمة تيار مختلفة عن القيمة الطبيعية لظروفه الطبيعية ,يحدث ارتفاع في
درجة الحرارة لدي المحرك .لذلك يجب أن يكون المحرك يعمل بقيم مناسبة من التيار (التيار المقنن).
ب .إذا كان المحرك محاط ُا ببيئة تتميز بدرجة حرارة زائدة مما يؤثر ذلك علي أداء المحرك.
مجهزة بنظام تبريد و تهوية ليعمل في حالة توقف نظام
لذلك يجب أن تكون البيئة المحيطة بالمحرك ُ
التبريد.
 -4األتربة :
تعد األتربة من األسباب الرئيسية ألعطال المحركات الكهربائية .يمكن لألتربة أن تتسبب في عطل المحرك
عندما تقوم بسد مروحة التبريد /التهوية له فتؤدي إلي ارتفاع درجة حرارته .يمكن أيضًا أن تؤثر علي كفاءة
عازل الملفات إذا وصلت األتربة إلي ملفات المحرك .لذلك يوجد بعض االحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع
األتربة من الوصول إلي المحرك حيث يوجد أجهزة وقائية من األتربة تستخدم لهذه األغراض.
 -5الرطوبة:
تؤثر الرطوبة علي أداء المحركات الكهربائية .كما تتسبب في مشكلة كبيرة هي تآكل األجزاء الميكانيكية
للمحرك .كما تؤدي الرطوبة أيضًا إلي تآكل العازل .لذلك يجب التأكد من جفاف المحرك طوال الوقت.
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وظائف بادئات المحركات Function of motor starters -
يعتبر المحرك التأثيري ذو القفص السنجابي من أكثر معدات القوي الكهربية احتياجًا إلي تنظيم أدائها,
إضافة إلي أن هذه المحركات هي األكثر شيوع ًَا في االستخدام لتوفير الطاقة المحركة لمعدات الصناعة
المختلفة.
عاد ًة ما يتم التحكم في هذه المحركات ،عن طريق بادئات الحركة وعلي المختص أن يأخذ في اإلعتبار نقاطًا
أساسية تفي بالتحكم و الحماية التامة للمحرك و للعاملين علي تشغيله و صيانته ،وقد ٌعرفت المواصفات
القياسية العالمية  IEC 60-947الوظائف التي يجب أن تحققها بادئات الحركة ( )motor startersكالتالي:
 -1العزل عن مصدر التغذية
 -2وقاية المحرك
 -3توصيل وفصل المحرك
 -٤ضمان التوافق بين خواص الوظائف الثالثة السابقة.
 -1العزل عن مصدر التغذية Isolation
تضمن وظيفة العزل أال يحدث أي تسريب للجهد من الشبكة في حالة أن يكون الجهاز الذي يؤدي وظيفة
العزل في الوضع  offو بهذا يتم حماية العاملين بالصيانة و األجهزة من المخاطر الناتجة عن الجهد
المتسرب .كما أن في حاالت كثيرة من الممكن ( كعامل أمان إضافي ) يتم غلق الجهاز في الوضع  offعن
طريق وضع قفل أو مفاتيح لضمان عدم التعشيق بواسطة شخص غير مسئول بينما ال يزال عامل الصيانة
يؤدي وظيفته .و يمكن تحقيق وظيفة العزل,حسب المواصفات القياسية  IEC 60-947-3بإستخدام:
• سكاكين تعمل دون حمل off load switch
• سكاكين تعمل علي الحمل on load switch
أو أن يؤدي الكونتاكتور القاطع أو قاطع التيار وظيفة العزل كوظيفة إضافية و يالحظ أن جميع قواطع التيار
من  Schneider Electricلتطبيقات المحركات تعطي وظيفة العزل بجانب وظيفتها الرئيسية.
 -2وقاية المحرك Motor protection
دائمًا ما تشمل وقاية المحرك طبقًا لل  IEC 60-947علي االَتي:
• جهاز الوقاية من تيارات قصر الدائرة الذي يمكنه إكتشاف و قطع أي تيار غير إعتيادي يزيد عن عشرة أمثال
قيمة تيار الحمل الكامل للمحرك.
• جهاز الوقاية من زيادة تيار الحمل الذي يمكنه إكتشاف و قطع أي تيار غير إعتيادي بقيمة حتي عشرة أمثال
قيمة تيار الحمل الكامل للمحرك و ذلك في الوقت المناسب لضمان عدم االرتفاع في درجة حرارة ملفات
المحرك األمر الذي قد يؤدي إلي انهيار عزل الملفات.
• و يمكن إذا ما دعت الحاجة تزويد بادىء الحركة بأجهزة أخري إلكتشاف و تحقيق الوقاية في حاالت خاصة
مثل انهيار عزل الملفات و إنعكاس إتجاه دوران المحرك و إرتفاع درجة حرارة ملفات المحرك...وهكذا
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وظائف بادئات المحركات Function of motor starters -
تحقيق وقاية المحركات من خالل :
• أجهزة محددة الوظيفة  :مثل القواطع  ,ريليهات الوقاية و ريليهات المراقبة.
• أجهزة ذات وظائف متعددة و مزودة بخواص الوقاية.
• الوقابة من زيادة الحمل
هذا النوع من ريليهات زيادة الحمل هو األكثر انتشارًا بين الريليهات المستخدمة في الصناعة ويوفر
مستوي عالي من الوقاية ضد حاالت زيادة الحمل قصيرة أو طويلة الوقت .يمكن أستخدام هذه الريليهات
بنظم التيار التردد و التيار المستمر و غالبًا ما يكون لها المواصفات الفنية التالية:
• تشغيل و ضبط وقاية ثالثية األقطاب
• تعويض درجة حرارة الجو المحيط بحيث ال يؤثر تذبذب الحرارة علي األداء العام للريالي
• الوقاية ضد تشغيل علي فازة واحدة ,األمر الذي يمنع المحرك الخاضع للوقاية بهذا الريالي من الدوران
بتغذية من فازة واحدة فقط من أوجه مصدر التغذية .
• زمن بدء المحرك.
• إعادة تشغيل الريالي بعد الفصل يدويا أو أليًا.
• وجود تدرج مناسب لتيار الحمل الكامل ( )FLCللمحرك واألمر الذي يسمح بضبط الريالي كنسبة من تيار
الحمل الكامل كما هو معطي بلوحة بيانات المحرك.
• الضبط
يحتاج ريالي زيادة الحمل للضبط ليتواءم مع التطبيقات المختلفة و ذلك لتحقيق وقاية صحيحة للمحرك.
و يتم تحقيق عملية الضبط بتحريك مؤشر الضبط علي واجهة الريالي و يضبط هذا المؤشر مقدار ميل
العنصر ثنائي المعدن الذي يسبب فصل الريالي ويحتوي الريالي علي تدريج مدرج بنسب من تيار الحمل
الكامل للمحرك ويضبط المؤشر تيار الحمل الكامل للمحرك المنصوص عليه في لوحة بيانات المحرك.
• تعويض درجة حرارة الجو المحيط
يتم تجهيز الريالي بعنصر ثنائي (باي ميتال  )Bi-metalالمعدن إضافي يعمل معاكسًا للعنصر الثنائي
المعدن األساسي وذلك للتخلص من تأثير درجة حرارة الجو .عند درجة حرارة عالية للجو المحيط و بدون مرور
تيار بالمحرك يميل العنصر األساسي ثنائي المعدن بمقدار معين و يعمل العنصر اإلضافي ثنائي المعدن
(المعوض) بحيث يزيح نقط الفصل بنفس مقدار ميل العنصر األساسي .و هذا يعني أن تيار المحرك الذي
يتسبب في فصل عنصر زيادة الحمل له نفس القيمة بصرف النظر عن درجة حرارة الجو المحيط.
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وظائف بادئات المحركات Function of motor starters -
• الكشف عن سقوط إحدى فازات مصدر التغذية
يحتوي ريالي زيادة الحمل علي تقنبة تسبب فصله في حال حدوث سقوط إلحدي فازات مصدر التغذية (
وقاية ضد التشغيل بفازتين) .في إستخدامات التيار المتردد أحادي الوجه أو في إستخدامات التيار المستمر
البد من توصيل الثالثة دوائر بريالي زيادة الحمل علي التوالي ليمر بنفس التيار في كل عنصر من العنصر
الثالثة  .وكحل بديل يمكن في هذه الحاالت إستخدام ريالي زيادة الحمل بدون تقنية الكشف عن سقوط
إحدي فازات مصدر التغذية.
• زمن بدء المحرك
البد أثناء مرحلة بدء حركة المحرك أن يسمح ريالي زيادة الحمل بمرور تيارات بدء الحركة اللحظية عالية القيمة
دون فصل و لكنها البد أن تفصل الدائرة بسرعة أذا ما استمرت هذه التيارات العالية لفترة زمنية طويلة.
و لضمان اإلختيار الصحيح لريليهات زيادة الحمل ,عرفت المواصفات لبقياسيةIEC 60-947
ثالثة تقسيمات ألنوع الفصل لريليهات زيادة الحمل الحرارية كاألتي:
• الريليهات Class 10
هذا النوع من الريليهات مناسب إلستخدامات التي ال يزيد فيها زمن يدء حركة المحرك
عن  10ثواني
• الريليهات Class 20
هذا النوع من الريليهات مناسب إلستخدامات التي ال يزيد فيها زمن يدء حركة المحرك
عن  20ثانية
• الريليهات Class 30
هذا النوع من الريليهات مناسب إلستخدامات التي ال يزيد فيها زمن يدء حركة المحرك عن  30ثانية
علمًا بأن كل محرك تحتوي بياناته إما علي زمن يدء التشغيل أو ال  Classالمناسب للتشغيل.
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وظائف بادئات المحركات Function of motor starters -
• أنواع إعادة تشغيل الريالي إلي حالته األصلية Resetting
من الممكن إعادة الريالي إلي حالته األصلية بطرق مختلفة (يدويًا أو اَليًا) ومن المستحسن اختيار األسلوب
المثالي لكل استخدام .و غالبًا ما تحتوي ريليهات زيادة الحمل الحراربة علي مؤشر إلختيار نوع إعادته إلي
حالته األصلية  .لهذا الغرض وكذالك حتي يمكن إعادة تشغيل المنشأة بعد فصلها هناك ثالثة أساليب
إلعادة الريالي إلي حالته األصلية :
• إعادة الريالي أليًا إلي حالته األصلية و إعادة التشغيل آليًا:
في حالة الماكينات الصغيرة التي تعمل دون مراقبة و التي ال ينتج عن عطلها أخطار جسيمة ( مثل
المضخات ,أنظمة تكيف الهواء )....,يمكن للماكينة أن تعود إلي الخدمة عندما يبرد العنصر ثنائي المعدن
إلي درجة حرارة تسمح للريالي أن يعود إلي حالته األصلية.
• إعادة الريالي آليًا إلي حالته األصلية و إعادة التشغيل يدويًا:
الحل األمثل في حالة النظم األلية و التي غالبًا ما تتم عن طريق إعادة التشغيل بإشراف الفني المسئول
حيث توجد أسباب مقنعة فنية و أمنية إلستخدام هذا الحل .يكون هذا الحل مفيدًا في حالة ما تكون هناك
صعوبة في الوصول إلي الريليهات.
• إعادة الريالي إلي حالته األصلية و تشغيله يدويًا:
عند إشتراط قواعد األمان إتمام إعادة الريالي إلي حالته األصلية و إعادة تشغيل النظام بواسطة شخص
مؤهل و ذلك بعد فحص و تحليل أسباب الفصل.
ريليهات الوقاية الحرارية بزمن تأخير
باإلضافة إلي ما سبق من وظائف الريليهات فهناك بعض التطبيقات التي تطلب تأخير زمن التشغيل أو
إعادته .لهذا النوع من الريليهات وظيفتان:
• مراقبة أن فترة بدء حركة معينة أو دوره تشغيل معينة ال تزيد عن قيمة محددة يتم ضبطها سلفًا.
• تأخير بداية الوقت الذي يبدأ عند ريالي الوقاية في مراقبة التيار أو الجهد.
و تستخدم هذه الريليهات أساس َا في الحاالت التالية:
• وقاية بطاريات المقاومات الخاصة بالمحول ذي النسبة ملفات متغيرة ()Autotransformer
ضد تأثير بدء الحركة كثيرة التكرار أو التي تستمر لفترة طويلة أو التي ال تكتمل.
• تأخير وقف التشغيل لمتطلبات األمان حتي وقت ال يمكن عنده السماح بأستمرار العطل المصاحب دون
تدخل (مثال في حالة مضخة غير تحضرية أو فقد الضغط في نظام تزييت ....وهكذا).
www.se.com
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وظائف بادئات المحركات Function of motor starters -
الوقاية من تيارات قصر الدائرة
لتفادي تلف المعدات البد ألي جهاز وقاية من تيارات قصر الدائرة أن يكون قادرًا علي اكتشاف
وكذالك الفصل السريع ألي تيارات عطل ذات قيمة عالية قبل أن تصل الى قيمتها القصوي .ومن أمثلة
أجهزة الوقاية:
• الفيوزات
• القواطع الكهربية
كما يمكن أن تزود األجهزة متعددة الوظائف مثل القواطع الكهربية للمحركات و الكنتاكتورات بخواص
وقاية من تيارات قصر الدائرة.
• الفيوزات Fuses
ال أم أج ً
ال يوصي باستخدام الفيوزات في وقاية المحرك حيث أثبتت التجربة أن الفيوز ,إن عاج ً
ال ,سوف يحترق
و يكون من االزم إحالله ( و في هذا الحالة يجب أستبدال الثالث فيوزات و ليس فيوز واحد) .و ال يمكن في
الواقع ضمان أن اإلحالل سوف يتم بفيوز له نفس خواص الفيوز األصلي و الذي يحقق توافق أجهزة الوقاية و
من ثم فإنه يفضل إستبعاد إستخدام الفيوزات في وقاية المحركات خاصة و إنها علي المدي الطويل تكن
تكلفتها أعلي من القواطع نتيجة تغييرها المستمر .
• القواطع المغناطسية Magnetic circuit breakers
تحتوي هذه القواطع علي جهاز فصل مغناطيسي علي كل من الفازات يكتشف و يفصل تيارات قصر
الدائرة العالية بقيم في حدود سعة قطع القاطع بذلك يتم حماية نظم القوي الكهربية من تأثير تيارات
األعطال .و عادة ما تحتوي القواطع الكهربية علي مجسات منفصلة علي كل فازة بحيث ينتج عن عمل أي
من الفواصل المغناطيسية أحادية الفازة فص ً
ال آليًا متزامنًا لألقطاب الثالثة .كما إن بعض القواطع المخصصة
لحماية المحركات تحتوي علي حماية ضد تيار القصر.
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وظائف بادئات المحركات Function of motor starters -
 -٣التحكم في توصيل و فصل التيار Power Switching
تمكن هذه الوظيفة من توصيل و فصل أي معدة قوي كهربية إضافة إلي إنها تستخدم أحيانًا ,عند
التحكم في المحرك ,في تغير قيمة الطاقة الكهربية المغذاة للمحرك و ذلك بغرض تنظيم سرعته و عزمه
...وهكذا.
يمكن تحقيق هذه الوظيفة ,إعتمادًا علي إحتياجات التطبيق ,بإستخدام :
• منتجات كهروميكانكية  :مثل الكنتاكتورات و بادئات الحركة اليدوية للمحرك.
• منتجات إلكترونية :مثل بادئات الحركة الناعمة  Soft startersو مغيرات السرعة  /مغيرات التردد ( و يتم
شرحها تفصيليًا الحقًا)
توصيل و فصل التيار بعمليات ON-OFF
صممت أجهزة التوصيل و الفصل للتحكم في تغذية المحركات أو أي من معدات القوي الكهربية عن طريق
عمليات توصليها و فصلها عند الحاجة .و تمثل الكونتاكتورات أكثر األجهزة شيوعًا في تأدية هذه الوظيفة.
و يمكن لهذه الوظيفة أن تحقق عن طريق منتجات متعددة الوظائف مثل قواطع المحركات و
الكونتاكتورات القاطعة ( كمثال )Integral
• الكونتاكتور الكهرومغناطيسي Electromagnetic contactor
يمثل الكونتاكتور جهاز توصيل و فصل ميكانيكي يتم التحكم فيه يواسطة مغناطيس كهربي .عند
تغذية ملف الكونتاكتور الكهرومغناطيسي تغلق أقطابه الرئيسية
 power contactو من ثم توصل الدائرة بين مصدر التغذية الكهربية و الحمل الخاضع للتنظيم (محرك
 ....وهكذا) .ويتكون المغناطيس الكهربي من جزئين :المغناطيس الثابت و الحافظة المتحركة  .تحمل
الحافظة اقطاب التوصيل و الفصل الرئيسية و كذالك أية نقاط مساعدة التي يمكن تحميلها علي
الكنتاكتور الكهرومغناطيسي.
• النقاط المساعدة Auxiliary contacts
للنقاط المساعدة العديد من الوظائف حيث تستخدم النقطة المساعدة من النوع
( المفصول عادة  ) N/Oغالبًا لتأكيد وجود التغذية الكهربية لملفات الكونتاكتور.
كما تستخدم النقط المساعدة لتحقيق التحكم التتابعي و التشايك (الريط) الكهربي
و وظائف اإلشارة.

www.se.com
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وظائف بادئات المحركات Function of motor starters -
يوجد ثالثة أنواع رئيسية من النقاط المساعدة:
• نقاط توصيل مساعدة لحظية مفصولة ( مفتوحة األقطاب) عادة : N/O
تفصل ( تفتح أقطاب) هذه النقاط المساعدة عندما يقطع التيار عن الكونتاكتور الكهرومغناطيسي و
تعشق ( تغلق أقطابها ) عند تغذية الكونتاكتور الكهرومغناطيسي بالتيار الكهربي.
نقاط توصيل مساعدة لحظية معشقة (مغلقة األقطاب) عادة : N/C
تعشق (تغلق أقطاب هذه النقاط المساعدة عندما يقطع التيار عن الكونتاكتور الكهرومغناطيسي
وتفصل ( تفتح اقطابها ) عند تغذية الكونتاكتور الكهرومغناطيسي
بالتيار الكهربي.
• نقاط توصيل مساعدة لحظية تحولية : C/O
تحتوي هذه النقاط المساعدة علي نقطة توصيل  N/Oو نقطة توصيل  N/Cيعمالن بالنظام المعرف لكل
منهما أعاله  .لهذه النقاط المساعدة التحولية ثالثة أنواع من األطراف
( أي أن لها طرف مشترك ) .
إضافة إلي ذلك تجهز الكنتاكتورات الكهرومغنطسية بنقاط مساعدة زمنية
( عادة من النوع  )C/Oالتي تتبدل حالتها إما عند تغذية الكونتاكتور الكهرمغناطيسي أو فصل التيار عنه
و لكن بعد مرور فترة زمنية .و غالبًا ما يمكن ضبط فترة التأخير الزمنية بواسطة مستخدم الكونتاكتور
الكهرومغناطيسي.
مخمدات الطاقة المختزنة Coil suppressor
عند إيقاف عمل ملف الكنتاكتور تتحول الطاقة المختزنة (  )Li 1/2في الملف إلي صورة جهد .يتسبب هذا
2

الجهد في إحداث تداخل ( )interferenceمع عمل أجهزة التحكم األلي.
يتم أستخدام أجهزة مخمدات الطاقة المختزنة  coil suppressorللحد من قيمة الجهد مما يقلل أو يمنع
التدخالت
أنواع مخمدات الطاقة المختزنة
• دائرة RC
• Varistor or bidirectional diode
• (Diode (fly wheel diode
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وظائف بادئات المحركات Function of motor starters -
عوامل إختيار الكونتاكتور الكهرومغناطيسي
البد من األخذ في اإلعتبار العوامل التاليه عند إختيار الكنتاكتور الكهرومغناطيسي المناسب و يتم إختياره
حسب المواصفات القياسية العالمية : IEC 60-947-4
• طبيعة و نوع الحمل :قيمة تيار الحمل و جهده .خواص بدءحركة الحمل ......الخ
• أي حاالت تشغيل خاصة :عدد مرات تكرار دورة التشغيل في الساعة  ,هل يتم التعشيق علي تيار الحمل أو
بدونه  ,نوعية األستخدام  ,نوعية التوافق المطلوب ,العمر األفتراضي المطلوب ....الخ
• العوامل الجوية المحيطة :درجة حرارة الجو المحيط  ,معدل الرطوبة.....الخ
تعتمد أهمية كل من العوامل السابقة علي التطبيق .و فيما يلي بعض أمثلة التطبيق المختلفة:
(أ) التحكم في حمل ممثل بمقاومة أومية : AC-1
تعد نظم التدفئة و التسخين تطبيقات نمطية للتحكم في أحمال أوميه .تقع هذا النظم في مجال إستخدام
الكونتاكتورات الكهرومغناطسية من النوع  AC-1المخصصة عادة ألحمال بعدد قليل من تكرار دورات
التشغيل في الساعة .
(ب) التحكم في محرك تأثيري بحلقات تزلج : AC-2 slip ring motor
• يستخدم في هذه التطبيقات كونتاكتورات كهرومغناطسية من النوع AC-2
( التي تسمح ببدء الحركة و التعشيق بدائرة العضو الدوار أو العضو الثابت و الضبط دقيق المراحل للمحركات
التأثرية بحلقات التزلج).
(ج) التحكم في محرك تأثيري ذي قفص سنجابي :)AC-3/4) Squirrel cage motor
يستخدم هذه التطبيقات إما الكونتاكتورات الكهرومغناطسية من النوع AC-3
(التي تقطع تيار الحمل الكامل  FLCالمحرك) وإما الكونتاكوترات الكهرمغناطسية من النوع ( AC-4التي
تقطع تيار خنق العضو الدوار) .في هذه الحالة ,ال يتحدد التأثير الحراري علي الكونتاكتور الكهرومغناطيسي
بتيار التشغيل المستمر ولكنه يعتمد علي خواص بدء الحركة للمحرك أو فرملته وعدد مرات تكرار بدء/إيقاف
الحمل في الساعة.
وعليه فإن أهم عامالن إلختيار هذا الكونتاكتور الكهرومغناطيسي هما نوعية أستخدام التطبيق و عدد
مرات تكرار دورة التشغيل.
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وظائف بادئات المحركات Function of motor starters -
(د) التحكم في أحمال تأثرية  Reactive Loadsذات تيارت إندفاع عالية عند توصليها علي مصدر التغذية:
تتمثل هذه األحمال التأثرية في الملفات اإلبتدائية للمحوالت و دوائر تحسين معامل القدرة (المكثفات) .يجب
أن تكون سعة التعشيق ( )Making capacityللكونتاكتور الكهرومغناطيسي قادرة علي إستيعاب تيارات
األندفاع هذه دون حدوث إرتداد غير مسموح به لألقطاب الرئيسية بالكونتاكتور الكهرومغناطيسي و بدن
حدوث المخاطر المصاحبة مثل إلتحام األقطاب .وعليه فأن سعة التعشيق ( )Making capacityتصبح أهم
عوامل أختيار الكونتاكتور الكهرومغناطسية في هذه التطبيقات.
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بوادئ الحركة للمحركات Concepts of Starting Motors -
 - 1طريقة التوصيل مباشرة على الخط Direct on line
فى هذه الطريقة يتم توصيل أطراف العضو الثابت للموتور مباشرة على مصدر الجهد وتستخدم هذه
الطريقة عادة مع المحركات الحثيه ذو القفص السنجابي ( )squirrel cageمن العيوب الواضحه فى هذه
الطريقة أنه ال يتم فيها تخفيض تيار البدء أو عزم البدء بل تظل قيم تيار البدء وعزم البدء عاليه كما هى مما
قد يشكل خطوره على ملفات الموتور لذلك تستخدم هذه الطريقه للمحركات ذات القدرات المنخفضة (عادة
أقل من  5كيلو وات) .ويوضح الشكل التالي دائرة القوى والتحكم المستخدمة في هذا النوع من طرق البدء:

قاطع الحماية
كونتاكتور
ريالي الوقاية

• تيار البدء المتاح= 100%
• ذروة تيار البدء = (In )4-8
• ذروة عزم البدء= (Tn )0.6-1.5
• مزايا التوصيل مباشرة علي الخط (:)DOL
 )1بادئ حركة بسيط.
 )2تكلفة منخفضة.
 )3عزم ذات بدء عالي.
• عيوب التوصيل مباشرة علي الخط (: )DOL
 )1تيار و عزم ذات بدء عالي
 )2يتطلب مصدر كهربائي يتحل ذروة التيار.
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بوادئ الحركة للمحركات Concepts of Starting Motors -
 -٢بادئ ستار  /دلتا Star / Delta starter -
هذه الطريقه مناسبه للمحركات ذات الست أطراف والتي توصل ملفاتها على شكل دلتا
( ) أثناء التشغيل العادي حيث توصل ملفات العضو الثابت عند البدء على شكل ستار ( )Yونتيجة لذلك
يقل جهد الوجه إلى (

 )1/من جهد المصدر وينخفض تيار الخط إلى ( )1/3قيمة التيار المار في حالة

التوصيل على شكل دلتا وبالتالي فإن العزم ينخفض إلى (( 1/3قيمته المتقنة ويتم توصيل األطراف على
شكل ستار حتى تصل سرعة العضو الدوار إلى  %75أو  %80من السرعة المقننة حينئذ يتم أتوماتيكيًا
تغيير التوصيل إلى دلتا  ...وتستخدم هذه الطريقة مع المحركات ذات القدرات المتوسطه

• تيار البدء المتاح = 33%
• ذروة تيار البدء= ( In )2.6 – 1.3
• ذروة عزم البدء = ( Tn )0.2-0.5

• مزايا بادئ الستار دلتا:
 )1بادئ اقتصادي بسيط .
 )2أداء جيد لعزم و تيار البدء.
 )3معدات بدء غير قابلة للتعديل.
• عيوب بادئ الستار دلتا:
 )1عزم بدء منخفض
 )2معدالت بدء غير قابلة للتعديل
www.se.com | 14 -4

مجموعة بادئات الحركة Combination (2&3) Products -
• مجموعة المنتج الواحد
بادئات حركو المحرك اليدوية و تكافئ فاطع تيار  +كونتاكتور  +اوفر لود  ,و بسعات حتي  30كيلو وات 415 /400
فولت .
مثال الكونتاكتور القاطع  Integralو تتحقق كلها في جهاز واحد .
( للمزيد من التفاصيل يرجي األطالع علي الكاتلوج الخاص بال ) integral
• مجموعة منتجين اثنين
بادائات حركة المحرك االَلية مجهزة بوقاية من زيادة الحمل و تيار لبقصر كجزء ال يتجزأ من قاطع المحرك
باألضافة الي الكونتاكتور مثال …GV2, GV7, NS+LC1

GV2-ME
LC1-D

مجموعة من ثالث منتجات
بادئات حركة المحرك االلية مجهزة بوقاية من زيادة لبحمل عن طريق ريالي حراري ضد زيادة الحمل Overload
باألضافة إاي كونتاكتور و فاطع تيار للحماية ضد تيار القصر فقط.
مثال GV2, GV4, +LC1…+ LR2

و يجب عند أختيار أي من المجموعات الثالث السابقة أن تتوفر فيها الشروط التالية:
 .1العزل عن مصدر التغذية عند فصلها
 .2وقاية المحرك.
 .3توصيل و فصل التيار
 .4ضمان التوافق بين وظائفها كما سبق شرحه في انواع التوافق
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جداول تنسيق الكونتاكتور طبقًا لـ IEC 1-60947
 Type 1 and type 2 coordination according to IEC 1-60947ضمان التوافق coordination
• تعريف التوافق
تتطلب أساسيات التوافق ،تجانس معدات الوقاية الرئيسية من قصر الدائرة (فيوزات أو قاطع) مع جهاز
تعشيق و فصل مناسب (كونتاكتور كهرومفناطيسي) و الريالي المصاحب للوقاية الحرارية من زيادة الحمل.
وبهذا التوافق نضمن أفضل طرق تشغيل وحماية المحرك ،و يتم التوافق عن طريق إختبارات معملية
لمكونات بادئات الحركة معًا و ليس على حدة و ذلك لمعرفة أداء المجموعة بعد فصل التيارات الغير إعتيادية.
• أنواع التوافق
تم توصيف هذه األنواع من التوافق بالمواصفات القياسية  IEC 60-947-4وهي تحدد درجة التلف بالمعدة
المسموح به و الناتج عن قيم محددة من قصر الدائرة.
• نوع التوافق رقم Type 1 coordination ١
(سابقًا التوافق درجة  aو معرف بالمواصفات القياسية السابقة  )IEC 292-1البد لمعدات الوقاية الكهربية
في حاالت قصر الدائرة من فصل العطل دون حدوث أية خطورة على المنشأة أو األفراد .وبعد فصل العطل
اليمكن إعادة التشغيل إال بعد قيام فني على مستوى عالي جدًا من الكشف على المكونات السابقة.
• نوع التوافق رقم Type 2 coordination ٢
(سابقًا التوافق درجة  cومعرف بالمواصفات القياسية السابقة  )IEC 292-1البد لمعدات الوقاية الكهربية في
حاالت قصر الدائرة من فصل العطل دون حدوث أية خطورة على المنشأة أو األفراد .و بعد فصل العطل اليجب
أن تعاني المعدات أية تلفيات أو أي تغيير في الضبط و من ثم فإنه يمكن إعادة إدخالها الخدمة .من المفهوم
أنه ال يسمح بإحالل أي من معدات الوقاية خالل اإلختبارات فيما عدا الفيوزات التي البد من إحاللها ،بينما في حالة
القواطع فإنه يعاد توصيلها.
مما سبق فإنه يوصى باستخدام التوافق رقم  ٢حيث أنه يضمن إستمرارية التشغيل للمحركات حتى بعد
حدوث فصل لتيار القصر باإلضافة إلى أنه اليحتاج إلى مستوى عال من فني الصيانة و من ثم ضمان عمل
المحرك .علمًا بأن أي نوع من أنواع التوافق يجب أن يتم تقديمه في جداول من مصنعي بادئات الحركة و
اليمكن أن يتم عن طريق إستخدام كونتاكتور من ماركة و قاطع تيار (أو ريالي زيادة الحمل) من ماركة أخرى.
• التوافق الكامل
المقصود بالتوافق الكامل ،طبقًا للمواصفات القياسية  ،IEC 60-947-6-2أنه في حاالت قصر الدائرة البد
أن تكون مجموعة معدات القطع و الوقاية قادرة على فصل العطل دون خطورة كما يجب أال تتأثر المعدات و
ال أن يحدث إلتحام في الكونتاكتورات و هو أعلى و أفضل أنواع التوافق .و تعتبر شركة تليميكانيك الرائدة
لفلسفة التوافق الكامل بتقديمها للسوق منتجات الكونتاكتورات القاطعة ( )Integralلضمان إعادة إدخال
المنشأة الخدمة مباشرة بعد فصل قصر الدائرة.
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دليل المتسخدم لتكوين بادئ الحركة
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دليل المتسخدم لتكوين بادئ الحركة
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دليل المتسخدم لتكوين بادئ الحركة
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دليل المتسخدم لتكوين بادئ الحركة
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دليل المتسخدم لتكوين بادئ الحركة
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دليل المتسخدم لتكوين بادئ الحركة
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دليل المتسخدم لتكوين بادئ الحركة
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دليل المتسخدم لتكوين بادئ الحركة
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دليل المتسخدم لتكوين بادئ الحركة
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D.O.L بادئات حركة مباشرة علي التيار
Two products association مجموعة من منتجين

GV2-ME + LC1-D

Motor Rating

Motor Circuit
Breaker

Setting Range

Contactor

Iq

KW

Reference

A

Reference

KA

0,37

GV2-ME05

0,63…..1

LC1-D09...

130

0,55

GV2-ME06

1…..1,6

LC1-D09...

130

0,75

GV2-ME07

1,6…2,5

LC1-D09...

130

1,1

GV2-ME08

2,5……4

LC1-D09...

130

1,5

GV2-ME08

2,5…..4

LC1-D09...

130

2,2

GV2-ME10

4…..6,3

LC1-D09...

130

3

GV2-ME14

6….10

LC1-D09...

130

4

GV2-P14

6….10

LC1-D09...

130

5,5

GV2-P16

9…..14

LC1-D25...

130

7,5

GV2-P20

13….18

LC1-D25...

50

9

GV2-P21

17…..23

LC1-D25...

50

11

GV2-P22

20…..25

LC1-D25...

50

15

GV2-P32

24…..32

LC1-D32...

50

18,5

GV7-R-40

25…..40

LC1-D40...

(1)

22

GV7-R-50

30….50

LC1-D80...

(1)

30

GV7-R-80

48….80

LC1-D80...

(1)

37

GV7-R-80

56…..80

LC1-D80...

(1)

45

GV7-R-100

60…..100

LC1-D115...

(1)

55

GV7-R-100

60….100

LC1-D115...

(1)

75

GV7-R-150

90…150

LC1-D150...

(1)

90

GV7-R-220

132..220

LC1-F185...

(1)

110

GV7-R-220

132…220

LC1-F225...

(1)
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D.O.L بادئات حركة مباشرة علي التيار
Three products association مجموعة من ثالث منتجات

+
GV2-L + LC1-D + LRD

Motor Rating

Motor Circuit
Breaker

Tripping
Current

Contactor

Iq

Overload
Relay

KW

Reference

A

Reference

KA

Reference

0,37

GV2-L05

13

LC1-D09...

130

LRD-05

0,55

GV2-L06

22,5

LC1-D09...

130

LRD-06

0,75

GV2-L07

33,5

LC1-D09...

130

LRD-07

1,1

GV2-L07

51

LC1-D09...

130

LRD-08

1,5

GV2-L08

51

LC1-D09...

130

LRD-08

2,2

GV2-L10

78

LC1-D09...

130

LRD-10

3

GV2-L14

138

LC1-D09...

130

LRD-12

4

GV2-L14

138

LC1-D09...

130

LRD-14

5,5

GV2-L16

170

LC1-D25...

130

LRD-16

7,5

GV2-L20

223

LC1-D25...

50

LRD-21

9

GV2-L22

327

LC1-D25...

50

LRD-22

11

GV2-L22

327

LC1-D25...

50

LRD-22

15

GV2-L32

550

LC1-D32...

50

LRD-3353

18,5

NS80HMA

550

LC1-D40...

70

LRD-3355

22

NS80HMA

650

LC1-D80...

70

LRD-3357

30

NS80HMA

880

LC1-D80...

70

LRD-3359

37

NS80HMA

1000

LC1-D80...

70

LRD-3363

45

NS100MA

1300

LC1-D115...

25/70

LR9-D5367

55

NS160MA

1500

LC1-D115...

35/70

LR9-D5369

75

NS160MA

1950

LC1-D150...

35/70

LR9-D5369

90

NS250MA

2420

LC1-F185...

35/70

LR9-F5371

110

NS250MA

2860

LC1-F225...

35/70

LR9-F5371
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Enclosed Starters LE1-D and LE3-D بادئات حركة بعلبة

, ال إنعاكسية,IP65  بادئات حركة بعلبة:LE1-D & LE3-D
مباشرة علي التيار بدون أداة فصل

D.O.L starters, without isolating device, 400 Va.c
Power rating of 3-phase motor in category AC-3

Operational current up to

Basic (1) reference to be
completed

KW

HP

A

Reference

0,37

5,5

9

LE1-D09…

0,55

7,5

12

LE1-D12…

0,75

10

18

LE1-D18…

1,1

15

25

LE1-D25…

1,5

20

35

LE1-D35…

Star-delta starters, without isolating device, 400 Va.c
Power rating of 3-phase motor in category AC-3

Basic (1) reference to be completed

KW

Reference

7,5

LE3-D09…

11

LE3-D12…

18,5

LE3-D18…

30

LE3-D35

* Standard control circuit voltages for LED-1& LE3-D
Volts

24

110

380/400

220/230

a.c 50/60 HZ

M7

F7

B7

Q7
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LC2-D and LC3-D  دلتا وكومتاكتورات إنعاكسية/بادئات حركة ستار

Reversing contactors(1) ,400 Va.c
Power rating of 3-phase motor in category
AC-3

Rated current in AC-3

Contacts

Basic(2) reference to
be completed
Reference

KW

HP

A

A

4

5,5

9

2NO+2NC

LC2-D09..

5,5

7,5

12

2NO+2NC

LC2-D12…

7,5

10

18

2NO+2NC

LC2-D18…

11

15

25

2NO+2NC

LC2-D25…

15

20

32

2NO+2NC

LC2-D32…

18,5

25

38

2NO+2NC

LC2-D38…

18,5

25

40

2NO+2NC

LC2-D40…

22

30

50

2NO+2NC

LC2-D50…

30

40

65

2NO+2NC

LC2-D65…

37

50

80

2NO+2NC

LC2-D80…

45

60

95

2NO+2NC

LC2-D95…

55

75

115

2NO+2NC

LC2-D115…

75

100

150

2NO+2NC

LC2-D150…

Star-delta starters, without isolating devices, 400 Va.c
7,5

10

LC3-D09A…(1)

11

15

LC3-D012A…(1)

18,5

25

LC3-D018A…(1)

25

35

LC3-D32A…(1)

37

50

LC3-D40…

55

75

LC3-D50…

75

100

LC3-D80…

110

150

LC3-D115…

132

-

LC3-D150…

(1) Fitted with mechanical interlock
(2) Standard control circuit voltages for LC2-D&LC3-D
Volts

24

110

220/230

380/400

a.c 50/60 Hz

B7

F7

M7

Q7
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GV2-ME and GV3-ME قاطع محرك ذو فصل حراري – مغناطيسي

GV2-ME**

Motor circuit breaker type GV2-M(1)(2),400 Va.c
Power rating of 3-phase
motor in category AC-3

Setting range of
thermal tips

Breaking capacity

Reference

_

0,1….0,16

50

GV2-ME01

0,06

0,16….0,25

50

GV2-ME02

0,09

0,25….0,40

50

GV2-ME03

0,12

0,40….0,63

50

GV2-ME04

0,25

0,63….1

50

GV2-ME05

0,37

1…..1,6

50

GV2-ME06

0,75

1,6…..2,5

50

GV2-ME07

1,1

2,5….4

50

GV2-ME08

2,2

4…..6,3

50

GV2-ME10

3

6…..10

50

GV2-ME14

5,5

9……14

15

GV2-ME16

7,5

13…..18

15

GV2-ME20

9

17…..23

15

GV2-ME21

11

20….25

15

GV2-ME22

15

24….32

10

GV2-ME32

(1) Magnetic tripping current is 13 times the rated current.
(2) GV2-ME is available with spring terminals by adding "3" to the reference
(e.g. GV2-ME083).
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GV2-P قاطع محرك ذو فصل حراري –مغناطيسي

GV2-P**

Motor circuit breaker type GV2-P(1),400 Va.c
Power rating of 3-phase
motor in category AC-3

Setting range of
thermal tips

Breaking capacity

Reference

_

0,1….0,16

130

GV2-P01

0,06

0,16….0,25

130

GV2-P02

0,09

0,25….0,40

130

GV2-P03

0,12

0,40….0,63

130

GV2-P04

0,25

0,63….1

130

GV2-P05

0,37

1…..1,6

130

GV2-P06

0,75

1,6…..2,5

130

GV2-P07

1,1

2,5….4

130

GV2-P08

2,2

4…..6,3

130

GV2-P10

3

6…..10

130

GV2-P14

5,5

9……14

130

GV2-P16

7,5

13…..18

50

GV2-P20

9

17…..23

50

GV2-P21

11

20….25

50

GV2-P22

15

24….32

50

GV2-P32

(1) Magnetic tripping current is 13 times the rated current.
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GV2-LE قاطع محرك ذو فصل مغناطيسي

GV2-LE**

Magnetic motor circuit breaker type GV2_LE^(1), 400 Va.c
Power rating of 2-phase motor in
category AC-3

Breaking
Capacity

Associated
With thermal
relay

Reference

Kw

KA

_

130

LRD-03

GV2-LE03

_

130

LRD-04

GV2-LE04

_

130

LRD-05

GV2-LE05

0,37

130

LRD-06

GV2-LE06

0,75

130

LRD-07

GV2-LE07

1,5

130

LRD-08

GV2-LE08

2,2

130

LRD-10

GV2-LE10

4

130

LRD-14

GV2-LE14

5,5

130

LRD-16

GV2-LE16

7,5

50

LRD-21

GV2-LE20

11

50

LRD-22

GV2-LE22

15

50

LRD-32

GV2-LE32

(1) Magnetic tripping current is 13 times the rated current.
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GV2-L قاطع محرك ذو فصل مغناطيسي

GV2-L**

Magnetic motor circuit breaker type GV2_LE ^(1), 400 Va.c
Associated
With thermal
relay

Reference

50

LRD-03

GV2-L03

50

LRD-04

GV2-L04

_

50

LRD-05

GV2-L05

0,37

50

LRD-06

GV2-L06

0,75

50

LRD-07

GV2-L07

1,5

50

LRD-08

GV2-L08

2,2

50

LRD-10

GV2-L10

4

50

LRD-14

GV2-L14

5,5

15

LRD-16

GV2-L16

7,5

15

LRD-21

GV2-L20

11

15

LRD-22

GV2-L22

15

15

LRD-32

GV2-L32

Power rating of 3-phase
motor in category AC-3

Breaking
Capacity

Kw

KA

_
_

(1) Magnetic tripping current is 13 times the rated current.
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GV2-ME & GV2-P إضافات لطرازات
Auxiliary contact blocks
Description

Mounting
Front

Instantaneous
Side

Fault
Signaling +
Instantaneous

Short –circuit
Signaling

Side

Side

Contact types

Reference

N/O + N/C

GV-AE11

N/O + N/O

GV-AE20

N/O + N/C

GV-AN11

N/O + N/O

GV-AN20

N/O (fault)+ N/O

GV-AD1010

N/O (fault)+ N/C

GV-AD1001

N/C (fault)+ N/O

GV-AD0110

N/C (fault)+ N/C

GV-AD0101

C/O

GV-AM11

Electric trips
Mounting

Type
U.Voltage

Side
Shunt

Volt(50Hz)

Reference

220……..240V

GV-AU225

380……..400V

GV-AU385

220……..240V

GV-AS225

380………400V

GV-AS385

Accessories
Description

Mounting

Limiter (100KA)

Top

GV1-L3

Terminal Blocks

Top

GV1-G09

Between GV2-ME
&LC1-K / LP1-K

GV2-AF01

Combination blocks

Between
GV2 & contactor
LC1-D09…..D38
Between
GV2 mounted on
LAD-31& contactor
LC1-D09….D38

Reference

GV2-AF3

GV2-AF4
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GV2-ME قاطع محرك إضافات لطرازات

Accessories for GV2-Me only
Application

type

Enclosures

Surface mounting,
double insulated

Plate for mounting a GV2-ME circuit breaker
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Degree of protection
IP41

Reference
GV2-MC01
AD-31

Switch Disconnectors Vario - مفاتيح فصل

3 pole, switch disconnector
Rating
A

Ref.

12

VCF-02

20

VCF-01

25

VCF-0

32

VCF-1

40

VCF-2

63

VCF-3

80

VCF-4

125

VCZ-5

175

VCZ-6

3pole, switch disconnector (IP 65)
Rating

Power-400V

A

KW.

Ref.

10

4

VCF-02 GE

16

5,5

VCF-01 GE

20

7,5

VCF-0 GE

25

11

VCF-1 GE

32

15

VCF-2 GE

50

22

VCF-3 GE

63

30

VCF-4 GE

100

37

VCZ-5 GE

140

45

VCZ-6 GE
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Switch Disconnectors E - مفاتيح فصل
Vario إضافات لطرازات
Add –on modules for Vario
Description

Rating
A

Ref.

Main Pole

12

VZ-02

16

20

VZ-01

20

25

VZ-0

25

32

VZ-1

32

40

VZ-2

50

63

VZ-3

63

80

VZ-4

Aux. contact

N/O+N/C

VZ-7

block

N/O+N/O

VZ-20

Shaft extensions for Vario
For rating
A
12….40

63&80

125&175
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Distance
mm

Ref.

300….330

VZ-17

400….430

VZ-30

300….320

VZ-18

400….420

VZ-31

330…..350

VZ-18

430….450

VZ-31

قاطع اوتوماتيكي  GVواإلكسسوارات
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قاطع اوتوماتيكي  GVواإلكسسوارات
سهولة التركيب
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LC1-K كونتاكتورات طراز

LC1-K

Rated current

Power rating of
3-phase motor in
category AC-3

AC3
440V

AC1
0< 55oC

Kw

A

A

2.2

4

5,5

7,5

6

9

12

16

Instant.
Auxiliary
Contacts
N/O

20

20

20

-

Basic (1)
Reference to
Be Completed

N/C

1

_

_

1

LC1-K0610…
LC1-K0601…

1

_

LC1-K0910…

_

1

LC1-K0901…

1

_

LC1-K1210…

_

1

LC1-K1201…

1

_

LC1-K1610…

_

1

LC1-K1601…

(*) Standard control circuit voltages
Volts
a.c – 50/60 Hz
d.c

24
B7
BD

48
_
ED

72
_
-

110
F7
FD

220
M7
MD

380
Q7
-
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LC1-D كونتاكتورات طراز

LC1-D

Rated current

Power rating of
3-phase motor in
category AC-3

AC3
440V

Instant.
Auxiliary
Contacts

Kw

A

A

N/O

N/C

4

9

25

1

1

LC1-D09…^(2)

5,5

12

25

1

1

LC1-D12…^(2)

7,5

18

32

1

1

LC1-D18…^(2)

11

25

40

1

1

LC1-D25…^(2)

15

32

50

1

1

LC1-D32…^(2)

18,5

38

50

1

1

LC1-D38…^(2)

AC1
0< 60oC

Basic (1)
Reference to
Be Completed

18,5

40

60

1

1

LC1-D40…

22

50

80

1

1

LC1-D50…

30

65

80

1

1

LC1-D65…

37

80

125

1

1

LC1-D80…

45

95

125

1

1

LC1-D95…

55

115

200

1

1

LC1-D115…

75

150

200

1

1

LC1-D150…

(1) Standard control circuit voltages
Volts
a.c – 50/60 Hz
d.c
d.c low
consumption

24
B7
BD

48
_
ED

72
_
-

110
F7
FD

220
M7
MD

380
Q7
-

BL

EL

SL

-

-

-

(2) LC1-D09…..38 can be ordered with spring terminals by adding
"3" to the reference (e.g. LC1-D093).
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LC1-F كونتاكتورات طراز

LC1-F

Power rating of
3-phase motor in
category AC-3

Rated current
AC3
440V

Basic (1)
Reference to
Be Completed

AC1
0< 40oC

Kw

A

A

90

185

275

LC1-F85…

110

225

315

LC1-F225…

132

265

350

LC1-F265…

160

330

400

LC1-F330…

200

400

500

LC1-F400…

250

500

700

LC1-F500…

335

630

1000

LC1-F630…

400

780

1600

LC1-F780…

450

800

1000

LC1-F800…

Volts
a.c – 50/60 Hz
d.c

24
B7
BD

48
_
ED

72
_
-

110
F7
FD

220
M7
MD

380
Q7
-
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LC1-K ريايهات حرارية للحماية من زيادة الحمل لالستخدام مع كونتاكتورات طراز

LR2-K

Thermal overload relays for K contactor
Relay setting
Range

For direct mounting on
LC1-K

A

Ref.

0,11…0,16

K06….K16

LR2-K0301

0,16…0,23

K06….K16

LR2-K0302

0,23…0,36

K06….K16

LR2-K0303

0,36…0,54

K06….K16

LR2-K0304

0,54…0,8

K06….K16

LR2-K0305

0,8…1,2

K06….K16

LR2-K0306

1,2…1,8

K06….K16

LR2-K0307

1,8….1,6

K06….K16

LR2-K0308

2,6….3,7

K06….K16

LR2-K0310

3,7….5,5

K06….K16

LR2-K0312

5,5….8

K06….K16

LR2-K0314

8..11,5

K06….K16

LR2-K0316

10….14

K06….K16

LR2-K0321

12….16

K06….K16

LR2-K0322
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LC1-D ريايهات حرارية للحماية من زيادة الحمل لالستخدام مع كونتاكتورات طراز

LRD

Relay setting
Range

For direct mounting on
LC1-D

A

Ref.

0,10….0,16

D09…D038

LRD-01 (1)

0,16….0,25

D09…D38

LRD-02 (1)

0,25….0,40

D09…D38

LRD-03 (1)

0,40….0,63

D09…D38

LRD-04 (1)

0,63….1

D09…D38

LRD-05 (1)

1….1,70

D09…D38

LRD-06 (1)

1,60….2,50

D09…D38

LRD-07 (1)

2,50….4

D09…D38

LRD-08 (1)

4….6

D09…D38

LRD-010 (1)

5,50….8

D09…D38

LRD-012 (1)

7…..10

D09…D38

LRD-014 (1)

9…..13

D12…D38

LRD-016 (1)

12…..18

D18…D38

LRD-021 (1)

16…..24

D25…D38

LRD-022 (1)

23…..32

D25…D38

LRD-32

30…..40

D032&D38

LRD-35

17…..25

D40…D95

LRD-3322

23…..32

D40…D95

LRD-3353

30…..40

D40…D95

LRD-3355

37….50

D50…D95

LRD-3357

48…..65

D50…D95

LRD-3359

55…..70

D65…D95

LRD-3361

63…..80

D80&D95

LRD-3363

80…..104

D95

LRD-3365

80…..104

D115….D150

LRD-4365

95…..120

D115….D150

LRD-4367

110….140

D150

LRD-4369

(1) LRD-01….22 can be ordered with spring terminals by adding
"3" to the reference (e.g. LRD-013)
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LC1-D ريايهات حرارية للحماية من زيادة الحمل لالستخدام مع كونتاكتورات طراز

LR9D
Electronic overload relays for D contactors
Relay setting Range

For use with Contactor

A

Ref.

LR9-D5367

D115….D150 (class 10)

60….100

LR9-D5369

D115….D150 (class 10)

90….150

LR9-D5567

D115….D150 (class 10)

60….100

LR9-D5569

D115….D150 (class 10)

90…..150

Accessories for thermal overload relays LRD
Description

Terminal blocks

For use with relays

Reference

LRD-01….35

LAD-7B106

LRD2-D1

LA7-D1064

LR2-D2

LA7-D2064

LR2-D3

LA7-D3064

Accessories for thermal overload relays LRD
Description
Pre-wiring Kit to connect NC of the
O/L to the contactor
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For use with
relays

Reference

LC1-D09…D18

LAD-7C1

LC1-D25…D38

LAD-7C2

LC1-F ريايهات حرارية للحماية من زيادة الحمل لالستخدام مع كونتاكتورات طراز

LR9F

Compensated and differential overload relays
Relay setting Range

For direct mounting on
LC1-F

A

Ref.

30….50

F185

LR9-F5357

40….80

F185

LR9-F5363

60….100

F185

LR9-F5367

90….150

F185

LR9-F5369

132….220

F225&F265

LR9-F5371

200….330

F225….F500

LR9-F7375

300….500

F225….F500

LR9-F7379

380….600

F400…F630&F800

LR9-F7379
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LC1-D ريايهات حرارية للحماية من زيادة الحمل لالستخدام مع كونتاكتورات طراز

Electronic over current relays, manual /automatic reset
Relay setting Range

For direct mounting on LC1-F

A

Ref.

0,3….1.5

LC1-D09….D38

LR97D015**(1)

1,2…7

LC1-D09…..D38

LR97D07**(1)

5….25

LC1-D09…..D38

LR97D025**(1)

20….38

LC1-D25…..D38

LR97D038**(1)

Electronic over current relays, manual reset
Relay setting Range
A

Ref.

0,5…6

LT4706**S(1)

3….30

LT4730**S(1)

5….60

LT4760**S(1)

Electronic over current relays, automatic reset
Relay setting Range
A

Ref.

0,5…6

LT4706**A(1)

3….30

LT4730**A(1)

5….60

LT4760**A(1)

(*) Standard control circuit voltages
Volts
a.c – 50/60 Hz
a.c/d.c
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24
_
B

48
_
E

72
F7
-

100…120
M7
_

CAD-N ريليهات تحكم

D control relays
Control circuit

Number of contacts

Composition
N/O

a.c or d.c

5

Basic (1) reference to be completed

N/C

5

-

CAD-N50**

3

2

CAD-N32**

(*) Standard control circuit voltages for control relays CAD-N
Volts
a.c – 50/60
Hz
a.c/d.c
d. low
consumption

12

24

48

72

110

220

380

-

B7

-

-

F7

M7

Q7

JD

BD

ED

-

FD

MD

-

-

BL

El

SL

-

-

-
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LC1-F, LC1-D & CAD-N إضافات لطرازات

Instantaneous auxiliary contact blocks
Number of contacts

Composition

2(front mounting)

3(front mounting)

4(front mounting)

N/O

N/C

Reference

1

1

LAD-N11

2

-

LAD-N20

-

2

LAD-N02

1

1

LAD-8N11

2

-

LAD-8N20

2

2

LAD-N22

1

3

LAD-N13

4

-

LAD-N40

-

4

LAD-N04

3

1

LAD-N31

Instantaneous auxiliary contact blocks with dust and damp
protected contacts(1)
Number of contacts
A
a.c or d.c

4

Composition of contactsprotected^(2)
N/O

N/C

N/O

N/C

reference

2

-

-

-

LA1-DX20

2

2

-

-

LA1-DY20

2

-

2

-

LA4-Dz40

2

-

1

1

LA4-Dz31

(1) For use in particularly harsh industrial environment
(2) Device fitted with 4 earth screening continuity terminals
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LC1-D & CAD-N إضافات لطرازات

Time delay auxiliary contact blocks
Number of contacts

Composition
N/O

N/C

Reference

1

1

LAD-N11

2

-

LAD-N20

-

2

LAD-N02

1

1

LAD-8N11

2

-

LAD-8N20

2

2

LAD-N22

1

3

LAD-N13

4

-

LAD-N40

-

4

LAD-N04

3

1

LAD-N31

2(front mounting)

3(front mounting)

4(front mounting)

Mechanical latch blocks
Tripping control

For use on contactor

Basic (1) reference to be completed

D09….D38

LAD-6K10

D40…..D65

LA6-DK10

D80……D150

LA6-DK20

Manual or Electric

Mechanical interlocks
For use with

Reference

LC1-D09….D38

LAD9R1

LC1-D40…..D95

LA9D50978

LC1-D115&D150

LA9D11502

(*) Standard control circuit voltages
Volts
a.c – 50/60 Hz
a.c/d.c

24
B
B

48
E
E

72
-

110
F
F

220
M
M

380
Q
-
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LC1-D & CAD-N إضافات لطرازات

Interface Modules
Type

Supply voltage of (1)

Mounted at top on

CA2-D, CA3-D

Relay interface

CA2-D
Relay interface+ manual
override switch "Auto-I"

CA2-D,CA3-D

Solid state

CA2-D

Reference

Module

Contactor

24Vd.c.

24…250 V

48Vd.c.

24…250 V

LA4-DFE

24Vd.c.

380…415 V

LA4-DFBQ
LA4-DLB

LA4-DFB

24Vd.c.

24…250 V

48Vd.c.

24…250 V

LA4-DLE

24Vd.c.

24…250 V

LA4-DWB

Coils a.c. for contactor type LC1D
Mounted on contactor type

Reference

LC1-D09….D38

LXD-1**(2)

LC1-D40, D50,D65,D80,D95

LXD1-D6**(2)

LC1-D115,D150

LXD1-D8**(2)

Coils a.c. for relay type CAD-N
Mounted on contactor type

Reference

CAD-N32&CAD-N50

LXD-1**(2)

(1) For 24 V, control relay must be fitted with 21 V coil
(2) Standard control circuit voltages

Volts
50/60 Hz
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24
B7

48
E7

110
F7

220//230
M7

380/400
Q7

LC1-D & CAD-N إضافات لطرازات
RC coil suppressor module for d contactor
Mounting / contactor
Clip-on / D09...D38 (3P)

Clip-on / D12...D25 (4P)

Screw fixing for D40...D150 (3P) &
D40...D115 (4P)

Voltage

Reference

24...48 Va.c.

LAD-4RCE

110...220 Va.c.

LAD-4RCU

24...48 Va.c.

LA4-DA1E

50...127 Va.c.

LA4-DA1G

110...240 Va.c.

LA4-DA1U

24...48 Va.c.

LA4-DA2E

110...240 Va.c.

LA4-DA2G

380...415 Va.c.

LA4-DA2U

Varistors coil suppressor module for d contactor
Mounting / contactor

Clip-on / D09...D38 (3P)

Clip-on / D12...D25 (4P)

Screw fixing for D40...D150 (3 or 4P) &
D12...D25 (4P)

Screw fixing D40...D150 (3 or 4P)

Voltage

Reference

24...48 Va.c.

LAD-4VE

50...127 Va.c.

LAD-4VG

110...220 Va.c.

LAD-4VU

24...48 Va.c./d.c.

LA4-DE1E

110...250 Va.c./d.c.

LA4-DE1U

24...48 Va.c.

LA4-DE2E

50...127 Va.c.

LA4-DE2G

110...250 Va.c.

LA4-DE2U

24...48 Vd.c.

LA4-DE3E

110...250 Vd.c.

LA4-DE3U

Diodes coil suppressor module for d contactor
Mounting / contactor

Voltage

Reference

Clip-on / D12...D25 (4P)

24...250 Vd.c.

LA4-DC1U

Screw fixing for D40...D95 (3P) &
D40...D80 (4P)

50...127 Va.c./d.c.

LA4-DC3U

Cabling accessories for d contactor
Description

For use on

Reference

For adapting existing wiring
to a new product

LC1-D09...38

LAD-4BB
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األوفر لود اإللكتروني EOCR
◼ اتصال بواسطة Modbus RS-485

◼ أفضل منتج لتنفيذ نظام  MCCذكى
◼ جهاز واحد يمكنه الجمع بين قياس القدرة و جهاز EOCR
لتقليل تكلفة الصيانة
◼ يمكنه توفير اكثر من  %10من الطاقة بقياس التيار ،الجهد و
الطاقة الكهربية فى الوقت المناسب بواسطة جهاز ادارة الكترونى
◼ يقدم صيانة و استقرار للمحركات فى مواقع العمل بتسجيل
موجات العطل
◼ يوفر مساحة،وقت و اسالك اثناء التوصيل بنظام داخلى به محول
داخلى )ZCT (zero phase
◼ مضافا نظام حماية ضد الخطأ األرضى الكبير لنظام إدارة للمحرك
أكثر استقرارا.
◼ يقدم أفضل حماية للمحرك بإضافة طرق متنوعة و مختلفة
لحماية المحرك و نطاق واسع من التيار الكهربى.
◼ يمكنه التأكد من حماية عزل المحرك و إصدار إنذارات فى حالة
وجود خلل فى العزل.
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◼ نموذج متكامل لتحسين اآلداء
◼ شهادة الRoHS
◼ حماية عاكسة للزائد الحرارى
◼ هيكل مريح يوفر مكان للمحول التيارى

◼ أول مرحل كهربائى متعدد الوظائف
◼ خاصية عرض اسباب الفصل و عوامل الحمل
◼ حماية ضد الخطأ األرضى و عرض لقيمة التيار المسرب
◼ خواص مجمعة (مقياس تيار،جهاز محول
قياسات،محول،مقياس للوقت)

◼ أول مرحل لحماية المحرك
◼ يحل محل المرحل الحرارى
◼ سهل االستخدام
◼ اكثر من  10مليون منتج حتى األن.

◼ إدارة الحماية طبقا لقيمة الجهد
◼ نظام  DCلحماية المحرك
◼ خاصية تأخير الفصل فى حالة انقطاع التيار
◼ خاصية محدد للحمل و أكثر
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5

بادئات الحركة التدريجية الناعمه
Soft Starters
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| 5- 1

بادئات الحركة التدريجية الناعمة
مقدمة:
تتعدد وسائل بدء الحركة للمحركات وذلك بإختالف قدرة المحرك وطبيعة التطبيق .فمنها الطرق التقليدية
مثل البدء المباشر للمحرك أو بطريقة ستار /دلتا ومنها كذلك الطرق الحديثة مثل بادئات الحركة الناعمة
ليس فقط فى بدء حركة المحرك ولكن للتحكم أيضًا فى طريقة وقوف المحرك مما يساعد على تفادى
الكثير من المشاكل سواء للمحرك أو التطبيق.

بادئات الحركة الناعمة للمحركات التأثيرية
تغذى بادئات الحركة الناعمة أنواع مختلفة من األحمال على
جهود متغيرة
( 690 ... ،380 ،220فولت) وذبذبة ثابتة  50هيرتز يعد
بادئ الحركة الناعم من البادئات الممتازة فى جميع الحاالت
التى تحتاج إلى عزم كبير نسبيًا لبدء الحركة حيث أن العزم
يتناسب مع مربع الجهد ( )T=KU2وبادئ الحركة الناعم يقوم
بضبط جهد البدء ،فمثال فى
حالة ستار /دلتا يكون جهد البدء فى حالة الستار = ()U/√3
مما يؤدى إلى أن العزم المتاح = ( )T/3أى ثلث العزم المقنن
للمحرك عند بدء الحركة أما فى حالة بادئ الحركة الناعم
يمكن ضبط عزم البدء المناسب للتغلب على العزم
الميكانيكى فى بداية حركة المحرك.
صمم بادئ الحركة الناعم  Altistartإليصال المحرك التأثيرى ذو القفص السنجابى إلى السرعة اإلعتبارية
( )Nominal Speedأثناء البدء وكذلك تخفيض سرعته تدريجيًا للوقوف دون تحركات مفاجئة وبدون
التسبب فى هبوط كبير فى الجهد أو زيادة التيارات القصوى ،حتى مع االحمال ذات القصور الذاتى العالى.

| 2 -5

www.se.com

بادئات الحركة التدريجية الناعمة
طريقة العمل:
يتكون الجهاز من مجموعة من الكروت االلكترونية وذلك للتحكم
وتوصيل القوى للمحرك تتكون دوائر القوى من إثنين من الثيريثتورات
فى وضع متعاكس
( )Back to Backوهو يعرف ايضا بإسم التراياك وذلك لكل فازة ويتم
تغيير قيمة الجهد عن طرق تغيير زمن توصيل هذه الثيريثتورات خالل
كل نصف دورة لجهد ويقل جهد الخرج كلما زاد زمن االشتعال ويتم
التحكم فى هذه المنظومةعن طرق معالج دقيق (،)Microprocessor
باإلضافة إلى بعض الخصائص األخرى كالمراقبة والحماية للمحرك.

زاوية اإلشعال

فوائد إستخدام بادئات الحركة الناعمة:
• تقليل تيار البدئ الذى يصل إلى  ٪٨٠٠من التيار المقنن إلى .٪٣٠٠
• تقليل عزم البدء إلى الحد المناسب للحمل.
• تقليل االجهادات على المنظومة الميكانيكية (صندوق التروس ،السيور ،الخ.)..
• إمكانية زيادة عدد مرات بدء التشغيل فى الساعة.
• تقليل تكاليف التوصيل ( 6كابالت فى حالة توصيل ستار/دلتا  3 +كونتاكتور).
• اإليقاف التدريجى الذى يمنع حدوث إنزالقات السيور وظهرة المطرقة المائية  Water Hammerفى حالة
إستخدامه مع طلمبات المياه.
• ضمان إعتمادية المنظومة الكهربية فى حال التغذية بالمولدات الكهربية.
تطبيقات تقليدية لبادئات الحركة الناعمة:
• الطلبمات.
• المراوح.
• الكباسات
• ناقالت الحركة (السيور).
( كما يمكن إستبدال بادئات الحركة التقليدية مثل دائرة ستار /دلتا لـلتطبيق بسهولة).
www.se.com
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بادئات الحركة التدريجية الناعمة
وحدات التقويم  /اإليقاف الناعم للحركة Altistart 48
مقدمة:
يمكن الوصول إلى جميع وظائف الوحدة عن طريق لوحة على واجهة
الجهاز وذلك من خالل:
• نظام التحادث الممكن إضافته.
• عرض البيانات على واجهة الجهاز.
صممت الوحدة  Altistart 48لتوائم إحتياجات كل من مصدر التغذية
والمحرك .ويتم توريدها من المصنع مضبوطة المتغيرات وتكون جاهزة
لالستخدام .وفى حالة إضافة أى من نظام التحادث أو الحاسب الشخصى
يمكن تعديل ضبط المتغيرات وشكل التشغيل والمتغيرات التي تظهر
على الشاشة بواجهة الوحدة.
يمكن تزكية استخدام وحدات التقويم الناعم /اإليقاف الناعم Altistart 48
عندما تكون الخواص التالية مطلوبة:
• تقليص الهبوط فى جهد المصدر وتخفيض التيارات القصوى خالل بدء الحركة.
• تقليص عزم بدء الحركة لحماية الماكينة.
• نعومة التسارع وخفض السرعة والفرملة من أجل حماية المعدة واألفراد.
• البدء التريجى لحركة الماكينة ذات القصور الذاتى الكبير.
• إمكانية الموائمة السهلة لبادئ الحركة للماكينات الخاصة.
• نظم وقاية متكاملة للمحرك.
يمكن لوحدة  Altistart 48أن تنظم حركة المحركات النمطية المغذاة من مصادر تغذية ثالثية األوجه بجهود
تتراوح بين  208و  690فولت و بسعات تتروح بين  5,5و  900كيلو وات.
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الوصف:
تحتوى الوحدة  Altistart 48على وحدة تحكم (تنظيم ) مركبة على تجميع قوى كهربية
كما هو مبين بالشكل رقم  .2كما أن إضافة نظام اتصال محلى او عن بعد
(حاكم منطقى مبرمج  PLCأو حاسب شخصى) يجعل االستفادة من المنتج كاملة.

(الشكل رقم )٢

وحدة التحكم Control Module
تؤدى وحدة تحكم واحدة بجميع القدرة والجهود الوظائف التالية:
• إشعال الثايروسترات.
• حساب حاالت التشغيل المختلفة.
• تسجيل الحالة الحرارية للمحرك ولوحدة Altistart
• مراقبة مصدر التغذية.
• التحكم فى الخرج.
• توفير عرض بيانات بواسط شاشة.
• إمكان اختيار الوظائف.
• تغذية وحدة التحكم.

www.se.com
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يورد المنتج من المصنع مضبوطًا ويمكن تعشيقه على المصدر مباشرة دون الحاجة إلى تعديالت إضافية.
لكن من الممكن تعديل الشكل والضبط ووظائف المراقبة عند الحاجة وذلك إستخدام البدائل اإلضافية
التالية:
• بديل عرض وضبط الذى يضاف بالطلب.
• بديل الربط مع حاسب شخصى
مجموعة القوى الكهربية Power assembly
يحوى تجميع القوى الكهربية اآلتى:
• ثالثة أزواج من الثايروسترات موصلة ظهرًا لظهر ودوائر الحماية الخاصة بها.
• محوالت قياس التيار.
• مروحة تهوية ودوائر أمانها.
لتفادى تأثير الـ  Harmonicsالتى قد يولدها الجهاز على الشبكة المرتبط بها ،يمكن إستخدام الملفات
الخاصة بذلك من خالل االختيارات المتوفرة فى الكتالوج الخاص بالمنتج ATS 48
أو بالرجوع إلى شنيدر مصر.
يمكن لوحدة  Altistart 48أن تنظم حركة المحركات النمطية المغذاة من مصادر تغذية ثالثية األوجه
بجهود تتراوح بين  208و  690فولت وبسعات تروح بين  5,5و  900كيلو وات.
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ATS48D17Q

ATS48C14Q

ATS48M12Q
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ATS48D17Y

ATS48C14Y

ATS48M12Y
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ATS22D62Q
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النظرية:
على العكس من نظم بدء الحركة الكهروميكانيكية التقليدية فإن وحدات التقويم اإللكترونية ATS01
تسمح بالضبط الدقيق لعزم بدء الحركة وبذلك تتالشى الهزات الميكانيكية التى هى سبب التآكل وزيادة
معدالت الصيانة وتوقف العملية اإلنتاجية.
أنواع وحدات التقويم الناعم ATS01
تتكون وحدات التقويم الناعم  ATS01من مجموعتين:
• وحدات التقويم الناعم  ATS01N1المصممة لما يسمى باالستخدامات النمطية التى البد أن توفر ضمان
البدء الناعم للحركة.
أمثلة :ناقالت الحركة وسيور نقل الحركة واألبواب األوتوماتيكية وجميع الماكينات المجهزة
بسيور (تخفيض تيارات بدء الحركة غير ممكن فى حالة المحركات ثالثية األوجه).
• وحدات التقويم الناعم /اإليقاف الناعم  ATS01والمصممة لالستخدامات التى تحتاج إلى زيادة مجال األداء
والتى تتطلب وظيفة إبطاء الدوران باإلضافة إلى ضمان البدء الناعم للحركة تمكن هذه الوحدات أيضًا من
الخفض الشديد لتيارات بدء الحركة.
أمثلة :المراوح والمضخات وضواغط التبريد وضواغط الهواء والماكينات األخرى ذات القصور الذاتى العالي .
التشغيل:
تمد وحدة التقويم الناعم  ATS01المحرك بالطاقة بجهد مخفض ثم ترفع هذا الجهد تدريجيا إلى أن يصل
إلى قيمته االعتبارية ينتج عن ذلك خفض تيارات بدء الحركة ومن ثم خفض عجلة الدوران التي قد تسبب
تدمير المحرك والمعدات التي يقودها.
يمكن للمستخدم ضبط عزم بدء الحركة عن طريق مجزئ  Potentiometerمركب على الوحدة كما وأنه
يمكن ضبط زمن بدء الحركة (المعادل للزمن الالزم لوصول الجهد لقيمته االعتبارية) بواسطة مجزئ آخر.
يمكن أن تختم قيم هاتين الوظيفتين لمنع أى مخاطر فقد الضبط.
البد أن يكون المحرك الذى يعمل مع وحدة ATS01
قادر على بدء حركة الحمل عند الجهد المخفض .
تطبيقات تقليدية:
السيور الناقلة الدوارة تنقل األحمال فى أنظمة منخفضة االحتكاك مع تغييرات قليلة فى تيار اإلنتاج.
أمثلة :تعبئة زجاجات المشروبات الغازية ،الصناعات البالستيكية باالت الـ . PVC
فى الحاالت سابقة الذكر يتطابق استخدام الـ ATS01
فى هذه الحالة فإن إستخدام  ATS01هو األفضل وتحصل على التالى:
• منع إنزالق المنتجات من على البكر الدوار والسيور اثناء بدء التشغيل.
• التحكم فى بدء التشغيل لحماية الماكينات والبضائع.
• تحقيق إعادة بدء الحركة اإلنسيابى فى حالة إنقطاع التيار المتردد.
• التأكد من األمان بإستخدام  ATS01لتفادى حدوث بدء حركة مفاجئ فى حالة عدم جود التيار المتردد.
• خفض تيار البدء فى حال تشغيل السير النقال.
www.se.com | 24 -5
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مغيـــــــــرات الســــــــــــــرعة Variable Speed Drives -
 – 1الخواص العامة لمغيرات السرعة
تغيير السرعة
يغنى استخدام مغيرات السرعة عن الحاجة الى استخدام طرق تنظيم السرعة التقليدية.
تتحدد سرعة المحرك بقيمة نقطة الضبط أو مرجع الدخل (جهد أو تيار) ويجب أن نالحظ أن عند أية قيمة
لمرجع الدخل يمكن أن يحدث تغير فى سرعة المحرك نتيجة الضطرابات فى التغذية الكهربية (تغيرات فى
جهد مصدر التغذية والحمل و  /أو درجة الحرارة).
تنظيم السرعة
المتحكم المنظم لسرعة المحرك عبارة عن جهاز تحكم متواشح  Interlockedويحوي مكبر قدرة و رجوع
حلقى ومن ثم يسمى نظام بالحلقة المغلقة  .تحدد سرعة آلة الجر بمرجع معين حيث تقارن قيمة المرجع
مع االشارة الراجعة والتى تعكس قيمة سرعة المحرك عمومًا تتوفر هذه االشارة بواسطة مول د �Tachogen
 eratorأو مولد نبضات مركب على عمود المحرك وفى حالة استشعار اختالف نتيجة لتغير سرعة المحرك
تصحح قيمة المرجع آليا الرجاع السرعة إلى قيمتها األصلية.
هذه الطريقة فى التحكم فى اسرعة تعنى أن االضطرابات فى التغذية الكهربية ال تسبب أية مشاكل
ويعبر عن دقة هذا النوع من المنظمات كنسبة مئوية من السرعة االعتبارية

الشكل رقم  1أساس تنظيم سرعة المحرك
الوقاية المتكاملة
مغيرات السرعة الحديثة توفر الوقاية الالزمة لنفسها كما توفر حماية حرارية للمحرك .
هذه الوقاية تعطي اما انذار أو اشارة عند ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.
تجهز مغيرات السرعة بوقاية من :
• قصر بين الفازات وبين الفازة واألرضي
• زيادة الجهد وفقد الجهد.
• عدم اتزان الفازات.
• التشغيل بفازة واحدة.
| 2 -6
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 - 2عاكس الذبذبة بمغيرات السرعة للمحركات التأثيرية.
ينبغي الحفاظ على الفيض ثابتا وذلك للحصول على عزم ثابت مهما كانت قيمة سرعة المحرك  .ويتطلب
ذلك التغيير المتزامن للجهد والذبذبة وبنفس النسبة.
يوفر عاكس الذبذبة بمغير السرعة الذي يغذي بجهد وذبذبة ثابتة على أطراف المحرك تيار متردد بقيم
جهد ثابت وذبذبة متغيرة حسب متطلبات السرعة تحوي دائرة القوة الكهربية لعاكس الذبذبة موحد
وعاكس جهد  ،حيث ينتج األخير من الجهد الموحد جهد بقيم ذبذبة متغيرة.
يستخدم هذا العاكس ستة  IGBTحيث تتماثل فكرة تنظيم السرعة مع تلك المستخدمة لمحرك التيار
المستمر الذي يعمل بمقود سرعة متغيرة.
يمكن لعاكس الذبذبة أن يولد ذبذبة أعلى من ذبذبة مصدر التغذية ولهذا السبب سوف يدور المحرك
سرعات أعلى بنسبة الزيدة فى الذبذبة وبما أنه ال يمكن لجهد خرج العاكس أن يتعدي قيمة جهد التغذية
فسيتقص العزم المتاح بنسبة عكسية للزيادة فى السرعة (يقل العزم كلما زادت السرعة) عند السرعات
التى تزيد عن السرعة االعتبارية للمحرك أي أن المحرك لن يتمكن من العمل بعزم ثابت وانما بقدرة ثابتة P
 = Twوقد تم تصميم هذا النوع من المغيرات  Altivarعلى سبيل المثال) لتغذية المحركات التأثيرية ذات
القفص السنجابى فى النهاية يصبح مغير السرعة  Altivarمصدر تغذية صغير يخرج جهد ( )Uوذبذبة ()f
متغيرة قادر على تنظيم سرعة حتى عدة محركات تعمل على التوازي  .ويحتوي هذا المغير على :
• موحد بمكثف تنغيم
• عاكس بستة IGBT
• وحدة تنظيم  ،مؤسسة على معالج دقيق  ،لتنظيم عمل العاكس
يتم الحصول على موجة التيار بواسطة قطع الجهد عن طريق نبضات ذات أزمنة معينة  ،ومن ثم عرض
معين  ،يتم تضمينها  modulateبحيث يصبح لتيار المتردد الناتج أقرب ما يكون الى موجه جيبية األمر
الذي يضمن تنظيم السرعات المنخفضة لدوران المحرك كما يحد من تسخينه.
ينتج عن عكس اشارة التحكم عكس عمل مكونات عكس الذبذبة  ،األمر الذي يؤدي الى تغير تجاه دوران
المحرك.
يتضمن مغير السرعة على منحدر للتحكم فى تسارع المحرك ومنحدر آخر للتحكم فى تباطئه  ،ويوفر
مغير السرعة وقاية لنفسه وكذلك المحرك من السخونة الزائدة وذلك عن طريق الفصل الذاتي الى أن
تهبط درجة الحرارة الى القيمة المقبولة.
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مغيـــــــــرات الســــــــــــــرعة Variable Speed Drives -
تنظيم السرعــة :
فى نظام الحلقة المفتوحة  ،يفرض مرجع السرعة ذبذبة معينة على العاكس هذه الذبذبة بدورها تحدد
القيمة النظرية لسرعة المحرك غير أنه  ،فى الواقع  .تتغير السرعة الحقيقية مع تغيير الحمل على المحرك.
أما فى نظام الحلقة المغلفة فيتم التحكم فى السرعة الحقيقية للمحرك بواسطة مولد( (�tachogenera
 )torأو ( )Encoderويضمن هذا النظام ثبات سرعة المحرك.
الفرملة حتى توقف المحرك :
يمكن أن تتحقق فرملة المحرك الى أن يتوقف تماما عن طريق حقن تيار مستمر موحد فى المحرك.
الفرملة لخفض سرعة المحرك
يتم استخدام وحدة فرملة لتحقيق خفض منظم لسرعة المحرك وتبدد الطاقة الناتجة عن الفرملة فى
مقاومة موصلة على أطراف مكثف الترشيح.
 –٣التحكم فى موجه الفيض )Flux vector control) FVC
مغيرات السرعة للمحركات التأثيرية ثالثية األوجه حسنت بشكل كبير من أداء هذه المحركات ووسعت
مجالها عند استخدامها فى التطبيقات التى تحتاج الى سرعات متغيرة.
فى السابق كانت تلزمنا التطبيقات التى تحتاج الى مستوي أداء عال الالت الجر بأن تستخدم محركات
التيار المستمر  .أما اآلن فان التغذية المستخدمة فى التحكم فى موجة الفيض ( )FVCمكنت من تحقيق
التطبيقات المشار اليها باستخدام المحركات التأثيرية وأن ظل محرك التيار المستمر ال غنى عنه فى
التطبيقات ذات القدرة العالية وذلك بسبب الكلفة العالية لمغيرات السرعة.
يوسع التحكم فى موجه الفيض ( )FVCمن مجال تشغيل المحركات التأثيرية لتشمل السرعات المنخفضة
جدًا حيث يمكن  ،بتجهيز المحرك بحساس موضع حتى وان تطلب األمر تبريد قسري  ،ضمان العزم االعتباري
حتى مع توقف المحرك وعزم اضطراري اقصي يصل الى ضعف أو ثالثة اضعاف العزم االعتباري (حسب
نوع المحرك) عالوة على ذلك فان السرعة القصوي تصل الى ضعف السرعة االعتبارية وربما أعلى ان سمح
المحرك بذلك من وجهة النظر الميكانيكية.
 – 4اختيار مغير السرعة :
تتزايد أعداد التطبيقات التى تحتاج الى مغيرات السرعة رغم أنها ليست بنفس انتشار تلك التطبيقات
التى تستخدم الكونتاكتورات .
تحوي نشرات المصنعين  ،لمعظم الحاالت التقليدية  ،جداول تساعد على اختيار مغير السرعة المناسب
للتطبيق.
أسست هذه الجداول على أن يعمل المغير فى درجات حرارة اعتيادية للجو المحيط وتحوي:

| 4 -6

www.se.com

مغيـــــــــرات الســــــــــــــرعة Variable Speed Drives -
• نوع المحرك الخاضع للتنظيم  ،تيار متردد أو تيار مستمر.
• جهد مصدر التغذية.
• قدرة المحرك.
قد يكون من المجدي اقتصاديًا  ،فى حاالت التشغيل االعتيادي  ،زيادة سعة المغير المختار فى الحاالت اآلتية :
• للماكينات التى تعمل عند عدم الحمل.
• للماكينات ذوات العزم الذي يتناسب تربيعيًا مع السرعة  ....وهكذا.
تحوي نشرات المصنعين جميع البيانات المطلوبة للوصول الى االختيار الصحيح لمغير السرعة.
• اختيار مغير سرعة لمروحة
المطلوب تنظيم عمل مروحة لتعمل بسرعة متغيرة وبسريان قصوي للهواء  ٥٠ ٠٠٠م  /ساعة تحت ضغط
٣

 ٢45باسكال عند سرعة  3000لفة فى الدقيقة ( )rpmوبكفاءة  ٪٦٨تحديد المحرك
أقصر قدرة تستهلكها المروحة

QxMxP
N

= 6470 W

= Pu

5000x1.293x245
3600x0,68

= Pu

حيث  = Qسريان الهواء م / ٣ثانية.
 = Mكتلة الهواء =  1293كجم/م

٣

 = Pالضغط مقاس بالباسكال أو نيوتن/م
تحديد مغير السرعة

QxMxP
N

= Pu

Pu = Pu = 6470 7188 W
0.9

0.9

ومن ثم يختار محرك نمطي بسعة  7.5كيلووات  .البد من اختيار عاكس ذبذبة بسعة قيمتها أقرب قيمة
أعلى من قدرة المحرك  .لذلك يختار لهذا التطبيق مغير سرعة  Altivarبسعة  7.5كيلووات.
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مغيـــــــــرات الســــــــــــــرعة Variable Speed Drives -
• اختيار مغير سرعة لنقالة حركة بسير
مطلوب أن تعمل ناقلة الحركة بسير بأحمال ثابتة فى مجال تغير السرعة من  1الى  3اضعاف السرعة االعتبارية
أي مع تغير سرعة المحرك فى الحدود من  480الى  1440لفة فى الدقيقة علما بأن عزم المقاومة (عزم الحمل)
على عمود المحرك يصل الى  ٧نيوتن متر
القيمة الخلصة للقدرة ( )Pوالضرورية لناقلة الحركة بسير :

π

T n = Tx2 xN 7x6.28x1440 = 1055 W
60

60
لقيمة الخالصة للقدرة ( )Pالتى يجب أن يوفرها المحرك

= 1180 W

7x6.28x1440

1055

60

0.9

P motor

=
reducer

N

تحديد الذبذبة عند السرعة الدنيا
عند سرعة  480لفة  /دقيقة

= 17 HZ

50
3

= F

األمر الذي يستلزم خفض سعة مغير السرعة بمقدار
٪٨٠
قدرة المحرك

= 1475 w

1180
0.8

= P

اختيار المحرك ومغير السرعة
• يختار لهذا التطبيق محرك نمطي بسعة أعلى من  1475وات أي بسعة  1.5كيلووات.
• ويختار للتطبيق مقود السرعة المتغيرة  Altivarسعة  1.5كيلووات
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مغيـــــــــرات الســــــــــــــرعة للمحركات التأثيرية Altivar 12- 0,12...2.2 kW -
مقدمة
يعمل مغير السرعة  Altivar 12كعاكس ذبذبة للمحركات التأثيرية ثالثية األوجه ذات جهد تغذية  220فولت
للتطبيقات البسيطة ويستخدم فى :
• المناولة األفقية للمواد
• المراوح  ،الطلمبات  ،األبواب اآللية.
• الماكينات الخاصة (الخالطات  ،المجففات  ،المغاسل)
الوظائـــف
• بدء تدريجي
• تحكم فى السرعة
• عكس الحركة
• ضبط التسارع والتباطؤ وااليقاف
• وقاية المحرك ومغير السرعة
• سرعات سابقة الضبط
• حقن تيار ثابت عند االيقاف
• تحكم موضعي (بدء  ،ايقاف  ،مقاومة تغير السرعة)
• وظائف أخري
أنواع Altivar 12
بتوفر  ATV12فى نوعين :
• مبادل حراري Heatsink
• قاعدة حديدية Base plate

www.se.com
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مغيـــــــــرات الســــــــــــــرعة للمحركات التأثيرية

2-Wire Control

Analog voltage input

3-Wire Control

Analog current input

www.se.com
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General Wiring Diagram
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General Wiring Diagram
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مغيـــــــــرات الســــــــــــــرعة للمحركات التأثيرية Altivar 12 - 0,18...2.2 kW -
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مغيـــــــــرات الســــــــــــــرعة للمحركات التأثيرية Altivar 312 - 0,18...15 kW -
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مغيـــــــــرات الســــــــــــــرعة للمحركات التأثيرية Altivar 600 - 0,75...250 kW -
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مغيـــــــــرات الســــــــــــــرعة للمحركات التأثيرية Altivar 600 - 0,75...250 kW -
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مغيـــــــــرات الســــــــــــــرعة للمحركات التأثيرية Altivar 600 - 0,75...250 kW -
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مغيـــــــــرات الســــــــــــــرعة للمحركات التأثيرية Altivar 900 - 0,75...250 kW -

www.se.com | 16 -6

مغيـــــــــرات الســــــــــــــرعة للمحركات التأثيرية Altivar 900 - 0,75...250 kW -

6- 17 | www.se.com

مغيـــــــــرات الســــــــــــــرعة للمحركات التأثيرية Altivar 900 - 0,75...250 kW -
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وحدات التحكم واإلشارة والريليهات
Relays, Control and Signaling
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7

ريليهات الوقايـــــة
يعمل المحرك الكهربى ،عادة ،عند درجة الحرارة المصمم عليها (وفق نوع عزل الملفات) .ينتج عن أي زيادة
فى درجة حرارة المحرك أثناء تشغيله مقارنة بدرجة الحرارة المصمم عليها تلف المواد العازلة المستخدمة
األمر الذي يؤدي الى خروج المحرك من الخدمة قبل األوان .تستخدم عدة أنواع للوقاية من زيادة الحمل وذلك
وفقًا لمستوي الوقاية المطلوبة للعزل  .وما يلى بيان بهذه األنواع:
• ريليهات تستخدم الترميستور (مقاومة حرارية بمعامل حرارة موجب) على ملفات المحرك تتغير قيمتها
حسب درجة حرارة الملف Thermistor PT
• ريليهات القياس والتحكم االلكترونية
• ريليهات الكترونية متعددة الوظائف
هذا ويمكن استخدام أي من أنواع الوقاية السابقة لتشكل مجموعة متكاملة لبدء وحماية المحركات وذلك
مع الكونتاكتور ،قاطع التيار أو الكونتاكتور القاطع.
ريليهات القياس والتحكم االلكترونية
تستخدم هذه الريليهات للوظائف التالية :
• مراقبة جهد مصدر التغذية
البد أن يبقى جهد مصدر التغذية داخل حدود معينة وذلك لضمان جودة أداء األجهزة والمهمات الكهربية
 ،تتغير هذه الحدود من جهاز الى آخر عندما يكون جهد مصدر التغذية غير مستقر  ،على وجه الخصوص
 ،الى االنخفاض (حتى لو كان انخفاضًا لحظيًا) فال بد من استخدام ريالي إنخفاض الجهد الذي يشعر بهذا
االنخفاض ويرسل اشارة انذار أو يفصل الجهاز.
(رليهات  RM35Uوريليهات )RM17U
• مراقبة فقد أحد فازات مصدر التغذية
تكتشف ريليهات مراقبة فازات مصدر التغذية سقوط أي فازة ويمكن استخدام االشارة الناجمة حسب
الحاجة.
(ريليهات  RM17TGوريليهات )RM22TG
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ريليهات الوقايـــــة
• مراقبة تتابع الفازات
يجب أن تهتم كل منشأة بمراقبة تتابع الفازات اذ ينتج عن عكس تتابع فازات مصدر التغذية تأثيرات خطيرة
(مث ً
ال عكس اتجاه دوران المحركات) ومن ثم فان مراقبة تتابع فازات مصدر التغذية شرط أمان أساسي لكل
منشأة يحدث عادة مثل هذا النوع العطل بعد اجراء أعمال الصيانة أو االختبارات حيث يمكن أن يحدث
عكس لألوضاع األصلية للفازات.
(ريليهات  RM22TAوريليهات )RM17TA
• مراقبة زيادة التيار وانخفاض التيار
(ريليهات  RM22JAوريليهات  RM35JAوريليهات )RM17JC
• مراقبة مستوي السوائل
تستخدم هذه الريليهات لمراقبة مستوي السائل في الصهاريج أو الخزانات ومن ثم يمكن  ،على سبيل
المثال  ،منع تشغيل المضخات جافة (ريليهات  RM35Lوريليهات )RM22L
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5HIHUHQFHV

References
Multifunction
Timing
ranges
7 selectable
timing ranges
1 s, 10 s, 1min,
10 min, 1h, 10 h,
100 h

Functions No. of relay
outputs
Q

PF153318A

Output 1 CO and 2 CO contacts
v 0XOWLIXQFWLRQGXDOIXQFWLRQRUVLQJOHIXQFWLRQ
v 0XOWLSOHWLPLQJUDQJHV VZLWFKDEOHUDQJHV
v 0XOWLYROWDJH
v RUUHOD\RXWSXWV$9
v 6FUHZRUVSULQJWHUPLQDOV
v 6WDWHLQGLFDWLRQE\/('
v 2SWLRQRIVXSSO\LQJDORDGLQSDUDOOHO
v ZLUHVHQVRUFRQWURORSWLRQ

Zelio Time - Timing Relays

Modular single, dual, or multifunction relays,
relay output, width 22.5 mm/0.886 in.

Voltages

Reference

Weight

V

kg/lb

1

c 24/a 24…240 RE22R1QMU

0.090/
0.198

1

a 230/380

RE22R1QMQ

0.090/
0.198

2

c 24/a 24…240 RE22R2AMU

0.090/
0.198

2

c 24/a 24…240 RE22R2MMU


0.090/
0.198

z 12

RE22R2MJU


0.090/
0.198

z 12…240

RE22R2MMW


0.090/
0.198

Dual function
7 selectable
A, At
timing ranges
1 s, 10 s, 1 min, 10
min, 1 h, 10 h, 100 h

PF153320A

RE22R1QMU

Multifunction
7 selectable
timing ranges
1 s, 10 s, 1 min,
10 min, 1 h, 10 h,
100 h

A, At, B,
C, H, Ht,
Di, D, Ac,
Bw

PF153324A

RE22R2AMU

Ad, Ah, N,
O,P, Pt, Tl,
Tt, W

RE22R2MXMU
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2

c 24/a 24…240 RE22R2MXMU


0.090/
0.198

 &RQQHFWLRQE\VFUHZWHUPLQDOV
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Zelio Control - Monitoring &
Control Relays

Operation,
references

3-phase supply control relays
RM17TG
Operating principle

3-phase supply control relays monitor:
b Correct sequencing of phases L1, L2, and L3
b )DXOWVLJQDOLQJE\/('V
b Total loss of one or more of the phases

Function Diagram

Output 11-14, 21-24 open
Output 11-14, 21-24 closed

RM17TGp0
Phase control

The relays monitor:

v Sequence of phases L1, L2, and L3
v Phase loss
Phase L1

b That the phase sequence and voltages are correct (> 183 V), the output relay(s)
LVDUHFORVHGDQGWKH\HOORZ/('LVRQ

100%
0%
L3

Phase L2

100%
0%
L2

Phase L3

100%

b On energization of the device with a detected measured fault, the relay stays
open.

0%

Relays

b If a sequencing fault or total loss of one or more phases is detected (detected as
soon as one of the voltages drops below 100 V), the relay opens instantly and the
/('JRHVRII

R

Tr

Tr

Tr

Tr

Note: Tr: response time on detection of a fault

References
PF153400B

PF153401A

Function

Output

Reference

208…480 a

1 CO 5 A

RM17TG00

0.080/
0.176

208…440 a

2 CO 5 A

RM17TG20

0.085/
0.187

V
b Phase sequence
b Phase loss

RM17TG00

Rated 3-phase
supply voltage

Weight
kg/lb

RM17TG20

13

www.se.com
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Zelio Control - Monitoring &
Control Relays

References

Multifunction 3-phase control relays
RM22TA, RM22TU, RM22TR, and RM22TG

Function

PF143405

PF143402

References
Time delay

Output

Reference

Off delay
(0.1...30 s)

2 CO
8A

RM22TA31

Off delay
(0.1...30 s)

2 CO
8A

RM22TA33

0.090/
0.198

On/Off delay
(0.1...30 s)

2 CO
8A

RM22TR31

0.090/
0.198

On/Off delay
(0.1...30 s)

2 CO
8A

RM22TR33

0.090/
0.198

b Phase
200…240 a
sequence
b Phase loss
b Undervoltage

No

2 CO
8A

RM22TU21

0.090/
0.198

380…480 a

No

2 CO
8A

RM22TU23

0.090/
0.198

183…528 a

No

2 CO
8A

RM22TG20

0.090/
0.198

b Phase
sequence
b Phase loss
b Asymmetry

Measurement
range
V
200…240 a

380…480 a

RM22TR31

PF143403

PF143400

RM22TA31

b Phase
200…240 a
sequence
b Phase loss
b Undervoltage
and
overvoltage 380…480 a

Weight
kg/lb
0.090/
0.198

RM22TU21

RM22TG20

b Phase
sequence
b Phase loss

Zelio Control - Monitoring &
Control Relays

References

RM17TU00

Measurement
range

Output

Reference

V

PF153405A

PF153404A

Function

RM17TA00

RM17TT00

7- 7 |

References

PF153404A

PF153402A

Multifunction 3-phase supply control relays
5077507$5078DQG507(

RM17TE00

Weight
kg/lb

b Phase sequence
b Phase loss with voltage
regeneration

208…480 a

1 CO
5A

RM17TT00

0.080/
0.176

b Phase sequence
b Phase loss
b Asymmetry

208…480 a

1 CO
5A

RM17TA00

0.080/
0.176

b Phase sequence
b Phase loss
b Undervoltage

208…480 a

1 CO
5A

RM17TU00

0.080/
0.176

b Phase sequence
b Phase loss
b Asymmetry
b Undervoltage and
overvoltage in
window mode

208…480 a

1 CO
5A

RM17TE00

0.080/
0.176

www.se.com
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Zelio Control – Monitoring &
Control Relays

References

3-phase voltage control relays
RM17UB3 and RM35UB3

Function

PF153405A

PF153428A

References

b Overvoltage and
undervoltage
between phases

RM17UB310

Output

Reference

Weight

1 CO
+1 CO
1 per threshold
5A

RM35UB330

208…480 a
(Phase-phase)

1 CO
5A

RM17UB310

0.080/
0.176

120…277 a
(Phase-neutral)

1 CO
+1 CO
1 per threshold
5A

RM35UB3N30

0.130/
0.287

kg/lb
0.130/
0.287

PF153428A

RM35UB330

Measurement
range
V
220…480 a
(Phase-phase)

b Overvoltage and
undervoltage
between phases
and neutral
b Absence of neutral

Zelio Control – Monitoring &
Control Relays

References

RM35UB3N30

PF153411A

PF153411A

1-phase voltage control relays
508$6DQG508%(
References
Function

Ranges
controlled

Output

Reference

Weight

9…15 c

1 CO
5A

RM17UAS14

0.080/
0.176

20…80 z

1 CO
5A

RM17UAS16

0.080/
0.176

65…260 z

1 CO
5A

RM17UAS15

0.080/
0.176

20…80 z

1 CO
5A

RM17UBE16

0.080/
0.176

65…260 z

1 CO
5A

RM17UBE15

0.080/
0.176

V

b Overvoltage
or undervoltage

RM17UBE16

RM17UBE15

b Overvoltage and
undervoltage
in window mode

kg/lb
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Zelio Control - Monitoring &
Control Relays

References

References

PF143412

PF143409

1-phase voltage control relays
RM22UA and RM22UB

Function

Rated supply Measurement Time delay Output
voltage
range

Weight

V

24…240 z

0.05…5 z

No

2 CO 8 A

RM22UA21MR

0.110/
0.242

24…240 z

1…100 z

No

2 CO 8 A

RM22UA22MR

0.110/
0.242

24…240 z

15…500 z

No

2 CO 8 A

RM22UA23MR

0.110/
0.242

b Overvoltage or
24…240 z
undervoltage with/
without memory
b Overvoltage and
undervoltage in
24…240 z
window mode
with memory

0.05…5 z

Off delay
(0.1...30 s)

2 CO 8 A

RM22UA31MR

0.110/
0.242

1…100 z

Off delay
(0.1...30 s)

2 CO 8 A

RM22UA32MR

0.110/
0.242

24…240 z

15…500 z

Off delay
(0.1...30 s)

2 CO 8 A

RM22UA33MR

0.110/
0.242

380…415 a

15…500 a

Off delay
(0.1...30 s)

2 CO 8 A

RM22UA33MT

0.110/
0.242

110…240 z

80…300 z

On/Off delay 2 CO 8 A
(0.1...30 s)

RM22UB34

0.090/
0.198

b Overvoltage
without memory

RM22UA23MR

Reference

V

kg/lb

PF143414

PF143413

RM22UA33MR

RM22UA33MT

References

RM22UB34

b Overvoltage and
undervoltage in
window mode
without memory

Zelio Control - Monitoring &
Control Relays

References

PF143420

PF143419

Liquid level control relays
RM22LA and RM22LG

Function

Rated supply Measurement Time
voltage
range
delay

V
b Level 1/
24…240 z
Level 2
b Fill
operation
b (PSW\
operation

RM22LA32MR

7- 9 |

Reference

Weight


5 K…100 K

No

1 CO 8 A

RM22LG11MR

kg/lb
0.100/
0.220

380…415 a

5 K…100 K

No

1 CO 8 A

RM22LG11MT

0.100/
0.220

24…240 z

250...1 M

On/Off
2 CO 8 A
delay
(0.1...30 s)

RM22LA32MR

0.110/
0.242

380…415 a

250...1 M

On/Off
2 CO 8 A
delay
(0.1...30 s)

RM22LA32MT

0.110/
0.242

RM22LG11MT

PF143422

PF143421

RM22LG11MR

Output

RM22LA32MT
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Zelio Relay - electromechanical relays

References

Plug-in relays

PF153636A

RSB interface relays

Relays for standard applications
Control
circuit
voltage

PF153646A

RSB1A120JD + RZM031FPD
+ RSZE1S35M

Sold in
lots of

Number and type of contacts - Thermal current (Ith)
1 C/O - 12 A
1 C/O - 16 A
2 C/O - 8 A
Unit
Unit
Unit
reference (1)
reference (1)
reference (1)

Weight

V
c6

10

RSB1A120RD

RSB1A160RD

RSB2A080RD

kg/lb
0.014/0.031

c 12

10

RSB1A120JD

RSB1A160JD

RSB2A080JD

0.014/0.031

c 24

10

RSB1A120BD

RSB1A160BD

RSB2A080BD

0.014/0.031

c 48

10

RSB1A120ED

RSB1A160ED

RSB2A080ED

0.014/0.031

c 60

10

RSB1A120ND

RSB1A160ND

RSB2A080ND

0.014/0.031

c 110

10

RSB1A120FD

RSB1A160FD

RSB2A080FD

0.014/0.031

a 24

10

RSB1A120B7

RSB1A160B7

RSB2A080B7

0.014/0.031

a 48

10

RSB1A120E7

RSB1A160E7

RSB2A080E7

0.014/0.031

a 120

10

RSB1A120F7

RSB1A160F7

RSB2A080F7

0.014/0.031

a 220

10

RSB1A120M7

RSB1A160M7

RSB2A080M7

0.014/0.031

a 230

10

RSB1A120P7

RSB1A160P7

RSB2A080P7

0.014/0.031

a 240

10

RSB1A120U7

RSB1A160U7

RSB2A080U7

0.014/0.031

Sockets with separate contact terminal arrangement and connector connection
RSB1A160JD + RSZE1S48M

Rated insulation
voltage
a 250 V

Thermal
current (Ith)
12 A
10 A (2)

Relay type

For
use with

Voltage

RSB1A120pp
RSB1A160pp (3)
RSB2A080pp

Sold in
lots of
10
10

Unit
reference
RSZE1S35M
RSZE1S48M

Weight
kg/lb
0.060/0.132
0.050/0.110

Protection modules
Description

Sold in
lots of

Unit
reference

V
c 6…230

Weight

10

RZM040W

kg/lb
0.003/0.007

Diode

All sockets

RC circuit

All sockets

a 24…60
a 110…240

10
10

RZM041BN7
RZM041FU7

0.010/0.022
0.010/0.022

Diode + green LED

All sockets

c 6…24
c 24…60
c 110…230

10
10
10

RZM031RB
RZM031BN
RZM031FPD

0.004/0.009
0.004/0.009
0.004/0.009

Varistor + green LED

All sockets

c or a 6…24
c or a 24…60
c or a 110…230

10
10
10

RZM021RB
RZM021BN
RZM021FP

0.005/0.011
0.005/0.011
0.005/0.011

For
use with
All sockets
All sockets

Sold in
lots of
10
10

Unit
reference
RSZR215
RSZL300

Weight
kg/lb
0.002/0.004
0.001/0.002

PF514565

Accessories
Description
Plastic maintaining clamp
Legend

RSZR215

(1) To order a relay complete with socket (sold in lots of 20)DGGVXI¿[S to one of the following voltage codes JD, BD, B7, P7, or F7.
Example: RSB2A080BD + RSZE1S48M becomes RSB2A080BDS.
(2) RSZE1S48M is a two terminal socket each carrying 10 A.
(3) If RSZE1S48M socket terminals are linked, the relay RSB1A160pp can be used up to 16 A. See “Wiring diagrams” on
www.schneider-electric.com.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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References

Plug-in relays

RXM miniature relays

Miniature relays without LED (sold in lots of 10)

PF153500

PF106011

Control
circuit
voltage

2 CO - 12 A
Unit
reference

V

RXM2AB1F7

RXM2AB1BD

Number and type of contacts - Thermal current (Ith)
3 CO - 10 A
Weight Unit
reference
kg/lb

4 CO - 6 A
Weight Unit
reference
kg/lb

Weight
kg/lb

c 12

RXM2AB1JD

0.037/ RXM3AB1JD
0.082

0.037/ RXM4AB1JD
0.082

0.037/
0.082

c 24

RXM2AB1BD

0.037/ RXM3AB1BD
0.082

0.037/ RXM4AB1BD
0.082

0.037/
0.082

c 48

RXM2AB1ED

0.037/ RXM3AB1ED
0.082

0.037/ RXM4AB1ED
0.082

0.037/
0.082

c 110

RXM2AB1FD

0.037/ RXM3AB1FD
0.082

0.037/ RXM4AB1FD
0.082

0.037/
0.082

c 220

–

– RXM4AB1MD

0.037/
0.082

a 24

RXM2AB1B7

0.037/ RXM3AB1B7
0.082

0.037/ RXM4AB1B7
0.082

0.037/
0.082

a 48

RXM2AB1E7

0.037/ RXM3AB1E7
0.082

0.037/ RXM4AB1E7
0.082

0.037/
0.082

a 120

RXM2AB1F7

0.037/ RXM3AB1F7
0.082

0.037/ RXM4AB1F7
0.082

0.037/
0.082

a 230

RXM2AB1P7

0.037/ RXM3AB1P7
0.082

0.037/ RXM4AB1P7
0.082

0.037/
0.082

a 240

–

– RXM4AB1U7

0.037/
0.082

– –

– –

1
2
3
4
5

PF153504

PF153506

Miniature relays with LED (sold in lots of 10)

RXM2AB2ED

c 12

RXM2AB2JD

0.037/ RXM3AB2JD
0.082

0.037/ RXM4AB2JD
0.082

0.037/
0.082

c 24

RXM2AB2BD

0.037/ RXM3AB2BD
0.082

0.037/ RXM4AB2BD
0.082

0.037/
0.082

c 48

RXM2AB2ED

0.037/ RXM3AB2ED
0.082

0.037/ RXM4AB2ED
0.082

0.037/
0.082

c 110

RXM2AB2FD

0.037/ RXM3AB2FD
0.082

0.037/ RXM4AB2FD
0.082

0.037/
0.082

c 125

–

– RXM4AB2GD

0.037/
0.082

a 24

RXM2AB2B7

0.037/ RXM3AB2B7
0.082

0.037/ RXM4AB2B7
0.082

0.037/
0.082

a 48

RXM2AB2E7

0.037/ RXM3AB2E7
0.082

0.037/ RXM4AB2E7
0.082

0.037/
0.082

a 120

RXM2AB2F7

0.037/ RXM3AB2F7
0.082

0.037/ RXM4AB2F7
0.082

0.037/
0.082

a 230

RXM2AB2P7

0.037/ RXM3AB2P7
0.082

0.037/ RXM4AB2P7
0.082

0.037/
0.082

RXM2AB2F7

– –

6
7
8
9
10
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References (continued)

Plug-in relays

RXM miniature relays

Sockets
PF153537A

Contact terminal
arrangement
Mixed

Separate

PF106018

RXZE2M114M
+
Relay RXM4AB1F7

RXM041pp7

Connection

Relay type

Screw clamp terminals

RXM2ppppp (3)
RXM4ppppp

Sold in
lots of
10

Unit
reference
RXZE2M114 (1)

Weight
kg/lb
0.048/0.106

Screw connector

RXM2ppppp (3)
RXM4ppppp

10

RXZE2M114M (1)

0.056/0.124

Spring clamp terminals

RXM2ppppp (3)
RXM4ppppp

10

RXZE2S114S (2)

0.070/0.154

Screw connector

RXM2ppppp

10

RXZE2S108M (2)

0.058/0.128

RXM3ppppp

10

RXZE2S111M (1)

0.066/0.146

RXM4ppppp

10

RXZE2S114M (1)

0.070/0.154

For
use with

Sold in
lots of

Unit
reference

Protection modules
Description

Voltage
V

Weight

c 6...250

All sockets

10

RXM040W

RC circuit

a 24...60

All sockets

10

RXM041BN7

0.010/0.022

a 110...240

All sockets

10

RXM041FU7

0.010/0.022

a/c 6...24

All sockets

10

RXM021RB

0.030/0.066

a/c 24...60

All sockets

10

RXM021BN

0.030/0.066

All sockets

10

RXM021FP

0.030/0.066

PF516252

Timing relays
Description

REXL4pp
PF153530A
PF153531

RXZS2

For
use with

Unit
reference

RXZEpppppp sockets

REXL2pp (4)

Weight
kg/lb
–

REXL4pp (4)

–

Accessories
Description

For
use with

Sold in
lots of

Unit
reference

Metal maintaining clamp

All sockets

10

RXZ400

0.001/0.002

Weight
kg/lb

Plastic maintaining clamp

All sockets

10

RXZR335

0.005/0.011

2-pole bus jumper (Ith: 5 A)

All sockets with separate 10
contacts

RXZS2

0.005/0.011

Mounting adapter for 5 rails (5)

All relays

10

RXZE2DA

0.004/0.009

Mounting adapter with panel mounting lugs

All relays

10

RXZE2FA

0.002/0.004

Clip-in legends

All relays (sheet of 108
legends)

10

RXZL520

0.080/0.176

All sockets except
RXZE2M114 and
RXZE2S114S

10

RXZL420

0.001/0.002

RXZE2S114S socket

10

RSZL300

0.001/0.002

PF153528A

RXZE2DA

PF153533A

RXZ400

RXZL520

3

0.003/0.007

a/c 110...240

2 or 4 timed CO contacts (function A)

2

kg/lb

Diode

Varistor

1

(1) Thermal current (Ith): 10 A.
(2) Thermal current (Ith): 12 A.
(3) When mounting relay RXM2ppppp on socket RXZE2Mpppp, the thermal current should not exceed 10 A.
(4) Please refer to “Zelio Time timing relays” catalog.
(5) Test button becomes inaccessible.

4
5
6
7
8
9
10
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References

Plug-in relays

RUM universal relays

References

Relays for standard applications, with lockable test button and without LED (sold in lots of 10)
Pins

PF140700C

Cylindrical

Control
circuit voltage

V
c 12

PF140725B

Flat (Faston type)

RUMC21F7

1
Weight
kg/lb
0.086/0.190

c 24

RUMC21BD

0.086/0.190

RUMC31BD

0.086/0.190

c 48

RUMC21ED

0.086/0.190

RUMC31ED

0.086/0.190

c 60

–

–

RUMC31ND

0.086/0.190

c 110

RUMC21BD

Number and type of contacts - Thermal current (Ith)
2 CO - 10 A
3 CO - 10 A
Unit
Weight
Unit
reference
reference
kg/lb
RUMC21JD
0.086/0.190
RUMC31JD

RUMC21FD

0.086/0.190

RUMC31FD

2

0.086/0.190

c 125

–

–

RUMC31GD

0.086/0.190

c 220

–

–

RUMC31MD

0.086/0.190

a 24

RUMC21B7

0.086/0.190

RUMC31B7

0.086/0.190

a 48

RUMC21E7

0.086/0.190

RUMC31E7

0.086/0.190

a 120

RUMC21F7

0.086/0.190

RUMC31F7

0.086/0.190

a 230

RUMC21P7

0.086/0.190

RUMC31P7

0.086/0.190

c 12

RUMF21JD

0.086/0.190

RUMF31JD

0.086/0.190

c 24

RUMF21BD

0.086/0.190

RUMF31BD

0.086/0.190

c 48
c 110

RUMF21ED
RUMF21FD

0.086/0.190
0.086/0.190

RUMF31ED
RUMF31FD

0.086/0.190
0.086/0.190

a 24
a 48

RUMF21B7
RUMF21E7

0.086/0.190
0.086/0.190

RUMF31B7
RUMF31E7

0.086/0.190
0.086/0.190

a 120

RUMF21F7

0.086/0.190

RUMF31F7

0.086/0.190

a 230

RUMF21P7

0.086/0.190

RUMF31P7

0.086/0.190

3
4
5

PF140708C

Relays for standard applications, with lockable test button and LED (sold in lots of 10)
Cylindrical

c 12

RUMC22JD

0.086/0.190

RUMC32JD

0.086/0.190

c 24

RUMC22BD

0.086/0.190

RUMC32BD

0.086/0.190

c 48

PF140735

RUMC32BD

Flat (Faston type)

RUMF32F7

RUMC22ED

0.086/0.190

RUMC32ED

0.086/0.190

–

RUMC32ND

0.086/0.190

0.086/0.190

RUMC32FD

0.086/0.190

–

RUMC32GD

0.086/0.190

RUMC22B7

0.086/0.190

RUMC22E7

0.086/0.190

RUMC32B7
RUMC32E7

0.086/0.190

c 60

–

c 110

RUMC22FD

c 125

–

a 24
a 48

6

0.086/0.190

a 120

RUMC22F7

0.086/0.190

RUMC32F7

0.086/0.190

a 230

RUMC22P7

0.086/0.190

RUMC32P7

0.086/0.190

c 12

RUMF22JD

0.086/0.190

RUMF32JD

0.086/0.190

c 24

RUMF22BD

0.086/0.190

RUMF32BD

0.086/0.190

c 48

RUMF22ED

0.086/0.190

RUMF32ED

0.086/0.190

c 110

RUMF22FD

0.086/0.190

RUMF32FD

0.086/0.190

a 24

RUMF22B7

0.086/0.190

RUMF32B7

0.086/0.190

a 48

RUMF22E7

0.086/0.190

RUMF32E7

0.086/0.190

a 120

RUMF22F7

0.086/0.190

a 230

RUMF22P7

0.086/0.190

RUMF32F7
RUMF32P7

0.086/0.190

7
8

0.086/0.190

9
10
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Plug-in relays

RUM universal relays

References (continued)

PF140733B

1

Sockets

Contact terminal
arrangement

2

Sold in
lots of

Unit
reference

RUMC2ppp

10

RUZC2M

RUMC3ppp

10

RUZC3M

0.054/0.119

Separate

Screw connector

RUMC2ppp

10

RUZSC2M

0.095/0.209

RUMC3ppp

10

RUZSC3M

0.100/0.220

RUMF2ppp

10

RUZSF3M

0.095/0.209

Weight
kg/lb

Sold in
lots of

Unit
reference

10

RUW240BD

0.054/0.119

Protection modules
Description

For
use with

Voltage
V

PF106027

Diode

RUW241P7

4

All RUM sockets

c 6…250

Weight
kg/lb
0.004/0.009

RC circuit

All RUM sockets

a 110…240

10

RUW241P7

0.004/0.009

Varistor

All RUM sockets

a/c 24

10

RUW242B7

0.004/0.009

a/c 240

10

RUW242P7

0.004/0.009

Timer module
Description

For
use with

Voltage

Reference

V

PF516229

5

Relay type

Screw connector

RUMF3ppp
RUZSC3M +
Relay RUMC3ppp

3

Connection

Mixed

Multifunction

RUW101MW

a/c 24… 240

kg/lb
RUW101MW

0.020/0.044

Timing relays
Description
2 timed CO contacts
(single-function or
multifunction)

6

All RUM sockets

Weight

For
use with

Reference

RUZCpM sockets

RE48App
(1)

Weight
kg/lb
–

(1) Please refer to "Zelio Time timing relays" catalog.

7
8
9
10
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References

Plug-in relays

RPM power relays

Reference

Power relays without LED (sold in lots of 10)
Control
circuit
voltage

1 CO - 15 A

PF142819B
PF142818B

RPM41P7

2 CO - 15 A

Unit
reference

Weight

c 12

RPM11JD

c 24

3 CO - 15 A

Unit
reference

Weight

0.026/0.057

RPM21JD

RPM11BD

0.026/0.057

c 48

RPM11ED

c 110

4 CO - 15 A

Unit
reference

Weight

0.036/0.079

RPM31JD

0.054/0.119

RPM41JD

0.071/0.157

RPM21BD

0.036/0.079

RPM31BD

0.054/0.119

RPM41BD

0.071/0.157

0.026/0.057

RPM21ED

0.036/0.079

RPM31ED

0.054/0.119

RPM41ED

0.071/0.157

RPM11FD

0.026/0.057

RPM21FD

0.036/0.079

RPM31FD

0.054/0.119

RPM41FD

0.071/0.157

a 24

RPM11B7

0.026/0.057

RPM21B7

0.036/0.079

RPM31B7

0.054/0.119

RPM41B7

0.071/0.157

a 48

RPM11E7

0.026/0.057

RPM21E7

0.036/0.079

RPM31E7

0.054/0.119

RPM41E7

0.071/0.157

a 120

RPM11F7

0.026/0.057

RPM21F7

0.036/0.079

RPM31F7

0.054/0.119

RPM41F7

0.071/0.157

a 230

RPM11P7

0.026/0.057

RPM21P7

0.036/0.079

RPM31P7

0.054/0.119

RPM41P7

0.071/0.157

V

RPM41BD

1

Number and type of contacts - Thermal current (Ith)

kg/lb

kg/lb

Unit
reference

kg/lb

Weight
kg/lb

2
3
4

PF142821B

Power relays with LED (sold in lots of 10)

PF142820B

RPM42BD

RPM42P7

c 12

RPM12JD

0.026/0.057

RPM22JD

0.036/0.079

RPM32JD

0.054/0.119

RPM42JD

0.071/0.157

c 24

RPM12BD

0.026/0.057

RPM22BD

0.036/0.079

RPM32BD

0.054/0.119

RPM42BD

0.071/0.157

c 48

RPM12ED

0.026/0.057

RPM22ED

0.036/0.079

RPM32ED

0.054/0.119

RPM42ED

0.071/0.157

c 110

RPM12FD

0.026/0.057

RPM22FD

0.036/0.079

RPM32FD

0.054/0.119

RPM42FD

0.071/0.157

a 24

RPM12B7

0.026/0.057

RPM22B7

0.036/0.079

RPM32B7

0.054/0.119

RPM42B7

0.071/0.157

a 48

RPM12E7

0.026/0.057

RPM22E7

0.036/0.079

RPM32E7

0.054/0.119

RPM42E7

0.071/0.157

a 120

RPM12F7

0.026/0.057

RPM22F7

0.036/0.079

RPM32F7

0.054/0.119

RPM42F7

0.071/0.157

a 230

RPM12P7

0.026/0.057

RPM22P7

0.036/0.079

RPM32P7

0.054/0.119

RPM42P7

0.071/0.157

5
6
7
8
9
10
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ريليهات الوقايـــــة
 -1البيانات المطلوبة لوظيفة التعامل بين اإلنسان واآللة:
توفر وظيفة اإلتصال مع المشغل جميع البيانات المطلوبة للتحكم ومراقبة تشغيل اآللة أو المنشأة و
وظيفة اإلتصال تدور بين اإلنسان وااللة تدور فى إتجاهين:
 اآللة -اإلنسان

اإلنسان.
اآللة.

هذان الطريقان لسريان المعلومات مستقالن ومرتبطان فيما بينهما.
 -2أجهزة اإلتصال
تقدم وظائف التحادث بين اإلنسان واآللة مجموعة متكاملة من المنتجات تبدأ من زراير التشغيل البسيطة
إلى نظم اإلشراف وتوجد وفرة من الحلول التى تم عملها لتناسب المستويات المطلوبة للتحكم وفى
مراقبة جميع أنواع اآلالت.
وحدات التحكم واإلشارات Control & Signalling units
• زراير التشغيل ولمبات اإلشارة
Push-buttons & pilot lights
تستخدم أجهزة التحادث فى العمليات المتصلة مباشرة باألمان والتي توجب تحكم مبسط ومباشر بقدر
االمكان.
• التحكم العام فى بدء التشغيل وإيقافه وضبط أسلوب بدء التشغيل والتحكم اليدوى  ..وهكذا.
• التحكم فى دوائر األمان (اإليقاف اإلضطرارى فى حاالت الطوارئ).
وتتوفر هذه األجهزة فى ثالثة أبعاد قياسية =  30 ،22 ،16مم وبأشكال مختلفة كاآلتى:
• رؤوس تشغيل بقاعدة معدنية مغطاة الكروم Chromium plated metal bezel
وهذه الرؤوس مصممة لتناسب جميع أنواع التطبيقات وباألخص البيئة الصناعية القاسية وكذلك
لإلستخدام الكثير.
• طرازات مصنوعة تمامًا من البالستيك  General purposeتناسب البيئات التى يتكون بها الصدأ:
الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية ومعاملة األسطح ..وهكذا.
وتوجد أشكال متعددة من المشغالت:
• زراير تشغيل برؤوس مستوية مع السطح أو بارزة أو داخل علبة أو صندوق أو مجهزة بياى إرجاع أو
برأسين.
• على شكل مزالج (إيقاف للطوارئ).
*سكاكين إختبار بأيدى نمطية أو بأيدى طويلة أو تعمل بمفتاح وبوضعين أو ثالثة وثابتة أو مجهزة بياى
إرجاع.
• على شكل عصى هزازة (تحكم إتجاهى أو زمنى).
• زراير مضيئة برؤوس مستوية مع السطح أو بارزة و داخل صندوق.
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ريليهات الوقايـــــة
وتوجد إستخدامات كثيرة ألجهزة اإلشارة وذلك بسبب تصميمها على شكل نماذج يمكن اإلضافة إليها أو
اإلنقاص منها .وتجهز لمبات اإلشارة وزراير التشغيل المضيئة بلمبات أو بدايودات مشعة ،Protected LED
ويمكن توريد هذه األجهزه مباشرة أو مع مقاومة و متكاملة مع محول .كما تضمن وحدات Protected
 LEDإستمرارية تشغيل لمدة تصل حتى  100,000ساعة.
• الفنارات المضيئة ووحدات اإلشارة:
IIIuminated beacons & indicator banks
الفنارات ووحدات اإلشارة عبارة عن أجهزة إشارة مرئية وسمعية تستخدم إليضاح حالة اآللة واإلنذارات من
مسافات بعيدة وبزاوية رؤية  360درجة.
• الفنارات llluminated beacons
يحتوى الفنار على وحدة إضاءة واحدة (وميض عالى الكثافة أو ثابت وذلك بغاز الزينون) ويجهز بعدسة
شفافة أو خضراء أو حمراء أو برتقالية أو زرقاء.
• وحدات اإلشارة Indicator banks
تتكون وحدات اإلشارة من مجموعات مختلفة من األجهزة ليقوم المستخدم بتجميعها :وميض عالى
الكثافة أو ثابت من غاز الزينون أو جهاز تحذير سمعى .وتتم التوصيالت الكهربية بين كل مجموعة آليا أثناء
التجميع.
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تحديد ألوان لمبات اإلشارة وأزرار التشغيل حسب المواصفات القياسية العالمية
:IEC 60073
لمبات اإلشارة:
التطبيق

اللون

التوصيف

أحمر

خطر أو إنذار من خطر مما يتطلب رد
فعل سريع.

أخضر

العطاء إشارة أمان التشغيل

أزرق

إلعطاء معنى خاص بخالف ما سبق

• لإلشارة إلى أن مفتاح إختيار الوضع
 Selector switchقد أعطى
التوصيل المضبوط.
• لإلستخدام فتطبيقات عامة حينما
يكون

أبيض /شفاف

ليس لها إستخدام خاص

المستخدم غير متأكد من التطبيق
األمثل لأللوان السابقة.

• نقص فى ضغط المشحمات أو
الزيوت.
• وقوف أو فصل لشئ ما نتيجة
لتدخل أجهزة الحماية
• إكتمال وجود غاز التبريد فى دورة
التبريد
• المعدة جاهزة وآمنة لبدء
التشغيل.
• لإلشارة إلى التحكم عن بعد.

أزرار التشغيل
التطبيق

اللون

التوصيف

أحمر

فى حالة الطوارئ أو اليقاف أو فصل
دائرة

أصفر

فى حالة الرغبة فى التدخل لمنع
حدوث خطر معين

عند ظهور إنذار مسموع أو مرئى
نتيجة حدوث تغيير غير مرغوب

أخضر

بدء الحركة أو توصيل الدائرة

لتشغيل المحرك أو البداية عامة..

أزرق

فى حالة التحكم فى أى إستخدام
خالف الحاالت السابقة

أي إستخدام ال يقع تحت نطاق األلوان
السابقة.

أسود /رمادى
أبيض

ليس لحالة محددة

لإلستخدام فى أى حالة ما عدا الحاالت
التى يستخدم فيها اللون األخضر
أو األحمر
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• إيقاف فى حالة الطوارئ
• تشغيل أنظمة إطفاء الحريق.
• إيقاف المحركات

تحديد ألوان لمبات اإلشارة وأزرار التشغيل حسب المواصفات القياسية العالمية
:IEC 60073
• أذرع التحكم فى األوناش Joystick controllers
تستخدم المتحكمات بأذرع قيادة فى األساس للتحكم فى الحركة علي محور واحد أو محورين من خالل
كونتاكتور وسيط .على سبيل المثال حركة خطية /إتجاهية أو رفع /خفض لونش متحرك صغير .ويوجد
منها أنواع مختلفة من حيث عدد اإلتجاهات (تعمل فى إتجاهين و فى أربعة إتجاهات) ومن حيث الثبات/
الرجوع بعد ترك المشغل لذراع التحكم فى الونش.
• السكاكين الكاميه Cam switches
يطلق عليها فى بعض األحيان مفاتيح إختيار الوضع أو  .Selector switchيمكن أن تحوى السكاكين
الكاميه حتى  12وضع و  20نقطة توصيل مساعدة .توجد فى السكاكين الكامية أشكال نمطية أو تعد
حسب الطلب باساليب تشغيل مختلفة للمالمسات ،تقفل على وضع واحد أو عدة أوضاع مع تحقيق قطع
 Interruptأو عدم قطع بين وضعين أو بتداخل وضعين.
ويمكن إستخدام هذه السكاكين فى:
• دوائر التحكم كمفاتيح للفولتيميتر واألميتر أو مفاتيح إختيار للدوائر وتسلسل عمليات بدء الحركة  ..إلخ.
• فى دوائر القوى للتحكم فى المحركات أحادية الوجه أو ثالثية الوجه (تحكم مباشر التجاه أو اتجاهين أو
أتجاه أو أتجاهين بتحكم ستار /دلتا أو لسرعتين بملفات منفصلة أو ربط أقطاب.
• سلك الفصل لإليقاف اإلضطرارى
Trip wire emergency stops
تستخدم هذه األجهزة على اآلالت أو المنشآت التى تنتشر على مساحات تشغيل كبيرة ،على سبيل
المثال ،فى آالت النقل وسيور النقل ..وهكذا .وتسمح هذه األجهزة بتنفيذ اإليقاف اإلضطرارى من أى موقع
على طول خط اإلنتاج وذلك ببساطة عن طريق شد كابل ممتد عبر خط اإلنتاج.
• لوحة التحكم Pendant control stations
تعتبر لوحة التحكم من أهم وسائل التحكم فى األوناش الرأسية والمتحركة والروافع ،ويوجد فى
هذاالمجال طرازات مقاومة للصدمات الميكانيكية والتآكل وذات درجة حماية عالية.
هناك أيضا نوعان من لوحة التحكم ،نوع للتحكم فى الونش من خالل دائرة الكنترول والنوع الثانى يتحكم
فى الونش مباشرة من خالل دائرة القوى حتى قدرة  3كيلو وات باإلضافة إلى أنه يمكن أن تحتوى لوحة
التحكم الواحدة على عدد من أزرار التشغيل بداية من  2زر حتى ( 30ثالثون) زرًا سرعة واحدة أو سرعتين.
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5HIHUHQFHV

Control and signaling units Ø 22

Assembly of other products using:
Body/contact assemblies: see page 48
Accessories: see page 60

Spring return pushbuttons, unmarked

Harmony XB4, metal

 مم٢٢ معدني قطر

3XVKEXWWRQVZLWKÀXVKSXVK(1)

Screw clamp terminal connections (Schneider Electric anti-loosening system)
Shape
of head

Type
of push

Type of contact

NO

NC

1

–

Color
of push

Reference

Weight
kg/lb

White

XB4BA11
(ZB4BZ101 + ZB4BA1)
XB4BA21
(ZB4BZ101 + ZB4BA2)
XB4BA31
(ZB4BZ101 + ZB4BA3)
XB4BA51
(ZB4BZ101 + ZB4BA5)
XB4BA61
(ZB4BZ101 + ZB4BA6)
XB4BA42
(ZB4BZ102 + ZB4BA4)

0.080/0.176

Complete units
Flush
110002

Black
Green
Yellow
Blue
;%%$

1

Red

0.080/0.176
0.080/0.176
0.080/0.176
0.080/0.176

101192

Heads only

=%%$

Without cap (2)

–

ZB4BA0

0.028/0.062

Flush, with set of 6 colored caps

6 colors (3) ZB4BA9

0.038/0.084

Flush

White

ZB4BA1

0.029/0.064

Black
Green
Red
Yellow
Blue
Gray
White
Green
Red
Yellow
Blue
6 colors

ZB4BA2
ZB4BA3
ZB4BA4
ZB4BA5
ZB4BA6
ZB4BA8
ZB4BA18
ZB4BA38
ZB4BA48
ZB4BA58
ZB4BA68
ZB4BA98

0.029/0.064
0.029/0.064
0.029/0.064
0.029/0.064
0.029/0.064
0.029/0.064
0.028/0.062
0.028/0.062
0.028/0.062
0.028/0.062
0.028/0.062
0.022/0.049

White
Black
Green
Red
Yellow
Blue

ZB4BA14
ZB4BA24
ZB4BA34
ZB4BA44
ZB4BA54
ZB4BA64

0.034/0.075
0.034/0.075
0.034/0.075
0.034/0.075
0.034/0.075
0.034/0.075

=%%$
Flush with transparent cap
for insertion of legend (4)

110051

XB4_632_CPODA2016021

–

0.080/0.176

=%%$

,OOXPLQDWHGÀXVKSXVKEXWWRQKHDG
with set of 6 colored caps

XB4_632_CPSCT17114B

Flush (high bezel)

103541

=%%$

=%%$

Presentation:
page 4

16

 5HFRPPHQGHGPD[LPXPQXPEHURIFRQWDFWVFRQVWLWXWLQJWKHERG\ ¿[LQJFROODUDQGFRQWDFW DVVRFLDWHGZLWKWKHKHDG
VHHSDJH
 &RORUHGFDSWREHRUGHUHGVHSDUDWHO\VHHSDJH
 +HDGVXSSOLHGZLWKGLIIHUHQWFRORUHGFDSV ZKLWHEODFNJUHHQUHG\HOORZDQGEOXH QRW¿WWHG
 )RUOHJHQGRUGHULQJLQIRUPDWLRQVHHSDJH67.
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5HIHUHQFHV

Control and signaling units Ø 22

Assembly of other products using:
Body/contact assemblies: see page 48
Combined sub-assemblies: see page 54
Accessories: see page 60

Illuminated pushbuttons, spring return, with integral LED

Harmony XB4, metal

 مم٢٢ معدني قطر

,OOXPLQDWHGSXVKEXWWRQVZLWKÀXVKSXVK(1)

Screw clamp terminal connections (Schneider Electric anti-loosening system)
Shape
of head

Description

Type of contact

NO

Supply
voltage
V

Color
of push

Reference

Weight
kg/lb

24 z
50/60 Hz

White

XB4BW31B5
(ZB4BW0B15 + ZB4BW313)

0.097/0.214

Green

XB4BW33B5
(ZB4BW0B35 + ZB4BW333)

0.097/0.214

Red

XB4BW34B5
(ZB4BW0B45 + ZB4BW343)

0.097/0.214

Orange

XB4BW35B5
(ZB4BW0B55 + ZB4BW353)

0.097/0.214

Blue

XB4BW36B5
(ZB4BW0B65 + ZB4BW363)

0.097/0.214

White

XB4BW31G5
(ZB4BW0G15 + ZB4BW313)

0.097/0.214

Green

XB4BW33G5
(ZB4BW0G35 + ZB4BW333)

0.097/0.214

Red

XB4BW34G5
(ZB4BW0G45 + ZB4BW343)

0.097/0.214

Orange

XB4BW35G5
(ZB4BW0G55 + ZB4BW353)

0.097/0.214

Blue

XB4BW36G5
(ZB4BW0G65 + ZB4BW363)

0.097/0.214

White

XB4BW31M5
(ZB4BW0M15 + ZB4BW313)

0.097/0.214

Green

XB4BW33M5
(ZB4BW0M35 + ZB4BW333)

0.097/0.214

Red

XB4BW34M5
(ZB4BW0M45 + ZB4BW343)

0.097/0.214

Orange

XB4BW35M5
(ZB4BW0M55 + ZB4BW353)

0.097/0.214

Blue

XB4BW36M5
(ZB4BW0M65 + ZB4BW363)

0.097/0.214

NC

Complete units - With plain lens
101180

Integral LED

1

1

;%%:%

101181

110...120 a
50/60 Hz

;%%:*

230…240 a
50/60 Hz

 5HFRPPHQGHGPD[LPXPQXPEHURIFRQWDFWVFRQVWLWXWLQJWKHERG\ ¿[LQJFROODUDQGFRQWDFW DVVRFLDWHGZLWKWKHKHDG
VHHSDJH
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5HIHUHQFHV

Control and signaling units Ø 22

Assembly of other products using:
Body/contact assemblies: see page 48
Accessories: see page 60

Selector switches with standard handle

Harmony XB4, metal

 مم٢٢ معدني قطر

Selector switches with standard handle (1)

Screw clamp terminal connections (Schneider Electric anti-loosening system)
Shape
of head

Type of
operator

Type of contact Positions
Number

NO

NC

1

–

1

Reference

Weight
kg/lb

Type

Complete units
107762

Standard handle,
Black

Stay put

XB4BD21
(ZB4BZ101 + ZB4BD2)

0.095/0.209

–

Spring return
from right
to left

XB4BD41
(ZB4BZ101 + ZB4BD4)

0.100/0.220

1

1

Stay put

XB4BD25
(ZB4BZ105 + ZB4BD2)

0.095/0.209

2

–

Stay put

XB4BD33
(ZB4BZ103 + ZB4BD3)

0.095/0.209

Spring return
to centre

XB4BD53
(ZB4BZ103 + ZB4BD5)

0.095/0.209

Stay put

ZB4BD2

0.040/0.088

Spring return
from right
to left

ZB4BD4

0.045/0.099

Stay put

ZB4BD3

0.040/0.088

Spring return
to centre

ZB4BD5

0.040/0.088

Spring return
from left to
centre

ZB4BD7

0.040/0.088

Spring return
from right to
centre

ZB4BD8

0.040/0.088

2-position
90°

;%%'

3-position
± 45°

PF106195

Heads only
Standard handle,
Black

2-position
90°

=%%'

3-position
± 45°

Heads only with other colored handles
Standard handle, White
Standard handle, Green
Standard handle, Red
Standard handle, Yellow
Standard handle, Blue

DGGVXI¿[01 to the reference, example: ZB4BD201
DGGVXI¿[03 to the reference, example: ZB4BD203
DGGVXI¿[04 to the reference, example: ZB4BD204
DGGVXI¿[05 to the reference, example: ZB4BD205
DGGVXI¿[06 to the reference, example: ZB4BD206

Heads with black metal bezel

)RUKHDGVZLWKVWDQGDUGEODFNKDQGOHRQO\7RRUGHUDGGWKHVXI¿[WRWKHUHIHUHQFHVVHOHFWHGIURPDERYH
Example: ZB4BD2 becomes ZB4BD27.
 5HFRPPHQGHGPD[LPXPQXPEHURIFRQWDFWVDQGVHTXHQFHRIFRQWDFWVFRQVWLWXWLQJWKHERG\ ¿[LQJFROODUFRQWDFW 
DVVRFLDWHGZLWKWKHKHDGVHHSDJH14.
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5HIHUHQFHV

Control and signaling units Ø 22

Assembly of other products using:
Body/light assemblies: see page 56
Accessories: see page 60

Pilot lights with integral LED

Harmony XB4, metal

 مم٢٢ معدني قطر

Pilot lights with integral LED

Screw clamp terminal connections (Schneider Electric anti-loosening system)
Shape of head

Complete units

Supply voltage
V

Color

Reference

Weight
kg/lb

24 z
(50/60 Hz)

White

XB4BVB1
(ZB4BVB1 + ZB4BV013)

0.080/0.176

Green

XB4BVB3
(ZB4BVB3 + ZB4BV033)

0.080/0.176

Red

XB4BVB4
(ZB4BVB4 + ZB4BV043)

0.080/0.176

Orange

XB4BVB5
(ZB4BVB5 + ZB4BV053)

0.080/0.176

Blue

XB4BVB6
(ZB4BVB6 + ZB4BV063)

0.080/0.176

White

XB4BVG1
(ZB4BVG1 + ZB4BV013)

0.080/0.176

Green

XB4BVG3
(ZB4BVG3 + ZB4BV033)

0.080/0.176

Red

XB4BVG4
(ZB4BVG4 + ZB4BV043)

0.080/0.176

Orange

XB4BVG5
(ZB4BVG5 + ZB4BV053)

0.080/0.176

Blue

XB4BVG6
(ZB4BVG6 + ZB4BV063)

0.080/0.176

White

XB4BVM1
(ZB4BVM1 + ZB4BV013)

0.080/0.176

Green

XB4BVM3
(ZB4BVM3 + ZB4BV033)

0.080/0.176

Red

XB4BVM4
(ZB4BVM4 + ZB4BV043)

0.080/0.176

Orange

XB4BVM5
(ZB4BVM5 + ZB4BV053)

0.080/0.176

Blue

XB4BVM6
(ZB4BVM6 + ZB4BV063)

0.080/0.176

101179

b With plain lens

;%%9%

110...120 a
(50/60 Hz)

230...240 a
(50/60 Hz)
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Control and signaling units Ø 22

References

Harmony XB7, monolithic
Pushbuttons, switches and pilot lights

 مم٢٢ بالستيك قطر
Pushbuttons
Shape of
head

1

Flush

XB7NA31

3
4

PF100413

5
6

Type of contact

NO

NC

Marking
Text

Color

Color of Sold in Unit reference
push
lots of

Weight
kg/lb

Spring return pushbutton without marking

PF100412

2

Type
of push

Projecting

XB7NL42

1

–

–

–

White

10

XB7NA11

0.021/0.046

1

–

–

–

Black

10

XB7NA21

0.021/0.046

1

–

–

–

Green

10

XB7NA31

0.021/0.046

1

–

–

–

Yellow

10

XB7NA81

0.021/0.046

1

1

–

–

White

10

XB7NA15

0.021/0.046

1

1

–

–

Black

10

XB7NA25

0.021/0.046

1

1

–

–

Green

10

XB7NA35

0.021/0.046

1

1

–

–

Red

10

XB7NA45

0.021/0.046

1

1

–

–

Blue

10

XB7NA65

0.021/0.046

1

1

–

–

Yellow

10

XB7NA85

0.021/0.046

–

1

–

–

Red

10

XB7NA42

0.021/0.046

2

–

–

–

Black

10

XB7NA23

0.021/0.046

2

–

–

–

Green

10

XB7NA33

0.021/0.046

–

2

–

–

Red

10

XB7NA44

0.021/0.046

–

1

–

–

Red

10

XB7NL42

0.021/0.046

1

1

–

–

Red

10

XB7NL45

0.021/0.046

–

2

–

–

Red

10

XB7NL44

0.021/0.046

Latching pushbutton without marking
Flush

8

PF100414

7

1

–

–

–

Black

10

XB7NH21

0.021/0.046

1

–

–

–

Green

10

XB7NH31

0.021/0.046

1

1

–

–

Black

10

XB7NH25

0.021/0.046

1

1

–

–

Green

10

XB7NH35

0.021/0.046

1

–

–

–

Yellow

10

XB7NH81

0.021/0.046

XB7NH21

9
10
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References (continued)

Control and signaling units Ø 22

Harmony XB7, monolithic
Pushbuttons, switches and pilot lights

 مم٢٢ بالستيك قطر
Pilot lights
With integral LED

PF100406

Shape of
head

Type of light
source
(included)

Color of
lens

Sold in
lots of

Unit reference by supply voltage (1)
24 V a/c

120 V a

230 V a

Integral LED

Green

10

XB7EV03BP

XB7EV03GP

XB7EV03MP

Red

10

XB7EV04BP

XB7EV04GP

XB7EV04MP

0.020/0.044

Yellow

10

XB7EV05BP

XB7EV05GP

XB7EV05MP

0.020/0.044

Blue

10

XB7EV06BP

XB7EV06GP

XB7EV06MP

0.020/0.044

XB7EV08BP

Weight
kg/lb
0.020/0.044

Clear

10

XB7EV07BP

XB7EV07GP

XB7EV07MP

0.020/0.044

Orange

10

XB7EV08BP

XB7EV08GP

XB7EV08MP

0.020/0.044

Supply

Color of
lens

Sold in
lots of

Unit reference (1)
With bulb

Without bulb

With resistor,
for 130 V,
2.6 W bulb
Supply voltage:
230 V a,
50-60 Hz

Green

10

XB7EV73P

XB7EV730P

:LWK%$VEDVH¿WWLQJ
PF100407

Shape of
head

XB7EV75P

Direct for BA 9s
EDVH¿WWLQJ
incandescent
bulb
Supply voltage:
y 250 V
(2)

1
2
3

Weight
kg/lb
0.020/0.044

Red

10

XB7EV74P

XB7EV740P

0.020/0.044

Yellow

10

XB7EV75P

XB7EV750P

0.020/0.044

Blue

10

XB7EV76P

XB7EV760P

0.020/0.044

Clear

10

XB7EV77P

XB7EV770P

0.020/0.044

Orange

10

XB7EV78P

XB7EV780P

0.020/0.044

Green

10

–

XB7EV63P

0.020/0.044

Red

10

–

XB7EV64P

0.020/0.044

Yellow

10

–

XB7EV65P

0.020/0.044

Blue

10

–

XB7EV66P

0.020/0.044

Clear

10

–

XB7EV67P

0.020/0.044

Orange

10

–

XB7EV68P

0.020/0.044

4
5
6
7

Selector switches and key switches
Shape of
head

Type of operator Type of contact

Number and type of
positions (3)

Sold in lots of Unit reference

–

2, stay put

10

XB7ND21

0.026/0.057

1

1

2, stay put

10

XB7ND25

0.026/0.057

2

–

3, stay put

10

XB7ND33

0.026/0.057

NO

NC

1

Weight
kg/lb

PF100409

8
Standard handle,
black
XB7ND21

PF100410

Key
(key no 455)

XB7NG33

2, key
10
XB7NG21
0.050/0.110
withdrawal
in LH position
10
XB7NG33
0.050/0.110
2
–
3, key
withdrawal
in centre
position
(1) For Faston connection version (1 x 6.35 mm/0.04 x 0.24 in. and 2 x 2.8 mm/0.08 x 0.11 in. ), add the number “3” to the end of
the reference.
Example: XB7EV07BP becomes XB7EV07BP3.
(2) Bulb characteristics for direct supply pilot lights: 250 V, 2.6 W.
(3) The symbol “ ” indicates key withdrawal position.
1

–

9
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Control and signaling units Ø 22

Assembly of other products using:
Accessories: see page 60

6SHFL¿FIXQFWLRQV
Joystick controllers

Harmony XB4, metal

 مم٢٢ معدني قطر

Joystick controllers (with Ø 54 mm/2.126 in. long operating shaft) (1)

Screw clamp terminal connections (Schneider Electric anti-loosening system)

101189

Description

Operation

Spring return
to zero position

Reference

1 notch
1 NO contact per direction

Without

XD4PA12

With

XD4PA22

0.116/0.256

Without

XD4PA14

0.133/0.293

With

XD4PA24

0.133/0.293

Complete products
2-direction
;'3$
4-direction

1 notch
1 NO contact per direction

Weight
kg/lb
0.116/0.256

Sub-assemblies for joystick controllers
105074

Description
Complete body/contact
assemblies

Complete
head assemblies
with operating shaft

105072

='3$

105073

='3$

='3$

Legends Ø 30 x 48 mm/
1.181 x 1.890 in.
for engraving

Legends Ø 48 x 48 mm/
1.890 x 1.890 in.
for engraving

Other versions

Functions

Reference

2-direction

ZD4PA103

Weight
kg/lb
0.049/0.108

4-direction

ZD4PA203

0.058/0.128

2-direction, stay put

ZD4PA12

0.022/0.049

2-direction, spring return to zero position

ZD4PA22

0.022/0.049

4-direction, stay put

ZD4PA14

0.022/0.049

4-direction, spring return to zero position

ZD4PA24

0.022/0.049

2-direction

Black on one side
Red on reverse

ZBG2201

0.001/0.002

White on one side
Yellow on reverse

ZBG2401

0.001/0.002

Black on one side
Red on reverse

ZBG4201

0.002/0.004

White on one side
Yellow on reverse

ZBG4401

0.002/0.004

4-direction

Joystick controllers and complete body/contact assemblies for joystick controllers with Faston
connector terminals (Ø 6.35 or 2 x 2.8 mm/0.250 or 2 x 0.110 in.).
Please contact our Customer Care Center.

 0XVWQRWEHXVHGZLWKVWDQGDUGFRQWDFWEORFNVZBE10p VLQJOH RUZBE20p GRXEOH 
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نظم تحادث اإلنسان مع اآللة
الفنارات المضيئة ووحدات اإلشارة
Cover

XVP C21

Green

XVP C33

Red

XVP C34

Base unit

XVP C21

Support tube +
metal fixing plate for
horizontal surface

XVB Z02

Accessories
Description

Ref.

Orange illuminated unit

XVP C35

Yellow illuminatedunit

XVP C38

Blue illuminated unit

XVP C36

Clear illuminated unit

XVP C37

Buzzer 230 Va. c

XVP C9M

Cover & base unit

XVP C21
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نظم تحادث اإلنسان مع اآللة
مفاتيح الكامة

Cam switches

K1 - K2 multiposition cam switches

Changeover cam switches with "O" position
Marking

Number of poles

1

2

2-0-1

3

Thermal current (Ith)
A

References

12

K1B 001 ULH

20

K2B 001 ULH

12

K1D 002 ULH

20

K2D 002 ULH

12

K1F 003 ULH

20

K2 F 003 ULH

32

K30 F00 3UP

50

K 50 F00 3UP

63

K3 F00 3 UP

115

K115 F003 UP

150

K150 F003 UP

Changeover cam switches without "O" position
1

2

1-2

3

12

K1B 011 ULH

20

K2B 011ULH

12

K1D 012ULH

20

K2D 012ULH

12

K1F 013 ULH

20

K2F 013ULH

32

K30 F013UP

50

K50 F013UP

63

K63 F013 UP

115

K115 F013UP

150

K150 F013UP
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نظم تحادث اإلنسان مع اآللة
مفاتيح الكامة

Cam switches
On/ OFF cam switches
Marking

Thermal current (Ith)

Number of poles

A

References

12

K1B 002ALH

12

M1C 003HLH

20

K2C 003HLH

32

K30 C003HP

50

K50 C003 HP

63

K63 C003HP

115

K115 C003HP

150

K150 C003HP

150

K150 F013UP

2

0-1
3

Stepping switches with "O" position
0-1-2-3
(e step + "O")

1

0-1-2-3-4
(4 step + "O")

1

12

K1C 003 QLH

20

K2C 003QLH

12

K1 D 004QLH

20

K2D 004QLH

Star – delta switches
Thermal current (Ith)

Marking

0-Y-

A

References

20

K2H 001 YLH

32

K30 H001 YP

50

K50 H001 YP

63

K63 H001 YP

115

K115 H001 YP

150

K150 H001 YP

Ammeter switches with "O" position, for 3 circuits
0-L1- L2 – L3

1

12

K1F 003 MLH

Voltmeter switches with "O" position, for Ph/Ph& Ph/N
0, L1-N, L2-N, L3-N
L1-L2, L2-L3, L3-L1
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12

K1F 027MLH

نظم تحادث اإلنسان مع اآللة
Pendant control stations

كفة التحكم فى الونش

XAC A4713

XAC A2713

For control of single-speed motors, IP 65
contact blocks
No. of Operators (1)

Per direction

for emergency
stop

Reference

2
2 + 1 latching emergency

1N/O

-

XAC A271

1N/O

1N/C

XAC A2713

4
4+1 latching emergency

1N/O

-

XAC A471

1N/O

1N/C

XAC A4713

6
6+1 latching emergency

1N/O

-

XAC A671

1N/O

1N/C

XAC A6713

6+ (On- OFF)

1N/O + 1N/C

-

XAC A871
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نظم تحادث اإلنسان مع اآللة
Pendant control stations

كفة التحكم فى الونش

XAC A4913

XAC A2913
For control of 2-speed motors, IP 65
contact blocks

No. of Operators (1)

2
2 + 1 latching emergency

4
4+1 latching emergency

6
6+1 latching emergency

Per direction

for emergency
stop

Reference

1N/O
+N/O+N/O

-

XAC A291

1N/C
+N/O +N/O

1N/C

XAC A2913

1N/C
+N/O +N/O

-

XAC A491

1N/C
+N/O +N/O

1N/C

XAC A4913

1N/C
+N/O+N/O

-

XAC A691

1N/C
+N/O +N/O

1N/C

XAC A6913

For control of single-speed motors (power circuits), IP65
contact blocks
No. of Operators (1)

2

Per direction

Max. rated
power 400 V (KW)

Reference

2-pole

2.2

XAC B219

3-pole

3

XAC B220

(1) Mechanically interlocked between pairs
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نظم تحادث اإلنسان مع اآللة
XY2C

مفاتيح طوارئ بالسلك

XY2 CH13...

XY2 CE1A...
Emergency stop, latching without indicator light

Contact
slow break(1)
N/C+N/O

N/C + N/C

N/C + N/O

N/C + N/C

N/C + N/O

N/C + N/C

N/C + N/O

N/C + N/O

Reset

Cable length(2)

Cable
anchor point

Reference

(1)

< 15 m(4)

RH or LH side

XY2 CH13250

(2)

< 15 m(4)

RH or LH side

XY2 CH13450

(1)

< 15 m(4)

RH or LH side

XY2 CH13270

(2)

< 15 m(4)

RH or LH side

XY2 CH13470

(1)

< 50 m(5)

RH side

XY2 CE1A250

(1)

< 50 m(5)

LH side

XY2 CE2A250

(1)

< 50 m(5)

RH side

XY2 CE1A270

(1)

< 50 m(5

LH side

XY2 CE2A270

(2)

< 50 m(5)

RH side

XY2 CE1A450

(2)

< 50 m(5)

LH side

XY2 CE2A450

(2)

< 50 m(5)

RH side

XY2 CE1A470

(2)

< 50 m(5

LH side

XY2 CE2A470

(3)

< 100 m(6)

RH side

XY2 CB10
XY2 CB20

(3)

< 100 m(6)

LH side

(3)

< 2 x 100 m(6)

RH and

(3)

< 2 x 100 m(6)

LH sides

XY2 CB30

(1) Reset by booted pushbutton.
(2) Reset with key release pushbutton.
(3) Reset inside the enclosure.
(4) Recommended distance between cable supports: 5 metres.
(5) Recommended distrnce between cable supports: 10 metres.
(6) Recommended distance between cable supports: 20 metres.
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نظم تحادث اإلنسان مع اآللة
XY2C

مفاتيح طوارئ بالسلك

XY2 CH13

Emergency stop, latching without indicator light
Contact
slow break(1)

Direct
supply

Cable length(2)

2N/C + N/O

230V

< 50 m

Cable
anchor point

Reference

RH side

XY2 CE1A297

LH side

XY2 CE2A297

Emergency stop, latching with indicator light
Contact
slow break(3)

N/C + N/O

N/C + N/O

Supply via integral
transformer

Cable length(4)

24 V/ 6 V

< 100 m

Cable
anchor point

Reference

LH side

XY2 CB11

RH side

XY2 CB21

LH side

XY2 CB13

RH side

XY2 CB23

LH side

XY2 CB14

RH side

XY2 CB 24

127V/ 6V

< 100 m

220 V/ 6V

< 100 m

24 V/ 6 V

< 2 x 100 m

RH and LH
sides

XY2 CB31

127V/ 6V

< 2 x 100 m

RH and LH
sides

XY2 CB33

220 V/ 6V

< 2 x 100 m

RH and LH
sides

XY2 CB34

(1) Reset by booted pushbutton.
(2) Recommended distance between cable supports: 10 metres.
(3) Reset inside the enclosure.
(4) Recommended distance between cable supports: 20 metres.

7- 33 | www.se.com

www.se.com | 34 -7

نظم تحادث اإلنسان مع اآللة
Human Machine Interface
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أطراف تحادث المشغل المجهز بشاشات
Operator dialogue terminals with screen
يختص هذا الجزء بنظم تحادث اإلنسان مع اآللة من خالل التحكم المنطقى المبرمج وهى أطراف تحادث
المشغل المجهزة بشاشات .يمكن إستخدام أطراف المشغل والمجهز بشاشة فى أى وقت عندما تتطلب
عملية ما اإلظهار اآلنى لمجموعة كبيرة من المتغيرات
او عندما يمكن عن طريق إظهار محاكي مبسط لآللة مساعدة المشغل فى مجال التحكم.
وتضم قائمة اإلنتاج مردفات مدمجه حيث تتكامل كل من الشاشة ولوحة المفاتيح فى نفس الجسم
ومرادفات منمذجة حيث تنفصل الشاشة عن لوحة المفاتيح .تحتوى لوحة المفاتيح على مفاتيح بوظائف
ديناميكية اى مفاتيح تتغير وظائفها حسب إحتياج المشغل .ويمكن لألطراف المجهزة بشاشة إظهار
التالى:
• متغيرات التشغيل (القياسات ونقط التحديد والوصفات وحالة اآللة).
• رسائل أو قيم ألساليب اإلنتاج ونصائح بأعمال الصيانة.
• تمثيل للمصنع (المنشآة) نضيف رسومات  Semi graphicمصحوبة برسائل أو نصوص رقمية هجائية.
• بيانات عن عدد من اآلالت أو المنشآت.
وتسمح هذه األطراف بال مركزية البيانات وتوزيعها إلى شبكات ملونة أو مونوكرومية (أبيض وأسود).
ويعطى الربط االختيارى بطابعة إمكانية الطبع التالية:
• الطبع اآللى (على الخط) للبيانات حال ظهورها على الشاشة.
• طبع محتوى الشاشة (الحصول على نسخة صلبة).
• النسخ بالذاكرة مع حدث معين.
ويتم الربط دائمًا بين اآللة وهذه النوعية من أطراف المشغل من خالل متحكم منطقى مبمرج يحتوىعلى
برنامج تشغيل اآللة ويتبادل معلومات يتم تحديد نوعيتها مسبقًا مع الطرف المشغل.
• المراقبة Supervision
تعتبر المراقبة تطورًا متقدمًا من تحادث اإلنسان وااللة بوظائف أكثر بكثير من خصائص التحكم والمراقبة
حيث أنها تتعامل مع التطبيقات التى تحتاج لمستويات أعلى للمعالجة وذلك:
• بتوفير وصلة إتصاالت بين معدات األتمتة وإدارة اإلنتاج مع جدولة أدوات الحاسب لبدء برامج إطالق وإدارة
اإلنتاج.
• بتوفيق تشغيل مجموعة من اآلالت التي تتكون خلية على خط اإلنتاج وذلك بتنفيذ أوامر مشتركة (بدء
تشغيل ،إيقاف ) ..وأداء مهمات مثل بدء تشغيل متزامن ومتحكم فيه.
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أطراف تحادث المشغل المجهز بشاشات
Operator dialogue terminals with screen
• بإدارة نوعية وكمية اإلنتاج .وهذه المهمة تحتاج إلى تجميع بنوك من البيانات فى الزمن الحقيقى
وأرشفتها ومعالجتها اآلنية والمؤجلة .
• بمساعدة المشغلين فى أعمال التشخيص والصيانة الوقائية والتصحيحية.
قوة المعالجة والوظائف المتقدمة لنظم اإلشراف (والمعروفة أيضًا خلية المنظمات الصناعية) تعنى أنها
مناسبة خصيصًا ألعمال المعالجة المتصلة ولخطوط أو خاليا اإلنتاج المجهزة بنظم أتمتة موزعة وهرقلية.
كما يمكن إستخدامها بنفس المزايا على آالت مستقلة يتم تنظيمها بواسطة متحكم منطقى مبرمج
منفرد وفى هذه الحالة فإن إستخدام نظام اإلشراف يحسن من أداء اآللة بشكل كبير.
وهذا النظام يستخدم عندما يقتضى األمر كثرة تغيير نظام اإلنتاج وعندما تحتوى دورة اإلنتاج مراحل إعداد
أو إجراءات إيقاف مركبة أو عندما يتطلب األمر إدارة اإلنتاج.

www.se.com

| 8- 3

اطراف تحادث المشغل Operator Dialogue Terminals
شاشات عرض صغيرة ماجيليس XBTN & XBTR
مقدمة:
تستخدم شاشات العرض الخطية ,Magelis XBTR
 Magelis XBTNلعرض الرسائل والمتغيرات.
مفاتيح مختلفة يمكن استخدامها ل:
• تعديل المتغيرات.
• التحكم فى الجهاز.
• التنقل داخل تطبيق الحوار المشغل.

XBTN400

XBTR411

يمكن طباعة رسائل التنبيه من نماذج الشاشات التى تحتوى على منفذ طابعة.
التشغيل:
جميع شاشات العرض ماجيليس لديها
نفس واجهة المستخدم.
•  2مفاتيح الخدمة (  ) ،للتحكم فى
 "( XBTN/Rدخول " " control/ Entryالتحكم").
•  2مفاتيح الخدمة ()ESC, ENTER
• وتستكمل هذه المفاتيح بما يلى:
•  :XBTNعلى محطات زبتن 4 :مفاتيح خدمة قابلة للتخصيص والتي يمكن تكوينها كمفاتيح الوظائف
(وضع" التحكم") أو مفاتيح الخدمة (وضع "دخول").
•  4 :XBTRمفاتيح الخدمة ،غير قابلة للتغيير ،و  12وظيفة أو مفاتيح إدخال رقمية (اعتمادا على السياق).
الضبط:
يمكن تشغيل وضبط باستخدام برنامج Vijeo Designer Lite
يعمل على )32–bit) Professional, XP Professional or Vista Business 2000 Windows
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اطراف تحادث المشغل Operator Dialogue Terminals
شاشات عرض صغيرة ماجيليس XBTN & XBTR
االتصال
تتصل شاشات العرض  XBTR, XBTNبال  PLCعن طريق وصلة تسلسلية متكاملة
( )Integrated Serial linkأي من نقطة إلى نقطة أو وضع  ،Multidropاعتمادا على النموذج .بروتوكوالت
االتصال المستخدمة هى تلك التى ألجهزة شنادير إلكتريك للتحكم األلى (.)uni-TE, Modbus
 XBTR411, XBTN401تتواصل مع الريالى الذكى زيليو لوجيك ( )Zelio Logic Smart Relayعن طريق
كابل اتصال مباشر واستخدام بروتوكول الريالى الذكى زيليو لوجيك  ،والتى يتم تضمينها فى Vejio
Designer Lite V1.3

الوظائف:
فى الواجهة األمامية  ،تحتوى شاشات العرض  XBTN/Rعلى مفاتيح الوظائف ومفاتيح الخدمة (اعتمادًا على
كيفية تهيئة المفاتيح ألوضاع "ال "/-و "اإلدخال").
مفاتيح الوظائف ""F
يتم تعريف مفاتيح الوظائف للتطبيق بأكمله.
يعتمد عدد مفتيح الوظائف على النموذج:
•  F1, F2, F3, F4على ال XBTN
•  F1…F12على ال XBTR
يمكن أن يكون لديهم الوظائف التالية:
• الدخول إلى صفحة.
• دفع األمر Impulse command
• "تبديل" األمر Toggle command
• ...
باإلضافة إلى ذلك  ،فى ال  ،XBTRإذا تم الضغط على مفتاح  ،MODتصبح مفاتيح الوظائف  2مفتاح إدخال
رقمية  -/ + 1 … 0و ".".

www.se.com
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اطراف تحادث المشغل Operator Dialogue Terminals
شاشات عرض صغيرة ماجيليس XBTN & XBTR
مفاتيح الخدمة:
مفاتيح الخدمة ENTER, MOD, , DEL, ESC ،تستخدم لتعديل المعلومات من نظام التشغيل
اآللى ،وهم يؤدون اإلجراءات التالية:
 :ESCإلغاء إدخال أو تعليق أو إيقاف إجراء حالى ،رفع مستوى واحد فى القائمة .
 :DELحذف الحرف المحدد فى وضع اإلدخال.
 :MODحدد مجال المتغير الذى سيتم إدخال البيانات فيه .تمكين اإلدخال فى المجال التالى ،في كل
ضغطة على الزر ،من اليسار إلى اليمين وأعلى إلى أسفل.
 :ENTERتأكيد التحديد أو اإلدخال ،االقرار بإنذار.
يتم استخدام االسهم لـ:
• تغيير الصفحة ضمن القائمة.
• حدد قيمة رقم Digit Value
• حدد قيمة من قائمة الخيارات.
• زيادة أو نقصان القيمة فى مجال المتغير.
• االنتقال ألعلى وألسفل داخل صفحة (*)XBTN40
• حدد قيمة رقم Digit Value
• حدد قيمة من قائمة الخيارات
• زيادة أو نقصان القيمة فى مجال المتغير
وصف تفصيلى لـ XBTN
الواجهة االمامية
 .1لمبه مراقبة االتصال (نموذج )XBTN401
 .2شاشة  32 × 122 LCDبكسل (مصفوفة) أو  2خط  20حرفا (أبجديا)
 .3مفتاحان غير قابلين للتخصيص non-customizable command
 .4ليد "إنذار" نموذج )XBTN401) Alarm LED
 .5ستة مفاتيح الخدمة ،أربعة منها (محاط باطار)
 2 .6لمبة ليد  LEDنظام في وضع الدخول  Entry Modeأو  42لمبة ليد 		 LED
التي يمكن التحكم فيها من قبل ال  PLCفي وضع التحكم 		 Control Mode
(نموذج )XBTN401

2
3

5
| 6 -8
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Operator Dialogue Terminals اطراف تحادث المشغل
XBTN & XBTR شاشات عرض صغيرة ماجيليس
: تشملSheet of labels يتم توفير بشكل منفصل ورقة تسميات

2

1

" عالمة "إدخال.7

5

3

)F1,F2,F3,F4( " عالمة "التحكم.8

4

 أربعة تسميات فارغة للتخصيص.9
 لتثبيت اللوحة2 Spring clips

6
واجهة اللوحة الخلفية
XBTN200/N400 اطراف
Power Supply  وRJ45 - Point to Point Serial Link  موصل.1

2
XBTN401

3 4

XBTN200

XBTN401/N410/NU400 اطرافPLC  من ال5VDC

A removable screw terminal block for 24 V c external power supply .2
25-way female SUB-D .3
serial printer link (model XBTN401( - 8-way female mini-DIN موصل.4

1
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وصف تفصيلى لـ XBTR
الواجهة األمامية
 .1لمبه مراقبة االتصال (نموذج )XBTR411

2

 .2شاشة  32 × 122 LCDبكسل (مصفوفة) أو  2خط  20حرفا
(أبجديا)

3
5
7

 .3مفتاحان غير قابلين للتخصيص
non-customizable command
 .4ليد "إنذار" نموذج )XBTR411) Alarm LED
 .5ستة مفاتيح الخدمة
 2 .6لمبة ليد System LED
 12 .7مفاتيح وظيفة أو مفاتيح إدخال رقمية (اعتمادا على السياق) ،للتخصيص
باستخدام التصنيفات Labels
 12 .8لمبة ( )Model XBTR411يمكن التحكم فيهم عن طريق ال PLC

26

يتم توفير بشكل منفصل
ورقة تسميات  Sheet of labelsتشمل:

3

 .9عالمة "التحكم" ()F1,…,F12

4

 12 .10ورقة تسميات فارغة للتخصيص

5

7
 Spring clips 4لتثبيت اللوحة

8

واجهة اللوحة الخلفية
اطراف XBTR400
 .1موصل  RJ45 - Point to Point Serial Linkو  Power Suply 5VDCمن ال PLC
اطراف XBTN401/N410/NU400
A removable screw terminal block for 24VDC external power supply .2
 .3موصل 25-way female SUB-D
 .4موصل 8- way female mini-DIN
serial printer link (model XBTN401( -

2

1
4
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Operator dialogue terminals

References

Magelis XBTN Small panels

Magelis XBTN Small panels
'RZQORDGDEOH
exchange protocol

&RPSDWLEOH3/&V

Supply voltage Type of screen

Reference

Weight
NJlb

7HUPLQDOZLWKOLQHVRIFKDUDFWHUV ZLWKDOSKDQXPHULFVFUHHQ
8QL7(0RGEXV
XBTN200

Green backlit LCD

XBTN200

0.360/
0.794

Green backlit LCD
(122 x 32 pixels)

XBTN400

0.360/
0.794

Twido (1), Nano, TSX Micro, 24 V c external Green backlit LCD
Premium, TSX series 7,
supply
(122 x 32 pixels)
Momentum, Quantum
Other Modbus slave devices,
Modicon M340

XBTN410

0.380/
0.838

8QL7(0RGEXV

Twido (1), Nano, TSX Micro, 24 V c external Green, orange and
Premium, TSX series 7,
supply
red backlit LCD (2)
Momentum, Quantum
(122 x 32 pixels)
Other Modbus slave devices,
Modicon M340

XBTN401

0.380/
0.838

Zelio

Zelio Logic

Modbus

TeSys model U motor starters 24 V c external Green backlit LCD
(3)
supply
(122 x 32 pixels)
Altivar drives

XBTNU400

0.380/
0.838

Twido, Nano, TSX Micro,
Premium, Modicon M340

5 V c via PLC
terminal port

7HUPLQDOVZLWKOLQHVRIFKDUDFWHUV ZLWKPDWUL[VFUHHQ
8QL7(0RGEXV

XBTN400/N410/NU400

XBTN401

6RIWZDUH

References (continued)
Description

Twido, Nano, TSX Micro,
Premium, Modicon M340

5 V c via PLC
terminal port

Operator dialogue terminals

Operating system

Magelis XBTR Small panels

&RQ¿JXUDWLRQVRIWZDUH Windows 2000 Professional, XP Professional and
9LMHR'HVLJQHU/LWH
Vista Business (32-bit)

Accessories (4)

521377

Description

)RUXVHZLWK

See page 18

Reference

Kit for applications requiring a higher degree of All XBTN
XBTZN01
protection
RUFXVWRPL]DWLRQRIWKHFRQWUROGHVNXVLQJÀDW
Magelis XBTR Small
panels
inner insulation (not included)
'RZQORDGDEOHH[FKDQJH &RPSDWLEOH3/&V
Supply voltage Type of screen Reference
Protective
10 peel-off sheets
All XBTN
XBTZN02
protocol sheets

–

Weight
NJlb

$FFHVVRU\IRUÀXVK
mounting
MOD
DEL

ESC

7HUPLQDOVZLWKOLQHVRIFKDUDFWHUV ZLWKPDWUL[VFUHHQ

XBTZN01

521373

Sheets of re-usable
8QL7(0RGEXV
labels

Mechanical adaptors
for substitution of
XBTH

ENTE

XBTR400/R410
ESC

DEL

XBTZN02

XBTR411

DA573255

Accessories (3)

Description

www.se.com
ESC

3

2

1

F8

F10
F9

6

F6
.

+/0

9

8

7

F7

R

ENTE

F5
F4

F3

F2

F1

MOD
5

4

DEL

Presentation:
page 4

XBTN200/400
;%/<1
5 V c via PLC
Green backlit
XBTR400
;%/<1
terminal port XBTN401
LCD
XBTNU400
(122 x 32 pixels)
From XBTH0p2p1/H0p1010 to XBTN410
–
XBTZNCO
FromTwido
XBTH811050
to TSX
XBTN410
(1), Nano,
Micro, 24 V c external Green backlit
XBTR410
10 sheets of 6 labels
Twido, Nano, TSX Micro,
Premium, Modicon M340

–

Weight
–
NJlb
–
0.550/
–
1.213
–

0.550/
1.213
Premium, TSX series 7,
supply
LCD
Momentum, Quantum
(122 x 32 pixels)
Other accessories
Modbus slave devices,
Connection cables and
(5)
Modicon M340
Description
Compatibility Types of
Physical Protocol
/HQJWK
Reference
Weight
connector
OLQN
NJlb
0.550/
8QL7(0RGEXV
Twido (1), Nano, TSX Micro, 24 V c external Green, orange
XBTR411
Adaptor cable
RJ45-RJ45
RS 232C Modbus,
0.1 m
XBTZN999
–
XBTN200
1.213
Premium, TSX series 7,
supply
and red backlit
RS 485
Uni-TE
XBTN400 (6)
Momentum, Quantum
LCD (2)
Other Modbus slave devices,
(122 x 32 pixels)
Modicon
M340
(1) Connection via integrated port
or optional
serial port on the Twido programmable controller.
(2)
Also available with 4 signalling
LEDs.
Zelio
Zelio
Logic
(3) Factory preloaded application for monitoring, diagnostics and adjustment of
1 to 8 TeSys model U motor starters.
(4)6RIWZDUH
For other accessories, see page 11.
(5) For other connection cables and accessories, see pages 11 to 14.
Operating
Reference
(6)Description
Adaptor XBTZN999 is designed
for usesystem
with XBTN200/N400 terminals (new version) and cable XBTZ978
(replaced by
XBTZ9780), or with XBTN200/N400
(old version)
the new XBTZ9780
cable.
&RQ¿JXUDWLRQVRIWZDUH
Windowsterminals
2000 Professional,
XPand
Professional
and
See page 18
–
9LMHR'HVLJQHU/LWH
Vista
Business
Note:
The new version of the XBTN
terminal
can(32-bit)
be distinguished from the old version by its exterior, as it features the
6FKQHLGHU(OHFWULF logo on the front panel (on the left above the screen).

R

MOD

8- 9 |

Details

Reference

F11

F12

$FFHVVRU\IRUÀXVK
mounting
Description:
page 7
Protective sheets

Details

)RUXVHZLWK

Reference

Kit for applications requiring a higher degree of
protection
RUFXVWRPL]DWLRQRIWKHFRQWUROGHVNXVLQJÀDW
inner insulation (not included)

All XBTR

XBTZR01

10 peel-off sheets

All XBTR

XBTZR02

Weight
NJlb
–

9
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 Operator Dialogue Terminalsاطراف تحادث المشغل
Magelis GTO Optimum Advanced Panels
الفن فى العرض
شاشات ال  GTOهى شاشاة من نوعية ال  65 - TFTالف لون التي توفر أفضل صورة من أي وقت مضى
من مجموعة  .Magelisتصميم شاشة  ،GTOمع ليد الخلفية ،يسمح بتوفير الطاقة
Up to 40%
وتوفر شاشات ال  7بوصة عرض اوسع بزيادة قدرها  ٪40في المساحة المتاحة للشاشة.
االتصال األمثل
توفر شاشات  Magelis GTOامكانية التحكم
عن بعد مع وجود  Ethernetبها يوفر سهولة
التكامل في بنية تكنولوجيا المعلومات الخاصة
بك و سرعة تواصل سريع لتبادل المعلومات
لمسافة تصل ل 100m

www.se.com | 10 -8

 Operator Dialogue Terminalsاطراف تحادث المشغل
Magelis GTO Optimum Advanced Panels
نظرة عامة
تتكون مجموعة Magelis GTO
• مجموعة ال  8االوان من خمس احجام TFT Technology
• ”3.5
• ”5.7
• '7)Wide and 7.5” (front identical in size 7 :”7
• ”10.4
• "12.1
• مجموعة ال  3االوان من ثالث احجام TFT Technology
• ”5.7
• ”10.4
• ”12.1
الوجهة تضم إطار من الفوالذ المقاوم  ، Stainless Steel Frameمخصصة لتطبيقات في البيئات القاسية
(األغذية والمشروبات واألدوية).
التشغيل
 Magelis GTOلوحات متقدمة مميزة بتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ،والتي ،اعتمادا على نموذج،
وتشمل:
• مستوى عال من االتصاالت (تحتوى على  ،Ethernet، multilink، Web Server & FTPالبريد ) e-mail
• التخزين الخارجي للبيانات (بطاقة الذاكرة  SDو ذاكرة  )USB memoryلتخزين بيانات اإلنتاج و النسخ
االحتياطي التطبيقات
• إدارة األجهزة الطرفية :الطابعات ،قارئات الرموز  ، Code readersالخ.
هذه الشاشات توفر مستوى ممتاز من األداء الفني المصممة أساسا لالستخدام من قبل مصنعين
الماكينات OEM

8- 11 | www.se.com

Operator dialogue terminals

References

MagelisTM GTO Optimum Advanced Panels
Panels with 3.5” to 12.1” touch screen

Optimum 24 V DC panels with colour touch screen, standard version (1)
Data entry method

Number
of ports

Application
memory
capacity

Memory
Serial
expansion link
by SD card

Embedded
Ethernet

Reference

Weight
kg

PF112400

3.5” QVGA TFT LCD screen, 320 x 240 pixels
Via touch screen +
6 function keys

2 USB

64 MB

No

1 COM 1
1 COM 2

–

HMI GTO1300

0.400

2 USB

96 MB

No

1 COM 1

1

HMI GTO1310

0.400

1

PF112401

HMI GTO13pp

2

5.7” QVGA TFT LCD screen, 320 x 240 pixels
Via touch screen

HMI GTO23pp

2 USB

64 MB

No

1 COM 1
1 COM 2

–

HMI GTO2300

0.800

2 USB

96 MB

Yes (2)

1 COM 1
1 COM 2

1

HMI GTO2310

0.800

1 COM 1
1 COM 2

1

HMI GTO3510

1.200

Yes (2)

1 COM 1
1 COM 2

1

HMI GTO4310

1.200

Yes (2)

1 COM 1
1 COM 2

1

HMI GTO5310

2.000

Yes (2)

1 COM 1
1 COM 2

1

HMI GTO6310

2.500

3

PF112403

7.0” WVGA (Wide) TFT LCD screen, 800 x 480 pixels
Via touch screen +
8 function keys

HMI GTO3510

2 USB

96 MB

Yes (2)

4

7.5” VGA TFT LCD screen, 640 x 480 pixels
2 USB

96 MB

PF112404

Via touch screen

5

10.4” VGA TFT LCD screen, 640 x 480 pixels
Via touch screen

2 USB

96 MB

HMI GTO4310

PF112407

12.1” SVGA TFT LCD screen, 800 x 600 pixels
Via touch screen

2 USB

96 MB

Optimum 24 V DC terminals with colour touch screen, Stainless Steel version (1) (3)

HMI GTO6310

Data entry method

Number
of ports

Application
memory
capacity

Compact
Flash
memory

Composite Embedded
video
Ethernet
input

Reference

Weight
kg

6
7

5.7” QVGA screen, 320 x 240 pixels, with stainless steel frame (IP 66K)
PF112402

Via touch screen

2 USB

96 MB

Yes (2)

1 COM 1
1 COM 2

1

HMI GTO2315

1.200

8

10.4” VGA screen, 640 x 480 pixels, with stainless steel frame (IP 66K)

PF112406

HMI GTO2315

Via touch screen

2 USB

96 MB

Yes (2)

1 COM 1
1 COM 2

1

HMI GTO5315

2.500

HMI GTO6315

3.000

12.1” SVGA screen, 800 x 600 pixels, with stainless steel frame (IP 66K)
Via touch screen

2 USB

96 MB

Yes (2)

1 COM 1
1 COM 2

1

HMI GTO5315

(1) Terminals supplied with ﬁxing kit (screw clips), locking device for USB connectors and instruction sheet. Setup documentation
for Magelis GTO terminals is included in electronic format with Vijeo Designer conﬁguration software.
(2) Memory expansion possible with 4 GB SD card HMI ZSD4G, see accessories page 22.
(3) The Stainless Steel version includes a front with stainless steel frame. Only this version provides IP 66K degree of protection.

Presentation:
page 12

Description:
page 16

Connections:
page 31

Substitution:
page 35

21
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تحادث المشغل Operator Dialogue Terminals -
Magelis GK
 Magelis GKهي شاشات عرض فائقة المرونة فى الرسم عن طريق استخدام المفاتيح و الشاشة نفسها
تعمل باللمس.
لديهاخصائصالعرضواالتصالمماثلةل MagelisGTOوتعزيزتجربةالمشغلمعإضافةلوحةالمفاتيح.
متوفرةفياثنينمنأحجامالشاشة("5.7و")10.4التييمكنتكوينهاوالسيطرةعليهالتلبيةمتطلباتالمستخدم.
مصممة للعمل في بيئات قاسية ،لوحات  Magelis GKتعطي التحكم األمثل عن طريق لوحة المفاتيح
والشاشة التي تعمل باللمس.
وهي مناسبة للقطاعات الصناعية المعرضة لبيئات قاسية ،مثل:
• صناعة المواد :االسمنت والطوب والخشب والزجاج ،الخ.
• الحديد
• الورق ولب الورق
• تعدين
• السيارات
Magelis GK
واجهة المستخدم فائقة المرونة يمكن تهيئة مفاتيح اللمس ومفاتيح الوحة في وقت واحد أو بشكل منفصل مع:
• مفاتيح الوظائف ( )Fiمع التسميات القابلة للتخصيص  Customized Labelsأو الصور التوضيحية
المرتبطة بها ()Ri
• مؤشر صناعي لتنفيذ األوامر الدقيقة على الشاشة Industrial Pointer
• لوحة المفاتيح األبجدية استنادا إلى مبدأ لوحة مفاتيح الهاتف المحمول
•  3لمبة ليد المرتبطة بمفاتيح الوظائف
التشغيل السهل
في الظروف الصعبة ،الترابية ،أو القاسية ،عندما ال يمكن استخدام شاشة تعمل باللمس ،ال يزال يمكن
تشغيل شاشات  Magelis GKارتداء للقفازات ،بسبب عمل لوحة المفاتيح اإليجابي.
الصيانة السهلة
وقد عززت  Magelis GKالميزات التي تمكن من سهولة الصيانة وتوفير الوقت ،مثل:
• حياة طويلة للشاشة مع انخفاض استهالك الطاقة
• قوية للغاية مع درجات حرارة التشغيل تصل إلى  55درجة مئوية ،والحد من المخاطر أثناء الصيانة و تقليل
الوقت المستغرق للصيانة
• يوجد فتحة لبطاقة  ، SD media Cardلذلك ال يلزم الكمبيوتر لترقية التطبيق على الموقع Upgrade
the application on site
• سهلة التركيب Mounting Spring Clips
• استبدال بسيط من البطاريات القابلة لإلزالة
• التشخيص عن بعد باستخدام  +VijeoAir/Airتمكن موظفي الصيانة لتحديد القضايا دون أن يتطلب
التواجد فعليا في الموقع
8- 13 | www.se.com

Operator dialogue terminals

References

Magelis GK Advanced Keypad-Touchscreen
panels

.H\SDG7RXFKVFUHHQWHUPLQDOVSURWHFWLRQaccessories
and separate parts
Keypad-Touchscreen terminals (1)

Type of screen

1XPEHU
of ports

Application SD memory Video
memory
card
input
capacity

1XPEHURI Reference
Ethernet
ports

Weight
kg/lb

1 COM1
1 COM2
86%

0%

Yes

No

1

HMIGK2310


3.968

1 COM1
1 COM2
86%

0%

Yes

No

1

HMIGK5310


7.275

5.7” screen
TFT
Color mode
HMIGK2310

10.4” screen
TFT
Color mode

Protection accessories
Description

HMIGK5310

Details

&RPSDWLEOH
with terminals

Reference

Protective sheets
SHHORIIVKHHWV 

'LVSRVDEOHGLUWUHVLVWDQWVKHHWIRUWKH
display

HMIGK2310

XBTZG68

–

HMIGK5310

XBTZG69

–

Seals

3URYLGHGXVWDQGPRLVWXUHUHVLVWDQFH
ZKHQWKLVSURGXFWLVLQVWDOOHGLQDVROLG
panel

HMIGK2310

XBTZG58

–

HMIGK5310

XBTZG59

–

For use with
terminals

Reference

HMIGKpppp

HMIZGCLP1

–

HMIZSCLP3

–

Separate parts
Description

USB fastenings
Sold in lots of 5

Type A
Type mini-B

XBTZGUSB

Weight
kg/lb

Weight
kg/lb

Power supply connector
Sold in lots of 5

HMIGKpppp

HMIZGPWS


0.066

6KHHWVRIFXVWRPL]DEOHODEHOVIRU*.WHUPLQDOV
Sold in lots of 10

HMIGK2310

XBLYGK2


0.066

HMIGK5310

XBLYGK5

–

Spring clip fasteners

HMIGKpppp

XBTZ3002

–

Remote USB port for
terminal GKppp

(QDEOHVWKH86%W\SH$SRUWWREH
HMIGK2310
ORFDWHGUHPRWHO\RQWKHUHDURIWKH;%7 HMIGK5310
WHUPLQDORQDSDQHORUHQFORVXUHGRRU
PP¿[LQJGHYLFH

XBTZGUSB

–

Remote USB port for
terminal GKppp

(QDEOHVWKH86%PLQL%SRUWWREH
ORFDWHGUHPRWHO\RQWKHUHDURIWKH
+0,*.WHUPLQDORQDSDQHORUHQFORVXUH
door
PP¿[LQJGHYLFH

HMIZSUSBB

–

SD Memory Card 4GB

*%6'0HPRU\&DUG

HMIZSD4G

–

(TXLYDOHQWSURGXFWWDEOHEHWZHHQ;%7*.WHUPLQDOVDQG+0,*.WHUPLQDOV
Old range XBTGK

New range HMIGK

XBTGK2120

HMIGK2310

XBTGK2330

HMIGK2310

XBTGK5330

HMIGK5310

Comments

No auxiliary connector, only one USB port type A

Note: When upgrading from Magelis XBTGK range to the Magelis GK range, the following parameters must be taken into account:
&RQQHFWLRQ¿HOGEXV3UR¿EXV'3DQG'HYLFH1HWQRWSRVVLEOH
- COM1 serial ports only support RS232C signal
- No CF card but SD card for optional storage unit
- No CANopen Master support with Combo function
- An additional mini-B USB port available for easy application download
- Same cut-out and same keypad layout
- New backlight LED with less consumption
- Battery is now removable

(1) Fixing kit (spring clips), locking device for USB connectors, customizable label sheets and instruction sheet included with
terminals.
Presentation:
SDJH

Description:
page 9

Connections:
page 15
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أساليب الكشف والحصول علي البيانات
Detection and Data Acquisition
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تعتبر الحصول على البيانات من أهم الوظائف الالزمة ألى نظام تحكم آلى سليم .تشمل الوظيفة على
العديد من المكونات التى تراقب حالة المنتجات او الماكينة أو العمليات المتعددة التى تجرى بداخل أى
عملية أو منشأة صناعية وعلى الرغم من أن تكوين هذه األجزاء قائم على تكنولوجيات مختلفة فإنه يمكن
تصنيفها إلى مجموعات قائمة على طريقة الحصول على المعلومة ونوعها التى يرسلها لنظام التحكم
اآللى.
تعطى المفاتيح الكهروميكانيكية  Electromechanical limit switchesوكاشفات االقترابProximity
 switchesوالكاشفات الضوئية  Photo-electric detectorsمعلومات عن الحالة وطبقًا لتصميم كل
منها ستقوم بالكشف عن وجود أو غياب أو مرور أو لون أو حجم أي جمسم – تعطى مفاتيح الضغط �Pres
 sure switchesوالفراغ  Vacuum switchesإشارة فى حالة إذا ما تغير الضغط عن مقدار سابق معلوم،
اما مفاتيح الطفو  . Float Switchesفيمكن أن تستخدم لتحديد مستوى سائل فى خزان.
 -1المفاتيح المحددة الكهروميكانيكية
Electromechanical limit switches
يمكن أن تقسم إلى مجموعتين رئيسيتين :تلك التى تختص بصورة رئيسية بالكشف عن وجود ،غياب أو
مرور أى جسم ،وتعطى هذه األجهزة عادة إشارات دخول  .Input switchesلنظام تحكم آلي تكون مربوطة
به .أما المجموعة األخرى فهى عبارة عن مفاتيح للقوى والتى تحمل أطرافها مصدر القوى الرئيسى .يجب
األخذ فى اإلعتبار العناصر التالية فى حالة إختيار مفتاح كهروميكانيكى:
• درجة الحماية المطلوبة ضد الصدمات الميكانيكية ،المياه أو أى سوائل أخرى ممكن أن ترش.
• محيط التشغيل :هل هو مناسب ،رطب ،كثير األتربة ،مساعد على التأكل ،أو يمكن أن تصل فيه درجات
الحرارة إلى الحدود القصوى.
• المكان المتاح لتعليق وتثبيت وتشغيل المفتاح.
• متطلبات التشغيل :الذبذبة ،الكتلة ،السرعة ،درجة الدقة المتكررة المطلوبة ،طول مشوار مفتاح
التشغيل فى أي أو كل االتجاهات ،القوة المتوفرة لتشغيل كونتاكات المفتاح.
• العمر االفتراضى المطلوب للمفتاح وممثلة فى عدد مرات التشغيل .
• عدد ونوع الكونتاكات :بطيئة الفصل  Slow breakو لحظية الفصل . .Snap action
ما إذا كان التشغيل على تيار مستمر  .d.cأو متردد  .a.cوالجهد والتيار المراد التحكم فيهم.
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 -2كواشف اإلقتراب Proximity sensors
تستخدم المفاتيح المحددة الكهروميكانيكية لحل الكثير من المشاكل الصناعية ولكن يكون من األفضل
إستخدام كاشف من النوع  Solid state sensorفى كل من األحوال اآلتية.
• معدالت التشغيل العالية .مثل خطوط تعبئة الزجاجات.
• سرعات اإلقتراب العالية.
• عمر غير مرتبط بعدد مرات التشغيل .
• مقاومة عالية للظروف المحيطة الصناعية الصعبة.
• الدقة فى حالة فصل مستويات التيار المنخفضة.
• إذا ما كانت معدالت اإلصطدام واإلهتزاز عالية.
• إذا ما تطلب األمر الكشف بطريقة غير طريقة األطراف التالمسية.
اليوجد أجزاء متحركة أو  Contact blocksللكاشفات من النوع  Solid state sensorsتؤدى وظيفة
الفصل بواسطة أشباه موصالت (ترانزيستور ،ثيريستور ..الخ).
كواشف االقتراب الحثية Inductive proximity sensors
تمثل المجموعة الحثية  Inductive proximity sensorsأهم مجموعة ضمن هذه العائلة من الكواشف
وتقوم بالكشف عن األجسام المعدنية (األجسام المصنوعة من مواد موصلة) .ويعتبر التطبيق األمثل لهذا
النوع من الكواشف هو الكشف عن وجود ،غياب أو مرور أى جسم ،أو تعدد المرور ،انسداد المنتج ،وضع
الكودات والعد .من أجل مالئمة كل تطبيقات الكشف ،بغض النظر عن متطلبات التطبيق .فإنه يوجد ثالثة
أنواع من الكواشف الحثية Inductive sensors
• ذات غالف معدنى ،للظروف التصنيعية العادية (ماكينات التجميع ...الخ).
• ذات غالف معدنى مقاوم للصدأ للظروف الرطبة ،حيث يوجد سوائل للقطع.. .الخ.
• ذات غالف بالستيكى للظروف المحيطة الصعبة (المواد الكيميائية – السماد ،،الخ).
تتواجد الكواشف بأى من الخصائص التالية :
• ( )N/Oيقوم ترانزيستور الخارج بالتشغيل فى حال تواجد الهدف.
• ( )N/Cيقوم ترانزيستور الخارج بالقفل فىحالة تواجد الهدف.
( )C/Oتشمل على إثنين من دوائر الخروج مكمالن لبعضهم ،يقوم احدهم بالغلق واألخر بالفتح فى حالة
تواجد الهدف.
كواشف االقتراب السعوية Capacitive proximity sensors
ويستخدم هذا النوع من الكواشف للكشف عن األجسام المعدنية والغير معدنية .ويختلف هذا النوع من
الكواشف عن النوع الحثى ،فى حالة األجسام المعدنية فى كونه أكثر مالئمة للظروف الجوية األكثر صعوبة،
ويكون له مسافة كشف أقل وسعر أغلى لنفس التطبيق .ويعتبر اإلستخدام األمثل لهذه الكواشف هو
الكشف عن مادة موصلة من خالل حاجز أو عائق غير موصل.

www.se.com
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 -3الكواشف الضوئية Photoelectric sensors -
تضمن الكواشف الضوئية الحديثة الكشف عن أى نوع من األجسام المستهدفة (شفافة أو غير شفافة،
عاكسة  ..الخ) وتتواجد فى الكثير من التطبيقات الصناعية والتجارية والمنزلية بإستخدام خمس طرق
كشف.
• الشعاع المتخلل Thru-beam
فى هذا النظام يكون المرسل  Transmitterوالمستقبل  Receiverمنفصلين ومواجهين لبعضهم
البعض .يوفر هذا النظام أطول مسافة كشف تصل حتي  100متر لبعض الموديالت ،يستخدم هذا النوع فى
المداخل واالبواب الخارجية كما فى الجراجات ولتحديد وجود وغياب األجسام والعد.
• النظام اإلنعكاسى :Reflex system
فى هذا النظام يتم الجمع بين المرسل والمستقبل فى جهاز واحد .فى حالة غياب الهدف يتم إنعكاس
شعاع المرسل بواسطة عاكس مثبت مواجها للكاشف .يتم الكشف عن أى جسم إذا تم كسر الشعاع
بين الكاشف العاكس بواسطة أى جسم .يستخدم هذا النوع فى ماكينات التغليف ،أبواب المحالت ولعد
األجسام والناس وللكشف عن الزجاجات البالستيكية.
• النظام االنعكاسى المقطب :Polarised reflex system
تستخدم هذه النوعية فى حالة إذا ما كان الجسم المراد الكشف عنه جسم المع أو عاكس حيث يكون
النظام اإلنعكاسى العادى غير مناسب إذ يمكن للجسم عكس الضوء مرة أخرى ناحية الكاشف ومن ثم
يؤدى إلى تشغيل خاطئ .هذا النوع من الكواشف يشع ضوء أحمر ويضم فلترين منعكسين القطبية
يسمح الفلتر الخاص بالمرسل بمرور الضوء المقطب رأسيًا ويسمح الفلتر الخاص بالمستقبل بمرور الضوء
المقطب أفقيًا.
وفى حالة وجود أى جسم يتم قطع الشعاع بالطريقة العادية ويتم الكشف عن الجسم فى حالة إذا
ما كان الجسم عاكس فإن عملية فك التقطيب لن تحدث ومن ثم ستمنع العدسة المستقبلة مرور
الشعاع الرأسى ولن تقوم بإعتبار الهدف على إنه العاكس .يستخدم هذا النوع فى الكشف عن المركبات
والزجاجات المصنوعة من الزجاج والكشف عن األجسام العاكسة بصورة عامة.
• النظام اإلنتشارى Diffuse system
كما فى النظام اإلنعكاسى فإن المرسل والمستقبل موجودين بداخل غالف واحد .ويتم عكس الشعاع
الصادر من المرسل بواسطة أى جسم مستهدف ،له قدرة عكس كافية .وتعتبر المسافة الكشفية للنظام
اإلنتشارى أصغر بكثير من النظام اإلنعكاسى ولهذا السبب ال ينصح باستخدام النظام اإلنتشارى فى
أى بيئة قذرة .ويستخدم هذا النظام فى كشف أو عد األجسام الزجاجية ،البالستيكية ،العلب الصفيح أو
األخشاب.
• النظام االنتشارى بواسطة إزالة تأثير الخلفية:
Diffuse system with background suppression
يحتوى هذا النظام على  Potentiometerيساعد الكاشف على تركيز المدى الكشفى بواسطة تغيير
نسبة المقارنة لإلرشارتين العائدتين للمستقبل ومن ثم الغاء تأثير نوعية سطح الخلفلية .ويمكن بواسطة
هذا النظام تحديد أجسام لها ألوان ،وأحجام مختلفة على نفس المسافات ويستخدم هذا النظام فى
كشف أو عد الكراتين الملونة والمنتجات الورقية الملونة والمالبس.
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 -4مفاتيح الضغط والفراغ Pressure & vacuum switches -
تستخدم مفاتيح الضغط فى األحوال اآلتية:
• التحكم فى بدء تشغيل وإيقاف الضواغط  Compressorsللحفاظ على مستوى معين للضغط بداخل
أى مخزن هوائى أو ٍإسطوانة هوائية .
• للتأكد من الزيوت التزليق  Lubricantsأو المبردات  Refrigerantsالتي يتم ضخها حول أى نظام.
• لكبح إحتمال حدوث زيادة فى الضغط  over pressureبداخل النظم الهيدروليكية ومن ثم منع حدوث
أى تلفيات.
• إبطال عمل أي ماكينة نتيجة إلى إنخفاض الضغط.
ويعتمد إختيار المفاتيح الضاغطة أو مفاتيح الفراغ على-:
• نوع التشغيل :هل هو للتحكم والتثبيت عند مستوى واحد  Non-differentialأو بين حد أقصى وحد
أدنى Differential
• نوع السائل :هل هو زيت هيدروليكى ،مياه ،هواء ..الخ.
• مستوى الضغط المراد التحكم فيه.
• ظروف التشغيل المحيطة.
نوع الخصائص الكهربائية المطلوبة :للتحكم فقط وهو اكثرها إنتشارًا ،أو لفتح مصدر القوى على الموتور
مباشرة  Power pressure switchesفى هذه الحالة يجب اإلختيار من الجداول المخصصة (مفتاح ضغط
باور).
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Osiswitch, Limit Switches - ليميت سويتش
IP66 معدنى للصناعات الثقيلة

XCK J10511

Steel end plunger, 1 cable entry
Description

XCK J161

MD(1)

Reference

1.p. 1 C/O

30

XC2 JC161

2.p. NC + N/O, snap action

30

XCK J161

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

30

XCK J561

Thermoplastic roller lever

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

30

XCK J10511

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

30

XCK J50511

Fixed length steel roller lever, 1 cable entry

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

30

XCK J 10513

Variable length thermoplastic roller lever,
1 cable entry

MD(1)

Reference

1.p. 1 C/O, snap action

30

XC2 JC10 131

2.p. NC + N/O, snap action

30

XCK J10541

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

30

XCK J50541

(1) Mechanical durability in million operating cycles.
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Osiswitch, Limit Switches - ليميت سويتش
IP66 معدنى للصناعات الثقيلة

XCK J10559

XCK J167

Square steel rod lever,
diagonal = 3 mm, 1 cable entry
Description

MD(1)

Reference

1.p. 1 C/O

30

XC2JC10151

Steel roller plunger

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

25

XCK J167

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

25

XCK J567

Thermoplastic rod lever,
diameter = 6 mm, 1 cable entry

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

30

XCK J10559

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

30

XCK J50559

Cat's whisker, 3 cable

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

20

XCK M106

(1) Mechanical durability in million operating cycles.
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Osiswitch, Limit Switches - ليميت سويتش
IP66 معدنى للصناعات الثقيلة

XCK S141

XCK S139

Steel end plunger, 1 cable entry
Description

MD(1)

2.p. NC + N/O, snap action

25

XCK S101

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

25

XCK S501

Steel roller plunger

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

15

XCK S102

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

15

XCK S502

Thermoplastic roller lever

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

20

XCK S131

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

20

XCK S531

Thermoplastic rod lever, diameter = 6 mm,
1 cable entry

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

20

XC2 S159

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

20

XCK S559

Variable length thermoplastic roller lever,
1 cable entry

MD(1)

Reference

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

20

XCK S141

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

20

XCK S541

Elastomer roller lever, diameter = 50 mm

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

20

XCK S139

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

20

XCK S539

(1) Mechanical durability in million operating cycles.
www.se.com
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Osiswitch, Limit Switches - ليميت سويتش
IP67  متر1 معدنى مدمج مزود بكابل طوله

XCM D2511L1

XCM D2106L1

Steel end plunger
Description

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCM D2110L1

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCM D2510L1

Steel end plunger with elastomer boot

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCM D2111L1

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCM D2511L1

Steel roller plunger

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCM D2102L1

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCM D2502L1

Thermoplastic roller lever

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCM D2115L1

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCM D2515L1

Variable length thermoplastic roller lever

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCM D2145L1

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCM D2545L1

M12 head metal end plunger, head mounting

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCM D21F0L1

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCM D25F0L1

M12 head metal end plunger, head mounting

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCM D21F2L1

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCM D25F2L1

Cat's whisker

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

5

XCM D2106L1

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

5

XCM D2506L1

(1) Mechanical durability in million operating cycles.
9- 9 |
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Osiswitch, Limit Switches - ليميت سويتش

معدنى مدمج للصناعات الخفيفة

XCK D2110G11

XCK D2121G11

Metal end plunger
Description

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

15

XCK D2110G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

15

XCK D2510G11

Thermoplastic roller plunger

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCK D2102G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCK D2502G11

Thermoplastic roller lever plunger

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

15

XCK D2121G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

15

XCK D2521G11

Thermoplastic roller lever

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCK D2118G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCK D2518G11

Variable length thermoplastic roller lever

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCK D2145G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCK D2545G11

(1) Mechanical durability in million operating cycles.
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Osiswitch, Limit Switches - ليميت سويتش

معدنى مدمج للصناعات الخفيفة

XCK D21H2G11

XCK D2139G11

M18 head metal end plunger
Description

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCK D21H0G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCK D25H0G11

M18 head steel roller plunger

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCK D21H2G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCK D25H2G11

Rubber roller lever, diameter = 50 mm

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCK D2139G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCK D2539G11

Cat's whisker

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

5

XCK D2106G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

5

XCK D2506G11

(1) Mechanical durability in million operating cycles.
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Osiswitch, Limit Switches - ليميت سويتش
1 cable entry بالستيك مدمج لصناعات الخفيفة

XCK P2102G11

XCK P21H0G11

Metal end plunger
Description

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

15

XCK P2110G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

15

XCK P2150G11

Thermoplastic roller plunger

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCK P2102G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCK P2502G11

Thermoplastic roller lever plunger,
horizontal actuation

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

15

XCK P2121G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

15

XCK P2521G11

M18 head metal end plunger, head mounting

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCK P21H0G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCK P25H0G11

M18 head metal end plunger, head mounting

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCK P21H2G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCK P25H2G11

Thermoplastic roller lever

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCK P2118G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCK P2518G11

(1) Mechanical durability in million operating cycles.
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Osiswitch, Limit Switches - ليميت سويتش
1 cable entry بالستيك مدمج لصناعات الخفيفة

XCK P2145G11

XCK P2128G11

Variable length thermoplastic roller lever
Description

MD(1)

Reference

2-p. NC + N/O, snap action

10

XCK P2145G11

2-p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCK P2545G11

Description

MD(1)

Reference

2-p. NC + N/O, snap action

10

XCK P2139G11

2-p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCK P2539G11

Description

MD(1)

Reference

2-p. NC + N/O, snap action

5

XCK P2106G11

2-p. N/C + N/O, break before make, s.break

5

XCK P2506G11

Description

MD(1)

Reference

2-p. NC + N/O, snap action

15

XCK P2128G11

2-p. N/C + N/O, break before make, s.break

15

XCK P2528G11

Description

MD(1)

Reference

2-p. NC + N/O, snap action

15

XCK P2511G11

Square steel rod, diagonal = 3mm

MD(1)

Reference

2-p. NC + N/O, snap action

10

XCK P2154G11

2-p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCK P2554G11

(1) Mechanical durability in million operating cycles.
(2) Horizontal or vertical actuation
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Osiswitch, Limit Switches - ليميت سويتش
2 cable entries بالستيك مدمج لصناعات الخفيفة

+
ZCT 25G11
Metal end plunger
Description

+
ZCE 01

MD(1)

ZCY 18

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

15

XCK T2110G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

15

ZCE 10 + ZCT 25G11

Thermoplastic roller plunger

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

10

XCK T2102G11

2.p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

XCE 02 + ZCT 25G11

Thermoplastic roller lever

MD(1)

Reference

2-p. NC + N/O, snap action

10

XCK T2118G11

2-p. N/C + N/O, break before make, s.break

10

ZCE 01 + ZCY 18 + ZCT 25G11

Thermoplastic roller lever

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

15

XCK T2121G11

Cat's whisker

MD(1)

Reference

2.p. NC + N/O, snap action

5

XCK T2106G11

(1) Mechanical durability in million operating cycles.

www.se.com | 14 -9

Osiswitch, Limit Switches - ليميت سويتش

معدنى للخدمة الشاقة

XCRT115

XCR F17

Zinc alloy enclosure, color: Industrial blue, steel
roller and lever (zinc plated), cam angle 10°/18°
Description

MD(1)

Reference

2 single-pole C/O
snap action (XES-P2051)
both contacts operate in each direction

0.3

XCRT115

Zinc alloy enclosure, color: blue, stainless steel
roller and lever. cam angle 10°/18°

MD(1)

Reference

2 single-pole C/O
snap action (XES-P2051)
both contacts operate in each direction

0.3

XCRT215

Glass reinforced polyester enclosure, color: grey,
stainless steel roller and lever. cam angle 10°/18°

MD(1)

Reference

2 single-pole C/O
snap action (XES-P2051)
both contacts operate in each direction

0.3

XCRT315

Stay put, metal "T" shape rods, diagonal = 6 mm

MD(1)

Reference

Two 2-p 1 N/C + 1 N/O,
snap action (XES-P2151)

10

XCRF17

(1) Mechanical durability in million operating cycles.
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Osiswitch, Limit Switches - ليميت سويتش
Optimum metal cylindrical DC aplicaitons

XS518B1PAL2

XS1 L06PA340

Inductive proximity, Ø = 4 mm, pre-cabled 2 m, 3 wire
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

Supply voltage
limits V.d.c

Reference

1

PNP, NO

5...30

XS1 L04PA310

1

NPN, NO

5...30

XS1 L04NA310

Inductive proximity, Ø = 5 mm, pre-cabled 2 m, 3 wire
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

Supply voltage
limits V.d.c

Reference

1

PNP, NO

5...30

XS1 N05PA310

1

NPN, NO

5...30

XS1 N05NA310

Inductive proximity, Ø = 6.5 mm, pre-cabled 2 m, 3 wire
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

Supply voltage
limits V.d.c

Reference

1

PNP, NO

5...30

XS1 L06PA340

1

NPN, NO

5...30

XS1 L06NA340

Inductive proximitypre-cabled 2 m, 3 wire
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

Supply voltage
limits V.d.c

Reference

1.5

PNP, NO

10...36

XS5..B1PAL2(2)

1.5

NPN, NO

10...36

XS5..B1NAL2(2)

(1) To order N/C contact, replae the letter "A" by the letter "B"
(2) To complete the reference replace ".." with "08" or "12" or "18" or "30" for
diameters.
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Osiswitch, Limit Switches - ليميت سويتش
Universal metal cylindrical DC applications

XS618B2PAL01M12

XS6 30B1MAL2

Inductive proximity, pre-cabled 2 m, 3 wire
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

Supply voltage
limits V.d.c

Reference

2.5

PNP, NO

10...58

XS6..B1PAL2(2)

2.5

NPN, NO

10...58

XS6..B1NAL2(2)

Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

Supply voltage
limits V.d.c

Reference

5

PNP, NO

10...36

XS6..B2PAL01M12(2)

5

NPN, NO

10...36

XS6..B2NAL01M12(2)

Inductive proximity, M12 connector, 3 wire

Inductive proximity, Ø = 12 mm, pre-cabled 2 m, 2 wire
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

Supply voltage
limits V.d.c

Reference

4

NO

20...264

XS6..12B1MAL2

Inductive proximity, Ø = 18 mm, pre-cabled 2 m, 2 wire
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

Supply voltage
limits V.d.c

Reference

8

NO

20...264

XS6..18B1MAL2

Inductive proximity, Ø = 30 mm, pre-cabled 2 m, 2 wire
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

Supply voltage
limits V.d.c

Reference

15

NO

20...264

XS6..30B1MAL2

(1) To order N/C contact, replae the letter "A" by the letter "B"
(2) To complete the reference replace ".." with "08" or "12" or "18" or "30" for diameters.
(3) To complete the reference replace ".." with "12" or "18" or "30" for diameters.
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Osiprox, proximity sens - بروكسيميتى سويتش
Special applications

XSA V11373

XS4P30AB120

Under speed inductive proximity, M30, Pre-cabled 2m
Nominal Sensing
distance (mm)

10

Output Type(1)

Supply voltage
limits

r.p.m

Reference

3 wire PNP, NC

10...58 Vd.c.

6..150

XSA V11373

2 wire NC

20...264 Va.c/d.c.

6..150

XSA V11801

3 wire PNP, NC

10...58 Vd.c.

120..3000

XSA V12373

2 wire NC

20...264 Va.c/d.c.

120..3000

XSA V12801

Analog output inductive proximity, M12, pre-cabled 2 m
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)(mA)

Supply voltage
limits V.d.c

Case type

Reference

0.2..2

4..20

15..38

Metal

XS1 M..AB120(1)

0.4..4

4..20

15..38

Plastic

XS1 P..AB120(1)

(1) To complete the reference replace ".." with "12" or "18" or "30" for diameters.
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Osiprox, proximity sens - بروكسيميتى سويتش
Special applications

XS9 F111A 2L2

Analog output inductive proximity, block type
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

Supply voltage
limits V.d.c

mm

Reference

1..4

4..20

10..36

F 8x32

XS9 F111A2L2

1..10

4..20

10..36

E 26x26

XS9 E111A2L2

2..15

4..20

10..36

C 40x40

XS9 C111A2L2

5..40

4..20

10..36

D 80x80

XS9 D111A2L2

Inductive proximity, pre-cabled 2 m, food applications
Nominal Sensing
distance (mm)

2.5

Output Type(1)(mA)

Supply voltage
limits

Case type

Reference

3 wire PNP, NO

10...38 Vd.c.

Plastic

XS4 P..PA340(2)

3 wire PNP, NO

10...38 Vd.c.

Plastic

XS4 P..NA340(2)

2 wire NO

10...38 Vd.c./d.c.

Plastic

XS4 P..MA230(2)

(1) To order N/C contact, replae the letter "A" by the letter "B"
(2) To complete the reference replace ".." with "08" or "12" or "18" or "30" for diameters.
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Osisonic, ultrasonic sens - حساس التراسونيك
Detection of any material

XX518A 1KAM12

XX512A 1KAM8

Ultrasonic sensors, plastic, 3 wire
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

Supply voltage
limits V.d.c

Case diam. (mm)

Reference

6..50

PNP + NPN, NO

10..28

12

XX512A 1KAM8

25..150

PNP + NPN, NO

10..28

18

XX518A 1KAM12

50..1000

PNP + NPN, NO

10..28

30

XX530A 1KAM12

(1) To order N/C contact, replae the letter "A" by the letter "B"
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Osiris - فوتوسيل حساسات كهروضوئية معدنية
Optimum, design 18 metal, transistor output

XUB4BPNL2

مرسل ومستقبل بالكابل

Thru-beam, pre-cabled 2 m, 10..36Vd.c.(1)
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

20/15

3 wire PNP, NO

Type

Reference

Receiver

XUB2BPANL2R

transmitter

XUB2BKSNL2T

Reflex without reflector, pre-cabled 2 m, 10..36Vd.c. (1)

بدون العاكس بالكابل

Nominal Sensing
distance (m)

Output Type(1)

Reference

5.5/4

3 wire PNP, NO

XUB1BPANL2

3/2

3 wire PNP, NO

XUB9BPANL2

إنتشارى بالكابل

Diffuse, pre-cabled 2 m, 10..36 Vd.c. (1)
Nominal Sensing
distance (m)

Output Type(1)

Reference

0.15/0.1

3 wire PNP, NO

XUB4BPANL2

0.8/0.6

3 wire PNP, NO

XUB5BPANL2

(1) For M12 connector replace the letters "L2" by the letters "M12"
(2) To order N/C contact, replace the leter "A" by the letter "B"
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Osiris - فوتوسيل حساسات كهروضوئية معدنية
Optimum, compact 50 x 50, transistor output

XUK1APANL2

Reflector XUZ C50

مرسل ومستقبل بالكابل

Thru-beam, pre-cabled 2 m, 10..30Vd.c.(1)
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(2)

45/30

3 wire PNP, NO

Type

Reference

Receiver

XUK2APANL2R

Transmitter

XUK2KSNL2T

بدون العاكس بالكابل

Reflex reflector, pre-cabled 2 m, 10..30Vd.c. (1)
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

Reference

15/9

3 wire PNP, NO

XUK1APANL2

Polarized reflex without reflector, pre-cabled 2 m, 10..30 Vd.c.(1)

بدون العاكس بالكابل

Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

Reference

7.5/5

3 wire PNP, NO

XUK5APANL2

Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

Reference

1.5/1

3 wire PNP, NO

XUK5APANL2

إنتشاري بالكابل

Diffuse pre-cabled 2m, 10..30 VDc (1)

(1) For M12 connector replace the letters "L2" by the letters "M12"
(2) To order N/C contact, replace the leter "A" by the letter "B"
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Osiris - فوتوسيل حساسات كهروضوئية معدنية
Optimum, compact 50 x 50, relay output

XUK5ARCNL2

مرسل ومستقبل بالكابل

Thru-beam, pre-cabled 2 m, 20..264Vd.c.(1)
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(2)

30/20 a.c. or 45/30 d.c.

5 wire C/O

Type

Reference

Receiver

XUK2ARCNL2R

Transmitter

XUK2ARCNL2T

Reflex w/o reflector, pre-cabled 2 m, 20..264Vd.c./d.c. (1)

بدون العاكس بالكابل

Nominal Sensing
distance (m)

Output Type(1)

Reference

10/7 a.c. or 15/9 d.c.

5 wire C/O

XUK1ARCNL2

Polarized reflex without reflector, pre-cabled 2 m, 20..264 Vd.c./d.c.(1)

بدون العاكس بالكابل

Nominal Sensing
distance (m)

Output Type(1)

Reference

6/4 a.c. or 7.5/5 d.c.

5 wire C/O

XUK9ARNL2

Nominal Sensing
distance (m)

Output Type(1)

Reference

1.5/1 a.c. or d.c.

5 wire C/O

XUK5ARCNL2

إنتشاري بالكابل

Diffuse pre-cabled 2m, 20..264 Vd.c./d.c.(1)

(1) For M12 connector replace the letters "L2" by the letters "M12"
(2) To order N/C contact, replace the leter "A" by the letter "B"
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Osiris - فوتوسيل حساسات كهروضوئية معدنية
Universal

XUB0BKSNL2T

مرسل ومستقبل بالكابل

Design compact, 50 x 50 / transsitor output, 10..30 vd.c. (1)
Sensing distance
(2)

Output
PNP, NPN prog. NO or NC

Type

Reference

Receiver

XUK0AKSAL2

Transmitter

XUK0AKSALwT

مرسل ومستقبل بالكابل

Design 18 / cylindrical metal, 10..30 Vd.c. (1)
Sensing distance

Output

Type

Reference

(2)

PNP, NO or NC

Receiver

XUB0BPSNL2

(2)

NPN, NO or NC

Receiver

XUB0BNSNL2

Transmitter

XUB0BKSNL2T

مرسل ومستقبل بالكابل

Design compact, 50 x 50, time delay 0…15 sec, 20..264Va.c/d.c.(1)
Sensing distance
(2)

Output
5 wire C/O. relay output

Type

Reference

Receiver

XUK0ARCTL2

Transmitter

XUK0ARCTL2T

(1) For M12 connector replace the letters "L2" by the letters "M12"
(2) Sensing distance (m)

Diffuse
Diffuse with background suppression
With reflector
With thru-beam accessory

Max = 1.4
Max = 0.4
Max = 5.7
Max = 28

Usable = 1
Usable = 0.4
Usable = 4
Usable = 20
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Osiris - فوتوسيل حساسات كهروضوئية معدنية
Specific application – packaging

XUR K0955D

XUV K0252S

Detection of transparent materials

بالعاكس للكشف عن المواد الشفافة

Design 18: reflex with 50 x 50 mm reflector
Nominal Sensing
distance (mm)
0.8 m

Output Type(1)
3 wire

Connection
Pre-cabled 2 m -

ø4 mm

Supply Voltage
Limits V.d.c

Reference

10..30

XUB H01353

للكشف عن اإلستيكرز

Label detection, fork design: thru-beam
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

2 mm

3 wire

Connection

Supply Voltage
Limits V.d.c

Reference

Connentor M8

10..30

XUV K0252S

للكشف عن العالمة الملونة فى ماكينات التغليف

Color mark reader, compact design: diffuse
Nominal Sensing
distance (mm)

Output Type(1)

Connection

Supply Voltage
Limits V.d.c

Reference

9 mm

3 wire

Connentor M12

10..30

XUR K0955D

(1) PNP, light / dark programmable switching
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Osiris - فوتوسيل حساسات كهروضوئية معدنية
Specific application – handling

XU2 P18PP340DL

XUV H0312

 متر100 مرسل ومستقبل لمسافة

Laser transmission, design 18: thru-beam
Nominal Sensing
distance

Output Type

100 mm

3 wire(1)
3 wire(2)

Connection

Supply Voltage
Limits V.d.c

Reference

Connector M12

10..30

XU2 P18PP340DL

Connector M12

10..30

XU2 P18NP340DL

Full colourOsirs

للكشف عن األلوان بجميع درجاتها

Color mark reader, compact design: diffuse
Nominal Sensing
distance

Output Type

Connection

Supply Voltage
Limits V.d.c

60 mm

3 output, PNP, NO

Pre-cabled 2 m

10..30

XUR C3PPML2

3 output, NPN, NO

Pre-cabled 2 m

10..30

XUR C3NPML2

Reference
XUV H0312

Reference

للكشف عن اإلستيكرز

Thru-beam fork design for label detection
Nominal Sensing
distance

Output Type

Connection

Supply Voltage
Limits V.d.c

30 mm

3 output, PNP, NO

Pre-cabled 2 m

10..30

(1) PNP, light / dark programmable switching
(2) NPN, light/ dark programmable switching
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Osiris - فوتوسيل حساسات كهروضوئية معدنية

إكسسوارات للفوتوسيل

XUZ C50

XZ CP1141L2

Reflectors
Description
Reflectors for Standard
sensing distances
Reflector "high reflection" Standard
and short, sensing distances
Reflective self-adhesive tape (1)

Dimensions

Reference

ø16 mm

XUZ C16

ø39 mm

XUZ C39

ø80 mm

XUZ C80

50x50 mm

XUZ C50

(2)

Length: 1 m

XUZ B01

Length: 5 m(2)

XUZ B05

Design compact, 50 x 50 / transsitor output, 10..30 vd.c. (1)
Description

Dimensions

Reference

Female connector
PVR cable, L = 2 m, IP67

M8 straight

XZ CP0941L2

M12 straight

XZ CP1141L2

(1) Suitable for use at maximum ambient temperature + 50 °C.
(2) Width: 25 mm. thickness: 0.2 mm
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Nautilus - مفاتيح الضغط والفراغ
XML A مفتاح فراغ

XML A002A 2S11

مفتاح فراغ

Vacuum switches, fixed differential (1)
Natural Differential
Setting Range

Display

low
setting
bar

bar

without

0.24

0.24

bar
- 0.28...-1

high
setting

Reference

XML AM01V1S11

مفتاح ضغط

Pressure switches, fixed differential (1)
Natural Differential
Setting Range

Display

low
setting
bar

bar

0,03..1

with

0,02

0,04

0,15..2.5

with

0,13

0,13

XML A002A 2S11

0,25..4

with

0,35

0,35

XML A004A 2S11

bar

high
setting

Reference

XML A001R 2S11

0,25..4

without

0,35

0,35

XML A004A 1S11

0,6..10

with

0,5

0,5

XML A010A 2S11

0,6..10

without

0,5

0,5

XML A010A 1S11

0,7..20

with

0,4

1

XML A020A 2S11

0,7..20

without

0,4

1

XML A020A 1S11

1,5..35

with

1,25

1,25

XML A035A 2S11

5…70

with

3

7,5

XML A070D 2S11

5…70

without

3

7,5

XML A070D 1S11

10…160

with

5,5

18

XML A160D 2S11

10…160

without

5,5

18

XML A160D 1S11

20…300

with

16,5

35

XML A300D 2S11

20…300

without

16,5

35

XML A300D 1S11

30…500

with

20

45

XML A500D 2S11

30…500

without

20

45

XML A500D 1S11

(1) Connection to terminal block.

www.se.com | 28 -9

Nautilus - مفاتيح الضغط والفراغ
XML B

XML B001R2S11

مفتاح فراغ قابل للضبط مزود بمؤشر

Vacuum switches, adjustable differential (1)
Possible Differential
Setting Range

Display

Min at
low setting

with

bar
- 0.28...-1

Min at
high setting

Max at
High setting

bar

bar

bar

0.13

0.13

8

Reference

XML BM02vS11

 فراغ قابل للضبط مزود بمؤشر/مفتاح ضغط

Pressure switches, adjustable differential (1)

Possible Differential
Setting Range

Display

Min at
low setting
bar

bar

bar

0,03…1

With

0,04

0,06

0,75

XML B001 R2S11

0,15…2.5

With

0,16

0,21

1,75

XML B002 A2S11

0,25…4

With

0,2

0,25

2,4

XML B004 A2S11

0,6…10

With

0,57

0,85

7,5

XMLB010 A2S11

0,7…20

With

1

1,60

11

XMLB020 A2S11

1,5…35

With

1,7

2,55

20

XMLB035 A2S11

bar

Min at
high setting

Max at
High setting

Reference

5…70

With

4,7

8,80

50

XMLB070 D2S11

10…60

With

9,3

20,8

100

XMLB160 D2S11

20…300

With

19,4

37

200

XMLB 300 D2S11

30…500

With

23

52,6

300

XMLB500 D2S11

(1) Connection to terminal block.
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Pressure sensors - مفاتيح الضغط والفراغ
XMP مفتاح ضغط للتطبيقات الهوائية

XMP E12B2431

Electrical power circuits, without On- Off knob (1)
Nominal pressure

Degree of protection

Bar

IP

12

43

Female fluid
connection

Reference
1 x G 1/4

2 pole

XMP D12B2142

3 pole

XMPD12C2131

Electrical power circuits, with On- Off knob (1)
Nominal pressure

Degree of protection

Bar

IP

Female fluid
connection

Reference
1 x G 1/4

4 x G 1/4
12

43
1 x G 1/8
1 x G 3/8 +
3 x G 1/4

2 pole

XMP E12B2131

3 pole

XMPE12C2131

2 pole

XMPE12B2431

3 pole

XMPE12C2431

2 pole

-

3 pole

XMPE12C2242

2 pole

XMPE12B2531

3 pole

XMPE12C2531

(1) Adjustable differential
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المتحكم المنطقي المبرمج و مصادر التغذية
Programmable Logic Controller (PLC)
and Power Supplies

www.se.com
10- 1 |
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المتحكم المنطقي المبرمج Programmable logic Controller ( PLC ( -
 -1أساسيات نظام األتمتة Automation System
يحتوى أي نظام بإشراف المتحكم المنطقى المبرمج على العناصر األساسية التالية:
• التطبيق أو العملية الخاصة بالمستخدم.
• أجهزة اإلدخال مثل المفاتيح أو أزرار التشغيل.
• وحدات اإلدخال التى تعمل كواق بينى  Protective Interfaceوكمحول إشارات.
• المتحكم المنطقى المبرمج  PLCالذى يحتوى على نظام اإلتصال ووحدة المعالجة المركزية ومصدر التغذية.
• برنامج التطبيق الخاص بالمستخدم (أو المنطق المعرف بواسطة المستخدم).
• وحدات الخرج التى تعمل كوحدة وقاية بينية وكمحول إشارات.
• أجهزة الخرج مثل اإلضاءة والملفات اللولبية  Solenoidsوبادئات حركة المحركات.
• الـ  Interfaceبين اإلنسان واآللة للبرمجة ومراقبة نظام التحكم والعمليات.

Output
Processor

Controller

Input
Module

Man-Machine
Interface
Input/ sensing
Devices

Output/Working
Devices

Man-Machine
Interface

نظام أتمته متكامل
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المتحكم المنطقي المبرمج Programmable logic Controller ( PLC ( -
 -2المتحكم المنطقى المبرمج PLC
يستخدم الـ  PLCوحدات المعالجة اإللكترونية لمعالجة البيانات علمًا بأن تشغيل المعدات المبنية بهذه التقنية ال
يعرف برسم الدائرة الكهربية كما يحدث فى دوائر التحكم التىتتصل مكوناته بأسالك حسب دائرة كهربية معينة
بل يعمل حسب برنامج يتم تحميله فى ذاكرة وحدة المعالجة المركزية ويعتبر المتحكم المنطقى المبرمج المكون
األساسى لنظم األتمتة االلكترونية.
تم إنتاج أول  PLCبواسطة شركة  Modiconحسب براءة إختراع ديك موريلى  Dick Morelyعام
 .1968/1969وتحمل اآلن إسم العالمة التجارية  . Schneider – Electricوقد تم تصميم أول  PLCبطلب
من شركة جنرال موتورز التى كانت ترغب فى إمتالك نظام مرن يوائم طرق صناعتها المتطورة بإطراد
وبتكلفة أقل من تلك التى تحتاجها أجهزة المنطق المبنية بنظم الدوائر الكهربية المحددة.
تعريف الـ :PLC
الـ  PLCعبارة عن آلة إلكترونية متخصصة فى أعمال التحكم فى الزمن الحقيقى ومراقبة العمليات الصناعية .
ينفذ الـ  PLCمجموعة من التعليمات تخزن فى ذاكرته على شكل برنامج ومن ثم فإن الـ  PLCصفات مشتركة
مع آالت معالجة البيانات .ومع ذلك ،فهناك ثالثة خواص أساسية تميز الـ  PLCتمامًا من اآلالت المكتبية مثل
الحاسبات اآللية التى تستخدم عادة فى المؤسسات والمتاجر .هذه الخواص هى:
• يمكن توصيل الـ  PLCمباشرة إلى مجسات وأجهزة تفعيل من خالل وحدات اإلدخال واإلخراج بمواقع اإلنتاج
خاصة الصناعة.
• يتم تصميم الـ  PLCللعمل فى البيئة الصناعية القاسية (درجة حرارة وإهتزازات وإنقطاعات دقيقة ،بأزمنة
قصيرة جدًا فى التيار وسوء الجهد الكهربى والتداخل وغيرها).
• وأخيرًا فإن الـ  PLCمترجم بلغات تم تطويرها خصيصًا لمعالجة وظائف األتمتة وبشكل ال يحتاج إلى مستوى
عال من معرفة مسبقة بالبرمجة عند التركيب والتشغيل.
التركيب األساسى:
التركيب األساسى للـ  PLCيعتمد على ثالثة عناصر وظيفية أساسية ويتم التوصيل الكهربى بين هذه
العناصر بإستخدام نظام توصيل إلكترونى .وتقوم وحدة تغذية القوى بإمداد المتحكم بالجهود الالزمة
لتشغيله.
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المتحكم المنطقي المبرمج Programmable logic Controller ( PLC ( -
المعالج CPU
المعالج أو وحدة المعالج المركزى  CPUمصممة فى األساس لمعالجة التعليمات التى تكون البرنامج
العامل للتطبيق لكن إضافة إلى هذه المهمة األساسية ،يقوم المعالج بأداء الوظائف التالية:
• إدارة المداخل /المخارج.
• مراقبة وتشخيص أداء الـ  PLCبواسطة مجموعة من االختبارات تبدأ مباشرة مع بدء عمل الـ  PLCأو
بشكل متكرر أثناء عمل الـ .PLC
• التحادث مع طرق البرمجة أثناء الكتابة األولية والتعديل بالبرنامج وكذلك أثناء عمل المعالج لمراجعة أو
إحداث ضبط البيانات.
• التحدث مع أنظمه أخرى (نظم المراقبة والتشغيل  ،SCADAمبرمجات صناعية أخرى.)..
يقوم بتنفيذ هذه الوظائف معالج دقيق واحد أو عدة معالجات دقيقة من خالل ( Firmwareبرنامج على
رقيقة الذاكرة تقرأ فقط ( ROMيتم برمجتها مسبقًا داخل نظام التحكم أو الذاكرة .وتعرف هذه الرقيقة
 ROMوظائف الـ  PLCواليمكن للمستخدم الوصول إليها.
الذاكرة الخاصة بالمستخدم:
يتم توجيه الذاكرة الخاصة بالمستخدم لتخزين التعليمات المكونة لبرنامج التشغيل لنظام األتمتة وكذلك
للبيانات التى قد تكون :
• معلومات يراد تطويرها أثناء دورة التشغيل للتطبيق .وهذه هى الحال عندما تتم المعالجة بواسطة
وحدة المعالجة المركزية  CPUوتخزين النتائج إلستخدامها في مرحلة تالية .ويسمى هذا النوع من البيانات
بالمتغيرات الداخلية أو الكلمات الداخلية.
• معلومات التتطور أثناء التشغيل ولكن يمكن تعديلها عندما يرى المستخدم ذلك ضروريًا كالحالة فى
رسائل اإلظهار وقيم الضبط ..وهكذا وهذه الكمالت ثابتة.
• جداول صورة الدخول /الخروج التى يصير تحديثها بواسطة المعالج فى كل عملية فحص للبرنامج.
إن العنصر األساسى فى الذاكرة الحرف  Bitوالتى يمكن أن تأخذ أحد قيم المنطق صفر أو  ،1ويتم تجميع
هذه الحروف مع بعهضا لتكون كلمات ( 16حرف) أو لتكون بايت ( ٨حروف) وكل من الكلمات أو البايت يتم
تميزها بعنوان.
ويتم التعبير عن حجم الذاكرة إما بالكيلو كلمة (  1كيلو كلمة =  ٢كلمة =  1024كلمة) أو بالكيلوبايت وهذا
١٠

التعبير ينطبق على كل من ذاكرة البرنامج أو ذاكرة البيانات ويتم إستخدام نوعين من الذاكرة فى الـ :PLC
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المتحكم المنطقي المبرمج Programmable logic Controller ( PLC ( -
• الذاكرة الحية أو الذاكرة من النوع ( RAMالذاكرة التى يتم الوصول إليها عشوائيًا) .ويمكن قراءة
محتويات هذه الذاكرة وكذلك تعديلها ولكنها تفقد مع فقد جهد التغذية (ذاكرة من النوع المتطاير).
ومن ثم فإن هذا النوع من الذاكرات يحتاج إلى بطارية كمصدر بديل للجهد .ويتم إستخدام الذاكرات الحية
أثناء كتابة وتنقيح البرامج وكذلك لتخزين البيانات.
• الذاكرة الميتة والتى يتم الحفاظ على محتوياتها (ذاكرة من النوع الغير متطاير) مع فقد جهد التغذية.
ويمكن القراءة فقط لمحتوى هذا النوع من الذاكرات.
إعادة الكتابة علي هذا النوع من الذاكرات يحتاج أوالً لمسح كامل للبيانات الموجودة عليها بإستخدام
وسائل أكبر من إمكانيات الـ  PLCوذلك بإستخدام األشعة فوق البنفسجية
(فى الذاكرات من النوع  ) EPROMأو بوسائل كهربية (للذاكرات من النوع .) EEPROM
وقد تم تصميم هذا النوع من الذاكرات لتخزين البرامج بعد الوصول إلى المرحلة األخيرة من التنقيح.
وذاكرة البرنامج تحتوى ضمن كارت أو عدة كروت والتى تيم إدخالها داخل الـ  PLCأو داخل وحدة تمديد
الذاكرة .أما ذاكرة الباينات ،وفى حاالت معينة ذاكرة البرنامج ،
تتكامل على كارت الـ  PLCوتسمى .On Board Memory
وحدات اإلدخال /اإلخراج لإلشارات الغير متصلة ()Discrete I/O
تمكن وحدات اإلدخال  /اإلخراج ( )I/Oلإلشارات الغير متصلة من توصيل الـ  PLCمباشرة مع بيئتها الصناعية
وذلك بإيجاد  Interfaceبين العملية الصناعية والـ . PLC
جميع وحدات اإلدخال /اإلخراج لها دور مزوج وذلك بشكل عام كالتالى:
• وظيفة الـ  Interfaceوذلك إلستقبال وتحويل اإلشارات من العالم الخارجى (مجسات ،وزراير التشغيل ..الخ)
ثم اإلشارات مرة أخرى إلى العالم الخارجى (التحكم فى أجهزة الفصل والتعشيق ،إشارات ،ولمبات  ..الخ) .
ويتم تصميم مهمات الـ  Interfaceبخصائص مثل العزل الجلفانى أو العوازل الضوئية وذلك لحماية الـ PLC
من ضوضاء التداخل.
• وظيفة اإلتصال وذلك لتبادل اإلشارة مع وحدة الـ  PLCالمركزية على قضبان المداخل والمخارج.
110/220Vac
Or
24/48 Vdc

Bus

Inputs
Discrete
I/O

Memory

Processor
Or
CPU

Power
Supply

Outputs

 :Power supplyمصدر التغذية الداخلى بالتيار.

التركيب األساسية لل PLC

 :Discrete I/Oوحدة اإلدخال  /اإلخراج للبيانات الغير متصلة.
 :Inputsالمدخالت
 :Outputsالمخرجات.
 :Memboryالذاكرة
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المتحكم المنطقي المبرمج Programmable logic Controller ( PLC ( -
القضبان اإللكترونية :Bus
القضبان اإللكترونيةعبارة عن مجموعة من الموصالت التى تخلق إتصال بين الوحدات المختلفة فى الـ PLC
 ،وتأخذ القضبان فى الـ  PLCالمكون من وحدات منفصلة  ،Modular PLCشكل لوحة دوائر إلكترونية
مطبوعة ومثبتة على قاعدة الحامل لتوصيل مقابس ليدخل عليها وحدات الـ  PLCالمختلفة :المعالج
وإمتداد الذاكرة ووحدات األدخال /الخروج ووحدات الذكاء.
ترتب القضبان على شكل مجموعات مختلفة وكل مجموعة مصممة لتحمل نوع من البيانات:
• قضبان بيانات إلشارات اإلدخال  /اإلخراج.
• قضبان العناوين لعناوين اإلدخال /اإلخراج.
• قضبان التحكم إلشارات الخدمة مثل نبضات التزامن وإتجاه تبادل البيانات و صحه
التبادل  ..وهكذا.
• قضبان لتوزيع الجهود من وحدة مصدر التغذية بالتيار.
وحدة التغذية بالتيار Power Supply
يوفر مصدر التغذية بالتيار ،المغذى من مصدر تيار متردد  110/220فولت أو من مصدر تيار مستمر 48/24
فولت ،الجهود الداخلية التى ستخدم داخل الـ  PLCووحدته ولضمان مستوى األمان الالزم يحتوى مصدر
التغذية بالتيار أجهزة التى تستكشف الهبوط فى الجهد وإختفاء الجهد وكذلك لمراقبة جميع الجهود
الداخلية .وعند حدوث عطل يمكن لهذه األجهزة أن تحدد أفضلية أوضاع الرجوع إلى الوضع األصلى Fall-
 back positionبشكل تلقائى.
 -3أساس التشغيل
• شكل التعليمات:
التعليمات هى األوامر التى يجب أن ينفذهامعالج الـ  . PLCوبذلك فإنها تخبر المعالج
"ماذا يجب أن يعمل" و"بأى أدوات يجب أن يقوم بالعمل".
• معالجة التعليمات:
يتكون البرنامج من مجموعة من التعليمات .ويقوم المعالج بتنفيذ التعليمات حسب البرنام ج �Firm
 wareالذى يتم قراءته من الشريحة  ،ROMوذاكرة النظام وذلك بعد تحديد شفرة التشغيل والحصول
على عناوين المتغيرات من ذاكرة البيانات .ويحتوى برنامج  Firmwareعلى جميع الداالت الالزمة لكل
من التعليمات التى يمكن للمعالج إدارتها ويمكن إستخدام نتيجة معالجة التعليمات مباشرة لتحديث
المتغير أو يمكن تخزينها بالذاكرة لتستخدم فيما بعد .وبعد معالجة أحد التلعيمات يقفز المعالج آليا إلى
التعليمات التالية.
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المتحكم المنطقي المبرمج Programmable logic Controller ( PLC ( -
ويختلف زمن المعالجة حسب طبيعة التعليمات وطراز الـ  .PLCويمكن لهذا الزمن أن يكون صغيرًا مثل
بضع مئات من النانو ثانية (النانو ثانية =  1/109من الثانية) وذلك للتعليمات البسيطة مثل إختيار حالة
حرف أو تغيره من الحالة صفر إلى الحالة  1و أن يكون الزمن طوي ً
ال مثل عدة عشرات من الميكرو ثانية
(الميكروثانية = 1/106من الثانية) وذلك للتعليمات األكثر تعقيدًا.
دورة الـ PLC
زمن الدورة فى الـ  PLCوهو الزمن الالزم للتنفيذ الكامل للبرنامج .وهذا الزمن يعتمد مباشرة على عدد
وطبيعة التعليمات المطلوب معالجتها وتحتوى الدورة على ثالثة مراحل يتم تنفيذها على النحو التالى:
• إكتساب حاالت جميع وحدات اإلدخال.
• معالجة (أو فحص ) البرنامج.
• تحديث جميع الخروجات.
ويتم إعادة هذه العملية أليا ما لم يعطى أمر إيقاف .ثم يتم متابعة حالة المدخالت فى بداية كل دورة
وذلك لتفادى أية مشاكل خالل أعمال المعالجة .ويتم عمل ذلك بتخزين صورة من المدخالت وتظل فى حالة
ثابتة طوال باقى زمن الدورة أينما كانت حالتها فى الواقع والتى يمكن أن تتغير خالل نفس الدورة .ويتم
تحديد المخرجات فى آخر الدورة عندما تيم التحديد الكامل لجميع اإلشارات إلى العالم الخارجى يتم إكتساب
المدخالت وتحديث المخرجات ضمنيًا أى أن ذلك يتم بدون الحاجة إلى تدخل من المستخدم.
تركيبة المعالجة:
الـ  PLCمجهز بمعالج واحد من النوع أحادى -الواجب ويقوم بتنفيذ البرنامج به بطريقة تتابعية .وتعتبر
هذه التركيبة أحادية المعالج أحادية الواجب بسيطة للتشغيل وتبقى مناسبة لجميع نظم األتتمتة
المبسطة ومتوسطة التعقيد.
وعمومًا اليزيد زمن الدورة عن عشرات من الميللى ثانية ومن ثم فإن زمن إستجابة الـ  PLCيعتبر مناسبًا
لمتطلبات عمليات صناعية كثيرة (يعرف زمن إستجابة الـ  PLCبالزمن بين تغير حالة مدخل ما وحالة المخرج
المناظر ويختلف زمن اإلستجاب من قيمة تضاهى زمن أو ضعف زمن الدورة)
إال أنه فى حالة التركيبات المركبة التى تحتاج معالجة أحجام كبيرة من البيانات فإن الـ  PLCأحادى الواجب
وبناء عليه زمن اإلستجابة إلى قيم قد تكون غير مقبولة .عالوة على ذلك فإن هناك
يدفع عاليًا زمن الدورة
ً
بعض العمليات المحدودة التى البد من تنفيذها كأولوية أولى بداية من لحظة حدوث حدث خارجى أو
حسب فترة زمنية يتم تحديدها مسبقًا بواسطة المستخدم .فى هذه الحالة يصبح الـ  PLCأحادى الواجب
غير صالح بالمرة .وقد أدت هذه األفكار إلى بناء  PLCsو  automation Systemsحسب نظرية الذكاء
الموزع.
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المتحكم المنطقي المبرمج Programmable logic Controller ( PLC ( -
ويتم ذلك من خالل توزيع المعالجة على  PLCsوهذا الحل يصبح ممكنًا فقط فى حالة وجود وسيط
إتصاالت لتبادل المعلومات بين الـ  PLCsكما يمكن تحقيق هذا التوزيع من خالل  PLCواحد (مثل أنظمة
 ) Modicon M580بإستخدام:
• تركيبة متعددة الواجبات والتى يتم فيها الفصل عن طريق البرمجة.
• تركيبة متعددة المعالجة والتى يتم فيها تخصيص وظائف معينة لمعالجات متخصصة ومعزولة فيما
بينها ولكنها تتصل بالمعالج الرئيسى.
• كما يمكن أن تتواجد وتتجمع هذه األشكال المختلفة من الذكاء الموزع فى التطبيق الواحد
التركيبات متعددة الواجبات:
يحتوى أى برنامج تطبيق على برامج جانبية  Subroutinesالتى يكون لكل منها وظيفة محدودة :تحديد
وضع قطع الشغل ،مراجعة مستوى معين ..الخ .ويمكن للـ  PLCبتركيبة متعددة الواجبات أن يكرس كل
من هذه الوظائف إما إلى واجب دورى أو واجب قطع .Interrupt
الواجبات الدورية:
تتميز الواجبات الدورية بنظم تنفيذها (التى تحدد مسبقًا) وبمدة الدورة والتى تحدد بواسطة المستخدم.
ويمكن للـ  PLCأن يدير الواجبات الدورية التالية والمذكورة فيما يلى بأفضلية تنازلية:
• واجب سريع لألفعال مقيدة المدى وسريعة التنفيذ مثل مراجعة وضع قطع شغل.
• واجب سايدى وهو مخصص للمعالجة التتابعي.
• الواجبات المساعدة للمعالجة األقل سرعة مثل التحكم من النوع التناسبى /التكاملى /التفاضلى PID
ومحادثة المشغل ..وهكذا.
واجب القطع Interrupt
هذا الواجب هو األعلى أفضلية .وتنشط بواسطة أحداث خارجية والتى تتطلب معالجة فورية (طلب من
وحدة ذكاء أو إستشعار عطب ..الخ).
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المتحكم المنطقي المبرمج Programmable logic Controller ( PLC ( -
إدارة الواجبات:
يمكن أن يقاطع كل واجب دورى بواسطة واجب أعلى أفضلية فى أي لحظة إال أن المقاطعة تصبح فعالة
فقط فى نهاية تنفيذ التعليمات الجارى معالجتها .وحالما يتم تنفيذ الواجب األعلى أفضلية يستمر الواجب
الدورى فى تنفيذ برنامجه بداية من التعليمات التالية لنقطة المقاطعة.
يتم إدارة األفضليات وتنفيذ الواجب آليًا بواسطة معالج الـ  PLCدون الحاجة إلى برمجة إضافية وعلى
المستخدم ببساطة أن:
• يحدد الوظائف إلى الواجبات.
• يحدد دورات الواجبات.
•يحدد مدخالت ومخرجات الواجبات.
ويوفر الـ  PLCذو التركيبة متعددة الواجبات مزايا مؤثرة:
• بساطة التصميم والتعديل .ويمكن تصميم وتعديل وحدات البرنامج للوظائف المختلفة كليًا دون
إعتماد أية وحدة على األخرى وبشكل مستقل.
• بساطة تطوير التطبيق حيث يمكن إضافة وظائف جديدة دون المساس بالبرامج الموجودة والتى تعمل .
• ترشيد أزمنة اإلستجابة.
التركيبة ذات المعالجة المتعددة:
فى التركيبة ذات المعالجة المتعددة تسكن الوظائف مثل القياس والتحكم فى العمليات وتحديد أوضاع
قطع الشغل والمواجهة مع المشغل ،إلى معالجات متخصصة التى تسمى معالجات لوظيفة محددة
أو وحدات الذكاء ،يتم تجهيز هذه الوحدات عادة بوحدات إدخال /إخراج خاصة بها .وتؤدى هذه الوحدات
وظائفها المحددة بغير ارتباط مع المعالج الرئيسى للـ  PLCوذلك من خالل برنامج مبرمج مسبقًا لى لوحة
الذاكرة الخاصة بهم .Firmware
ويقوم المستخدم حينئذ ببساطة بتشكيل وحدة الذكاء وذلك بتغذيتها بالمتغيرات الضرورية
لتشغيلها ،مثل قيم الحدود ونقاط اإلبطاء واإليقاف ..الخ .تخلص هذه التركيبة المعالج الرئيسى .ذو الدور
المحدود خارج المعالجة المتتالية اإلعتيادية ،وتحصر وظيفته ببساطة فى عمل اإلتصاالت بين وحدات الذكاء،
مثل إرسال التشكيل مع بداية التشغيل ومراقبة الحاالت وتجميع و تنفيذ النتائج .ومن ثم فإن التركيبة
ذات المعالجة المتعددة تحسن األداء العام للنظام بإستخدام المعالجة اآلتية 0فى نفس الوقت.
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المتحكم المنطقي المبرمج Programmable logic Controller ( PLC ( -
التركيبة ذات اللغات المتعددة:
تستخدم لغات تم تكييفها ألنواع المعالجة فى برمجة الـ PLC
مثل :لغة التعليمات  Instruction Listولغة السلم  Ladderولغة الرسومات  Grafcetواللغة الحرفية
 Structured textولغة تشكيالت الوظائف  . Function blocksيمكن للـ  PLCذو التركيبة متعددة
اللغات من خلط عدة لغات مع بعضها فى نفس التطبيق وعلى نفس الـ  . PLCيمكن إختيار اللغة المالئمة
لتناسب كل من الوظيفة التى تؤدى والمشغل.
وجدير بالذكر أن جميع اللغات السابقة قد تم تعرفها فى المواصفات القياسية العاملة .IEC61131
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الريالي الذكي Zelio Logic -
مقدمة:
صمم الريالى الذكى (زيليو لوجيك) ليناسب انظمة التحكم البسيطة فى مختلف التطبيقات الصناعية
والتجارية.
التطبيقات الصناعية:
• التحكم االلى فى ماكينات اإلنتاج ،التجميع ،أو االت التعبئة والتغليف الصغيرة.
• أنظمة أوتوماتيكية صغيرة تعمل على ( 48VACتطبيق الرفع ،وما إلى ذلك).
• أنظمة أوتوماتيكية الالمركزية للمعدات الكبيرة و المتوسطة الحجم (فى النسيج ،والبالستيك ،وقطاعات
تجهيز المواد ،وما إلى ذلك).
• أنظمة التحكم االلى فى االالت الزراعية (الرى ،الضخ ،الدفيئات  ،الخ).
التطبيقات التجارية:
• أنظمة التحكم االلى فى الحواجز  ،مصاريع الدوارة ،التحكم فى الوصول.
• أنظمةالتحكم االلى فى أنظمة اإلضاءة.
• أنظمة التحكم االلى فى الضواغط وانظمة تكييف الهواء.
البرمجة:
• سهولة البرمجة بأكثر من لغة عالمية تلبى جميع متطلبات متخصص التحكم والفنى البسيط فى نفس
الوقت وذلك عن طريق:
• برمجة عن طريق األزرار واألسهم فى واجهة الجهاز ،مما يساعد على عمل البرمجة والتعديل حتى فى الموقع
دون الحاجة لتوصيله بالحاسب اآللي.
• برمجة عن طريق الحاسب،وتعطى ميزة البرمجة بإحدى اللغتين.
• ( Ladderوالتى تشبه لحد كبير الرسومات الكهربية).
• Function Block
كما يمكن من خالل البرنامج  Zelio Soft2التأكد من صحة التصميم عن طريق عمل محاكاة ()Simulation
للتطبيق ودون الحاجة لتوصيل الجهاز ويمكن كذلك مراقبة الجهاز اثناء العمل (.)Online monitoring
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الريالي الذكي Zelio Logic -
وصف الجهاز:
 - 1يتوافر بالجهاز مدي واسع من مصادر التغذية حسب الموديل:
• تيار مستمر .12Vd.c.& 24 Vd.c
• تيار متردد
 -2إشارات الدخول24VAC, 48VAC, 100-240VAC :
• حساسات ذات ثالث أطراف ( )Wire 3أوكونتاكت
• إشارة أنالوج صفر –  10فولت  20 – 4,مللي أمبيرPT100 ،

SR2B121BD

 -3إشارات الخرج:
• خرج ريالى(حتى 8أمبير).
• خرج ترانزيستور (للتحكم فى العمليات السريعة).
 -4اإلتصال :يوجد مكان لتوصيل
• كابل للبرمجة.
• وضع ذاكرة إضافية ()EEPROM
• كابل التوصيل مع أجهزة اإلتصال ()modem
• يمكن للجهاز اإلحتفاظ بالذاكرة حتى 10سنوات عند إنقطاع التيار.
SR2E121BD

الموديالت:
يتوافر الجهاز فى موديلين اساسيين:
* نوع قائم بذاته  :Compactويتوافر فى عدد نقط  20 ،12 ،10نقطة دخول/خروج كمايوجد بعض الطرازات
بشاشة عرض أو بدن.
*نوع قابل لإلضافة  :Modularويتوافر فى وحدتين رئيسيتين  10و  26نقطة دخول /خروج .ويمكن إضافة أحد
الكروت االتية  ١٤ ،10، 6نقطة دخول  /خروج رقمية .وبذلك يمكن الحصول على حد اقصى 40نقطة دخول /خروج
( .)١4 + 26ويمكن إضافة كارت  ٤نقطة دخول  /خروج لزيادة عدد نقاط اإلشارة المتناظرة.
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الريالي الذكي Zelio Logic -
ريليهات للتحكم والقياس:
الريالى الذكى Zelio Logic
الوظائف:
يحتوى الجهاز فى وظائفه على اآلتى:
•  16مؤقت زمنى Timer
•  16عداد Counter
•  16رسالة Text message
•  1عداد سريع Fast counter
•  8ساعة إسبوعية Clock
•  16مقارن أنالوج Analogue comparator
•  8مقارن للعداد Counter comparator
فوائد الريالى الذكى
األداء العالى :المزيد من الذاكرة البرمجية والمزيد من  Function Blocksببساطة عن طريق تحديث البرامج
الثابتة ()Firmware
المزيد من الوظائف PID :لتطبيقات التكييف وأجهزة المودم 3G/2G
كفاءة أكبر ،ووقت أقل:
البرمجيات  Softwareوالبرامج الثابتة  Firmwareللتحميل المجانى من موقع شنادير إلكتريك االلكترونى.
إمكانية البرمجة باكثر من لغة برمجة  :ال  Ladderأو ال(  Function Block Diagram ( FBDللتطبيقات
الصغيرة .
الوصول إلى برنامج ال  Ladderوتعديل اإلعدادات على شاشة العرض المتكاملة بالريالى.
المزيد من المرونة – سهولة التصميم والصيانة:
يوجد للريالى الزكى وحدات مدمجة (قائم بذاته) Compactأو مجموعة وحدات قابلة لالضافة.Modular
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الريالي الذكي Zelio Logic -
االتصاالت
أدوات البرمجة عن طريق الكابالت والالسلكية:
هذه أدوات البرمجة تسمح للريالى الذكى زيليو لوجيك ان يكون متصال بالحاسب االلى عن طريق تشغيل
برنامج ". "Zelio Logic 2
كابالت االتصال:
 كابل  SR2USB01بمنفذ USB كابل  SR2CBL01إلى 9-way serial portوصلة السلكية:
 SR2BTC01واجهة بلوتوث.توسعة الذاكرة (:)Memory Cartridge
يمكن للريالى الزكى (زيليو لوجيك) أن يأخذ توسعة الذاكرة ( )Memory Cartridgeالتى تسمح بنسخ
البرنامج إلى ريالى زيليو اخر (فمن الممكن فقط تحميل وتحديث البرامج الثابتة  Firmwareباستخدام توسعة
الذاكرة ( SR2MEM02: Memory Cartridgeكما تمكن توسعة الذاكرة ( )Memory Cartridgeمن
حفظ نسخة احتياطية من البرنامج قبل استبدال المنتج.
عند استخدام توسعة الذاكرة ( )Memory Cartridgeمع الريالى الذكى دون شاشة عرض أو أزرار ،يتم نقل
نسخة من البرنامج الوارد فى ال  Memory Cartridgeتلقائيا إلى الريالى عند تشغيله.
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التحكم المنطقي المبرمج Schneider electric PLCs ranges -
Modicon M221 and M221 Book Logic controller
حسن أداء ماكيناتك مع Machine Struxure
مصنعين الماكينات يبحثون باستمرار عن طرق جديدة لتصميم وبناء آالت أكثر أبتكارًا فى وقت أقل وبتكلفة
أقل Machine .يمكن أن تساعدك على مواجهة التحديات الخاصة بك لتحسين الكفاءة واإلنتاجي االكبر،
وكذلك تسمح لك لتقديم أعلى قيمة مضافة لعمالئك طوال حياة الجهاز بأكمله يمكن ان تساعدك.
الجيل القادم من  Machine Struxureهو الحل الكامل الذى يوفر التحكم فى الماكينة والحلول الهندسية
الفعالة ،والدعم الهندسى الشامل.
يمكن أن تساعدك على مواجهة التحديات الخاصة بك لتحسين الكفاءة واإلنتاجية االكبر ،وكذلك تسمح لك
لتقديم أعلى قيمة مضافة عمالئك طوال حياة الجهاز بأكمله.
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التحكم المنطقي المبرمج Schneider electric PLCs ranges -
Modicon M221 Logic controller
أسرع وأصغر وحدات تحكم آلي فى السوق....
مرونة وقابلية التحكم فى اآللة
المجموعة الجديدة من وحدات تحكم اآللى  ، Modiconوالجيل القادم من  Machine Struxureيوفران
التحكم المرن فى الماكينات لتطويرها وتحسين أداءها.
وهذا يتضمن إمكانية االتصال من خالل الـ  ،Ethernetمخرج  USBللبرمجة ،والدخول على شبكة االنترنت.
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التحكم المنطقي المبرمج Schneider electric PLCs ranges -
كل شئ تحتاجه متوفر
موديكون  M221يقدم أفضل أداء فى فئتها .متوفر أيضا فى شكل كتاب .M221 Book
موديكون  M221يتطلب الحد األدنى من التركيب ويوفر براعة هائلة.

بفضل مرونة الـ  Modicon M221العالية ،اصبح من السهل جدا إلضافة وحدات إضافية
(�safety modules, Tesys motor starter module, extensive line of analog and digital mod
)ules, …. etc
ويبقى كل شئ فى وحدة واحدة فقط – Just One Configuration

www.se.com | 24 -10

10- 25 |www.se.com

Schneider electric PLCs ranges - التحكم المنطقي المبرمج
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مصادر تغذية تيار مستمر Power supplies -
مقدمة
تم تصميم مصادر التغذية ذات التيار المستمر Phaseo Electronic Switch Mode
لتوفير الجهد الالزم ل  PLCو دوائر انظمة التحكم االلى .
تتألف من خمسة نطاقات:
Modular
)  ( ABL8REM / ABL7RP ،األمثل ) Premium
• ( ABL8MEM / ABL7RMوحدات
و  )Universal( ABL8WP/ ABL8RPللتطبيقات المشتركة.
•  ASIABLلنظام الكابالت ،ASI-interface
•  ABL1REM / 1 RPMللمعدات المتكررة،
 Phaseoيلبي االحتياجات التي واجهتها في التطبيقات الصناعية والتجارية و
)L1-L2 ( Phase to Phase
،
التطبيقات السكنية .مع االتصال )N-L1( Phase to Neutral
أو  -3فاز ( )L1-L2-L3ب ال .Line Supply
توفر مصادر التغذية هذه ذات التيار المستمر  Phaseo Electronic Switch Modeالتيار المناسب لألحمال
المتوافقة مع ال  line Supplyالمتاحة في المعدات.
Phaseo Switch mode power supplies
مصادر التغذية ذات التيار المستمر  Phaseo Electronic Switch Modeهى الكترونية و الجهد الخارج
يمكن تنظيمه .استخدام االلكترونيات يجعل من الممكن تحسين أداء مصادر الطاقة ،والتي تقدم:
• حجم صغير جدا
• الحمايةالمتكاملة التيارات الزائدة  ،overloadتيار القصر  ،Short Circuitالجهد الزائد و الجهد المنخفض
• مجموعة واسعة جدا من مدخالت الجهد لمجموعة )Universal( ABL8WP / ABL8RP
• درجة عالية فى استقرار انتاج الجهد الخارج
• األداء الجيد جدا
• التشخيص عبر مؤشرات ليد على اللوحة األمامية
• التشخيص عن بعد عن طريق االتصال المتتابع ل نطاق )Universal( ABL8WP / ABL8RP
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مصادر تغذية تيار مستمر Power supplies -
تقدم مصادر التغذية ذات التيار المستمر  Phaseo Electronic Switch Modeاستقرار فى الجهد الناتج
 DCبدقة تصل إلى ،3٪
مهما كان الحمل من ال  ،Line supplyضمن نطاقات:
• ل  ( ABL8MEM / ABL7RMوحدات ( ABL8REM / ABL7RP ، ) Modularاألمثل ،)Premium
 ABL1REM / 1RPMو: ASIABL
 من  100إلى  V 240من أجل التوصيل(  )Phase to Neutral N-L1أو من phase to Phaseفاز ل فاز ()L1- L2
• بالنسبة إلى النطاق ( ABL8RP / ABL8WPالعالمي :) Universal
 من  85إلى  V 550من أجل التوصيل(  )Phase to Neutral N-L1أو من( Phase to Phase (L1- L2فاز ل فاز
  V 360إلى  V550فولت  ACلالتصال  3فاز ()L1-L2-L3مطابقة لمعايير  TÜV ,CSA,UL, IEC ,و  C-Tickالمناسبة لالستخدام الصناعي.
إن إدراج الحماية من االحمال الزائدة و تيارات القصر يجعل حماية ال  downstreamغير ضرورية إذا لم يكن
التمييز  Discriminationمطلوبا.
وتشمل مصادر التغذية ذات التيار المستمر  Phaseoأيضا:
• امكانية تعديل الجهد الخارج عن طريق  Potentiometerمن أجل أن تكون قادرة على تعويض عن أي نقص
فى الجهد في المنشآت الناتج عن استخدام الكابالت الطويلة
• تركيب مباشر على القضبان  35مم  ،اختياري على نطاق ABL1REM / 1RPM
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مصادر تغذية تيار مستمر Power supplies -
يتم توفير مصادر التغذية ذات التيار المستمر  Phaseo regulated Switch Modeفي ثالثة نطاقات
( ABL8MEM / ABL7RMوحدات  )Modularو )Optimum( ABL8REM / ABL7RP
و  )Universal( ABL8RP / ABL8WPوالتي تكملها نطاقات  ASIABL ABL1REM / 1RPMلألجهزة
المتكررة:
Phaseo ABL8MEM/ABL7RM (Modular) range
مجموعة ( Phaseo ABL8MEM / ABL7RMوحدات ) Modularتلبي جميع االحتياجات البسيطة وأنظمة
التشغيل اآللي مع تصنيفات الطاقة من  7إلى  60واط والجهد الناتج من  5VDC, 12VDC, 24VDCالشكل
والطبيعة المدمجة لمصادر التغذية تمكنك من إدراجها إما في لوحة وحدات أو تعلق على  Railداخل اللوحة.
تركيب مباشر على لوحة (باستخدام اثنين من العروات قابل للسحب) واختيار األسالك الخروج في أعلى أو
أسفل (باستثناء نموذج  )ABL7RM24025تجعل من السهل المنتج للدمج.
Phaseo ABL8REM/ABL7RP (Optimum) range
إن مجموعة (  Phaseo ABL8REM / ABL7RP (Optimumهي الحل منخفض التكلفة للتطبيقات
الموردة في  12VDCأو  24VDCأو  48VDCوتتطلب تيارات بين  3Aو .5A
يوفر مجموعة(  )ABL8REM / ABL7RP Optimumمن إمدادات الجهد لل .PLC
في حالة وجود زيادة في الحمولة  overloadالحماية الداخلية تمنع إمداد الطاقة بحيث ،عندما ال يكون هناك
مزيد من زيادة في الحمولة  ،وإمدادات الطاقة تعود إلى حالته الطبيعية.
مجموعة ( Phaseo ABL8REM / ABL7RPا )Optimumليس لديها ( PFCمعامل تحسين القدرة)  ،فإنها ال
تلبي متطلبات معيار ( IEC 61000-3-2باستثناء نماذج .)ABL7RP1205 / 7RP4803
• وظائف التشخيص (المحلية أو عن بعد)
• اختيار المستخدم من وضع التشغيل في حالة وجود الزائد ()current limiting or Stop
• وحدات وظيفة  Function Modulesإلعطاء استمرارية الخدمة:
• حماية ضد ميكروبريكس  Microbreaksأو انقطاع لفترات طويلة عن طريق وحدة عازلة و وحدات التحكم
في البطارية
• وظائف الموازاة والتكرار عن طريق وحدة التكرار
• التمييز ضد الحماية الزائدة عن طريق استخدام وحدات الحماية االلكترونية المصب التمييزية
• احتياطي الطاقة (وظيفة دفعة) المتصاص القمم الحالية العابرة transient current peaksالمطلوبة من
قبل التطبيق
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Presentation
(continued)
Power
supplies
- مصادر تغذية تيار مستمر
Phaseo switch mode power supplies (continued)

Phaseo regulated switch mode industrial supplies are offered in three ranges
ABL8MEM/ABL7RM (Modular), ABL8REM/ABL7RP (Optimum) and ABL8RP/
فمن الممكن
، )ABL8RP
/ ABL8WP
Universal
( مجموعة
مع
ABL8WP
(Universal)),
complemented
by the ASIABLand
ABL1REM/1RPM
rang
for repetitive machines:

لتلبية الحاجة إلى الجهد المساعد

Phaseo ABL8MEM/ABL7RM (Modular) range

.DC/ DC ) باستخدام محول وحداتVDC 15  إلىVDC 5(

The Phaseo ABL8MEM/ABL7RM (Modular) range meets all the needs of simple

automation
with)PFC(
power ratings
from فلتر
7 to 60
W and
an output voltage of
المتناسق إلى
التلوثsystems
إلى تقليل
المدخالت
دمج
ويؤدي

c, 12 V c or 24 V c.
مستوى
أدنى
The shape and compact nature of النطاق
its casingعبر
mean
that it can
be incorporated ei
in a modular panel or mounted on a 5 rail in a cabinet. Direct mounting on a pa
يضمن االمتثال
،بأكمله
)ABL8RP
ABL8WP
Universal(
(using بما
its two
retractable
lugs) and/ the
choice of wires
exiting at the top or bottom
(except for the ABL7RM24025 model) make it an easy product to integrate.

ABL8MEM12020

.IEC 61000-3-2 لمتطلبات المعيار

Phaseo ABL8REM/ABL7RP (Optimum) range

The Phaseo ABL8REM/ABL7RP (Optimum) range is the low-cost solution for
applications supplied in 12 V Phaseo
c, 24 V c orASIABL
48 V c andrange
requiring currents betwe
3 and 5 A.
The ABL8REM/ABL7RP (Optimum) range of Phaseo power supplies delivers a
voltage that can give the PLC logic states. In the event of an overload the power
supply
protection
trips so
that,الكهربائي
when there is
no more
overhead,
الجهد
لتقديم
W 144
 و72
اإلمداد
تصميم
 تمthe power supp
reverts to its nominal state.
.ASI-Interface
أساسي لنظام
وهو شرط
30power
 منsupplies does
Since the ABL8REM/ABL7RP
(Optimum)
range،VDC
of Phaseo
have PFC (Power Factor Correction), they do not meet the requirements of stan
Phase
(
مع
اإللكترونية
التبديل
وضع
الطاقة
إمدادات
هذه
IEC/EN 61000-3-2 (except for ABL7RP1205/7RP4803 models).

ABL8REM24030

لخصائص
) لضمان جودة االنتاج الحالي وفقاto neutral N-L1
Phaseo ABL8RP/ABL8WP (Universal) range

ABL8RPS24100

The ABL8RP/ABL8WP
range of Phaseo
supplies covers pow
.EN(Universal)
50295 للمعيار
وامتثاالpower
الكهرباء
ratings from 72 to 960 W in 24 V c and adapts to the majority of power distribut
systems used throughout the world. The same power supply can thus be conne
phase-to-neutral (N-L1) or phase-to-phase for line supplies ranging from 100 V
Phaseo
ABL1REM/1RPM
range
to 500 V a nominal.
In addition,
this range offers:
b Diagnostic functions (local or remote)
b User choice of operating mode in the event of an overload (current limiting or
b Function
to give continuity
service: تم تصميم
240 إلى
60 منmodules
ABL1REM
/ 1RPMofمجموعة
v Protection against microbreaks or prolonged outages by means of the Buffer
and Battery
control
modules
12module
تتطلب جهد
التي
المتكررة
واط للتكامل في المعدات
v Paralleling and redundancy functions by means of the Redundancy module
Discriminating
protection
against application
overloads
by means of discrimin
معv،الطاقة
إمدادات
اإللكترونية وضع
اإلمدادات
 هذه.VDC
electronic downstream Protection modules
)Phase
to Neutral
N-L1(
b A power reserve (boost function)
for absorbing
the transient
current peaks req
by the application

ABL8BUF24400

مع أو بدون مرشح مكافحة التوافقية

و
ASIABLp30p4

ASIABLp3002

With the ABL8RP/ABL8WP (Universal) range of power supplies, it is possible to
anti-harmonic
filter ,UL 508, CSA, TÜV certified,
satisfy the need for auxiliary voltage (5 V c to 15 V c) using c / c Converter
modules.
.تلبي جميع االحتياجات التي واجهتها في اآلالت التجارية

The incorporation of a PFC (Power Factor Correction)LQSXW¿OWHUUHGXFHVKDUPR
pollution to a minimum level across the entire ABL8RP/ABL8WP (Universal) ran
ensuring compliance with the requirements of standard IEC/EN 61000-3-2.
Phaseo ASIABLrange

The 72 and 144 W ASIABLrange of Phaseo power supplies is designed to deliv
voltage of 30 V c, which is a prerequisite for the AS-Interface cabling system. T
electronic switch mode power supplies with phase-to-neutral (N-L1) connection
ensure the quality of the output current in accordance with the electrical
characteristics and in compliance with standard EN 50295.
Phaseo ABL1REM/1RPM range

ABL1RpMpp0pp
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ABL1RpM24100

The ABL1REM/1RPM range of Phaseo power supplies from 60 to 240 W is desig
for integration in repetitive equipment requiring a voltage of 12 V c or 24 V c.
These electronic switch mode power supplies, with phase-to-neutral (N-L1)
FRQQHFWLRQZLWKRUZLWKRXWDQWLKDUPRQLF¿OWHUDQG8/&6$DQG7h9FHUWL¿
meet all the needs encountered in commercial machines and standard catalog
machines.

Power supplies - مصادر تغذية تيار مستمر
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Power supplies - مصادر تغذية تيار مستمر
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لوحات التوزيع
Distribution Boards
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لوحات التوزيع Distribution Boards -
المعايير القياسية IEC 61439-1&2
المعايير القياسية  IEC 61439-1&2الخاصة بـتجميع اللوحات الكهربائية و أجهزة التحكم ذات الجهد
المنخفض
(")"Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
تهدف الى تزويد العمالء بلوحات كهربائية على مستوى عال من الثقة من حيث السالمة وتوافر الطاقة
وتشمل جوانب السالمة ما يلي:
• سالمة االشخاص
• خطر الحريق،
• خطر االنفجار

توافر الطاقة هو قضية رئيسية في العديد من القطاعات
و قد يؤثر االنقطاع الطويل و المتتالي في لوحة الكهرباء
إلى تأثيرات اقتصاديه.تساهم ال IEC standard
في توفير الطاقة

وتعطي المعايير متطلبات التصميم بحيث ال يتوقع حدوث أي انقطاع في حالة حدوث خلل أو اضطراب أو
تشغيل في بيئة قاسية الظروف.
ويضمن االمتثال للمعايير أن لوحة الكهرباء تعمل بشكل صحيح ليس فقط في الظروف العادية ،ولكن أيضا
في الظروف الصعبة.
هيكل المعايير القياسية IEC 61439
تتألف المعايير القياسية  IEC 61439من معيار أساسي واحد يعطي القواعد العامة ،والعديد من المعايير
األخرى التي تشير إلى أنواع التجميعات المختلفة من (لوحات الكهرباء ,البارات النحاسية.......إلخ)
 :IEC 61439-1القواعد العامة
 :IEC 61439-2اللوحات الكهربائية و أجهزة التحكم
تساهم المعايير  IEC 61439 - 1 & 2في ايضاح:
• تعريفات واضحة للوحدات الوظيفية Functional unit
• أشكال الفصل  Formبين الوحدات الوظيفية وفقا لمتطلبات العميل
• االختبارات المحددة  type testو االختبارات الروتينيه routine test
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لوحات التوزيع Distribution Boards -
تضمن هذه االختبارات مطابقة لوحات الكهرباء وفقا للمعايير القياسية:
 يتم إجراء االختبارات المحددة  Type testعلي لوحات لوحدات وظيفية متطابقه يتم إجراء االختبارات الروتينية Routine testعلى لوحة الكهرباء بعد االنتهاء من تصنيعها .والغرض منهاهو التحقق من أن الخصائص التي تمت من قبل االختبارات المحددة  type testلم يتم تغييرها خالل عمليات
التصنيع
المعايير القياسية IEC 62208
تنطبق هذه المواصفة القياسية الدولية على اللوحات الفارغة ،وذلك قبل تركيب المكونات أو المفاتيح
الكهربائية أو أجهزة التحكم من قبل المصنع
تختص المواصفة القياسية بالتعاريف العامة والتصنيفات والخصائص ومتطلبات االختبار الخاصة باللوحات
التي سوف يتم استخدامها كجزء من اللوحات الكهرباية و أجهزة التحكم
تصنف اللوحات وفقا لما يلي:
 .1نوع المواد:
• المواد العازلة.
• المواد المعدنية؛
• مزيج من المواد العازلة والمعدنية.
 .2انواع التثبيت:
• مثبتة علي االرض floor standing
• مثبته بالجدار wall mounted
• تركيب خارج الجدار flush mounted
• للتعليق على األعمدة Pole mounting
 .3اماكن وضع اللوحه
• Indoor
• Outdoor
 .4درجات الحماية:
 IP codeطبقا IEC 60529
 IK codeطبقا IEC 62262
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لوحات التوزيع Distribution Boards -
IP code
يشار إلى درجة الحماية التي يوفرها ال  enclosureفي  IP codeالموصى بها في
 IEC 60529يتم توفير الحماية ضد التأثيرات الخارجية التالية:
• حماية من االختراق من قبل االجسام الصلبة ودخول الغبار
• حماية ضد دخول السوائل
• حماية األشخاص من الوصول إلى األجزاء الحية
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لوحات التوزيع Distribution Boards -
الرقم الثاني

الرقم االول
حماية ضد األجسام الصلبة
صفر

ال يوجد حماية

حماية ضد المياه
صفر

1

اجسام ذات قطر
اكبر من  50مم

1

2

اجسام ذات قطر
اكبر من  12.5مم

2

3

اجسام ذات قطر
اكبر من  2.5مم

3

4

اجسام ذات قطر
اكبر من  1مم

4

5

حماية تامة ضد
االتربة

5

6

حماية تامة لعزل
أي جزء مهما
كان حجمه

ال يوجد حماية
سقوط المياه
رأسيا
سقوط المياه من
أعلى بزاوية 15
O

سقوط المياه من
أعلى بزاوية 60
O

6

(مياه االمطار)

سقوط المياه من
كل االتجاهات

ضخ المياه من
كل االتجاهات
(خراطيم اطفاء
الحريق)
ضخ المياه
بقوة كبيرة من
كل اإلتجاهات

7

الغمر في
المياه بعمق
 1مم

8

الغمر في
المياه بعمق
 1مم أو أكثر

9

ضخ المياه بقوة
كبيرة من كل
اإلتجاهات بدرجة
حرارة مرتفعة
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Distribution Boards - لوحات التوزيع
Additional letter

Supplementary letter

الحرف األول

الحرف الثاني

A

back of hand
ظهر اليد

H

high voltage apparatus
اجهزة الجهد العالي

B

finger
اصبع اليد

M

motion during water test
الحركة أثناء الماء

C

tool
أداة

S

stationary during water test
ثبات اثناء إختبار الماء

D

wire
األسالك

M

motion during water test
الحركة أثناء الماء
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لوحات التوزيع Distribution Boards -
IK Code
طبقا لمعيإر  IEC 62262يعرف ال  IK CODEعلى انه يوضح درجة الحماية و قدرة المعدات على مقاومة
الصدمات الميكانيكية
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Distribution Boards - لوحات التوزيع
Forms
. محددة ألنواع التشغيل المختلفةforms يتم فصل الوحدات الوظيفية داخل اللوحة عن طريق
 بمعنى أن النموذج الذي يحتوي على رقم أعلى يتضمنa” or “b“  بـتصنيف4  إلى1  منforms وتتراوح ال
خصائص النماذج ذات األرقام األقل
:The standard distinguishes
 اليوجد فصل:Form 1
the functional units  عنbusbars  فصل:Form 2
 وحدة من,of all functional units  فصلbusbars from the functional units and  فصل:Form 3
except at their output terminals ,أخرى
of the outgoing terminals of all functional units,  فصلForm 3, but including  مثل:Form 4
.one from another
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Distribution Boards - لوحات التوزيع
IEC62208 لوحات صبقًا للمواصفات
 تنقسم اليSchneider electric اللوحات الفارغة في
Steel,Stainless-steel & glass reinforced Polyester
 مع كل ضمانات الجودة والسرعة وسهولة، أيا كان التكوينات أو التطبيقات،تتكيف مع جميع الظروف
.االستخدام
Spacial CRN
Conforms to general rules for empty enclosure defined by IEC 62208 standard
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Water tightness confirming
IEC60529

IP 66 for single door
IP 55 for double door

Robustness conforming IEC
62262

IK 10 (plain door)
IK 08 (glazed door)

Paint Method

Electro static powder

Color

RAL 7035 textured

Distribution Boards - لوحات التوزيع
Spacial SF
Conforms to general rules for empty enclosure defined by IEC 62208 standard

Water tightness confirming
IEC60529

IP 55 for double door

Robustness conforming IEC
62262

IK 10 (plain door)
IK 08 (glazed door)

Paint Method

Electro static powder

Color

RAL 7035 textured

Spacial SM
Conforms to general rules for empty enclosure defined by IEC 62208 standard

Water tightness confirming
IEC60529

IP 55 for single door
IP 55 for double door

Robustness conforming IEC
62262

IK 10 (plain door)
IK 08 (glazed door)

Paint Method

Electro static powder

Color

RAL 7035 textured
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Distribution Boards - لوحات التوزيع
Spacial S3X
Conforms to general rules for empty enclosure defined by IEC 62208 standard

11- 11 |www.se.com

Water tightness confirming
IEC60529

IP 66 for single door
IP 55 for double door

Robustness conforming IEC
62262

IK 10 (plain door)
IK 08 (glazed door)

Two types of materials

AISI304L: Non harsh
chemical, food & beverage
environments
AISI316L:Harsh enviroments
(Chemical , Marine ,Food …
etc.)

Offer computability

Accessories compatible with
standards steel offer

Color

RAL 7035 textured

Distribution Boards - لوحات التوزيع
Thalassa PLM
Conforms to general rules for empty enclosure defined by IEC 62208 standard

Water tightness confirming
IEC60529

IP 55 for single door
IP 55 for double door

Robustness conforming IEC
62262

IK 10 (plain door)
IK 08 (glazed door)

Paint Method

Electro static powder

Color

RAL 7035 textured

Thalassa PLA
Conforms to general rules for empty enclosure defined by IEC 62208 standard

Range of Temp

-50 to +1500C thermal stability complant with standard
IEC 62208

Water tightness confirming
IEC60529

IP 65
IP 54

Robustness conforming IEC
62262

IK 10 (plain door)
IK 08 (glazed door)

Color

RAL 7035 textured
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لوحات التوزيع الكهربي النهائية
لوحات صبقًا للمواصفات IEC61439
اللوحات توفر الحماية الكاملة للمنازل لحمايتها من أخطار الحرائق التي يمكن أن تسببها الكهرباء
هناك نوعان من لوحات التوزيع الكهربي النهائي
لوحة البترا Petra -
• اللوحة متوفرة من عدد  8خطوط إلي  36خط داخل و خارج الحائط
• تتميز لوحة البترا ب :
 -١االمان  :اللوحة مصنعة من بالستيك يمنع امتداد النيران
 -٢سهولة التركيب :
اللوحة مصممة لتوفر الحرية للفني للتحكم في :
• البارة االوميجا المتحركة
• البارة المشط لتركيب المفاتيح بسهولة
 -٣الشكل االنسيابي :اللوحة مصممة لتعطي الشكل الراقي في بيتك

Flush mounting enclosures
Terminal
block

Smoked door

Plain doors

Rated
current
)In (A

Capacity
in 18 mm
modules

Number of
modules
per row

Number
of rows

2x8 holes

EZ9E108S2F

EZ9E108P2F

63

8

8

1

2x8 holes

EZ9E112S2F

EZ9E112P2F

63

12

12

1

2x17 holes

EZ9E118S2F

EZ9E118P2F

63

18

18

1

2x17 holes

EZ9E212S2F

EZ9E212P2F

63

24

12

2

2x22 holes

EZ9E312S2F

EZ9E312P2F

80

36

12

3
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لوحة Acti 9
لوحة توزيع نهائية بباس بار ثالثي الفازات

باب دوار
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مساحة واسعة
للكابالت

لوحة Acti 9
أختيار اللوحة المناسبة لك
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اللوحات الذكية
Smart Panels
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اللوحات الذكية Smart Panels -
إدارة الطاقة لم تكن باالمرالبسيط كما هي االن
األلواح الذكية تجعلك تصل إلى إدارة وتوفير الطاقة
وهنا سوف نقوم بـتحديد كيفية تجهيز القواطع الكهربائية وأجهزة الحماية األخرى من  Acti9و  Compactو
وأيضا كيفية تصميم اللوحات
اعتمادا على المعلومات التي سيتم الحصول عليها من األجهزة
Masterpact
ً
ً
الذكية.

 3التحكم
• إجراءات كفاءة الطاقة على
أساس البيانات
المراقبة والتحكم في الوقت
الفعلي
• الوصول إلى الطاقة
ومعلومات الموقع من خالل
الخدمات عبر اإلنترنت

 1القياس
• قدرات القياس والتحكم
باألجهزة
 2االتصال
• كيفية التواصل
مع األجهزة
• قدرة االتصال على
منصات إدارة الطاقة
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اللوحات الذكية Smart Panels -
خمسة أنواع من المعلومات
يمكننا تصنيف المعلومات التي يمكن الحصول عليها إلى خمس أنواع ومن هنا يمكننا تحديد األجهزة
المطلوبه لتقريب المعنى
إنظر المثال التالي للحصول على معلومات من السيارة
المعدة
حالة ُ

هذه هي أضواء
التحذير للبطارية أو
تآكل اإلطارات أو حتى
مقياس الوقود .إذا
كان واحد من هذه
األضواء مضيء فهنا
بحاجة لعملية صيانة

القياسات
هذا هو مؤشر
السرعة .لدى عميلك
مكافئ الستهالك
الكهرباء ويمكنه
تتبع ارتفاعه أو
هبوطه

قراءة العدادات
التحكم
هذه هي االدوات في
عجلة القيادة .تماما
مثل األضواء  ،البوق،
والمؤشرات  ،وما إلى
ذلك  ،وهذه االشارات
سوف تؤدي إلى
التحكم في
األحمال الكهربائيه
سواء باإليقاف أو
التشغيل

الجودة
هذا هو عداد
المراجعة لجودة
المحرك مكافئ
للتعبير عن حالة
المعدة طبقًا
لإلستخدام (سواء
كان استخدام عادي
أو سيئ)

هذا هو عداد
المسافات في
السيارة .وبالمقارنة،
بالقواطع الكهربائية
فهو يشير إلى
استهالك الطاقة

طريقتان للوصول إلى المعلومات

عن بعد عبر شبكة
تكنولوجيا المعلومات

مباشرة عن طريق اللوحة
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اللوحات الذكية Smart Panels -

التحكم

التحكم

المعدة
وضع ُ

الجودة

القياسات

قراءة العدادات

التحكم

المعدة
وضع ُ

الجودة

القياسات

قراءة العدادادت

الجودة

القياسات

قراءة العدادات

التحكم
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المعدة
وضع ُ

الجودة

القياسات

قراءة العدادات

المعدة
وضع ُ

اللوحات الذكية Smart Panels -
Acti9

حالة القواطع
شاشات عرض على اللوحات والمراقبة عن بعد

(
(

(
(
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اللوحات الذكية Smart Panels -
Acti9

التحكم
شاشات عرض على اللوحات والمراقبة عن بعد

(
(
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(
(

اللوحات الذكية Smart Panels -

شاشات عرض على اللوحات والمراقبة عن بعد

Acti9

قراءات العدادات

(
(
(
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اللوحات الذكية Smart Panels -

شاشات عرض على اللوحات

المراقبة عن بعد

LV434000 Modbus IFM
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Compact NSX

قراءات العدادات ,القياسات  ,الجودة

اللوحات الذكية Smart Panels -

شاشات عرض على اللوحات والمراقبة عن بعد

Compact NSX

قراءات العدادات ,القياسات  ,الجودة

LV434000 Modbus IFM
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اللوحات الذكية Smart Panels -
Compact NSX

قراءات العدادات ,القياسات  ,الجودة والتحكم
شاشات عرض على اللوحات

المراقبة عن بعد
LV434000 Modbus IFM
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اللوحات الذكية Smart Panels -

شاشات عرض على اللوحات وعرض عن بعد

Compact NSX

قراءات العدادات ,القياسات  ,الجودة وحالة القواطع

LV434000 Modbus IFM
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اللوحات الذكية Smart Panels -

شاشات عرض على اللوحات

المراقبة عن بعد
LV434000 Modbus IFM
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Compact NSX

قراءات العدادات ,القياسات  ,الجودة  ,حالة القواطع والتحكم

اللوحات الذكية Smart Panels -

شاشات عرض على اللوحات والمراقبة عن بعد

Compact NSX

قراءات العدادات ,القياسات  ,الجودة ,حالة القواطع والتحكم

LV434000
LV434000
Modbus IFM
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اللوحات الذكية Smart Panels -

شاشات عرض على اللوحات

المراقبة عن بعد
LV434000 Modbus IFM
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Compact NSX

حالة القواطع والتحكم

اللوحات الذكية Smart Panels -

شاشات عرض على اللوحات والمراقبة عن بعد

Compact NSX

حالة القواطع والتحكم

LV434000 Modbus IFM
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اللوحات الذكية Smart Panels -

األكواد
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Compact NSX

قابلة للسحب (القاعدة أو الشاسية)

اللوحات الذكية Smart Panels -

األكواد

Compact NSX

قابلة للسحب (القاعدة أو الشاسية)
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اللوحات الذكية Smart Panels -

جهاز مثبت ,المراقبة عن بعد

LV434000 Modbus IFM
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Compact NS

قراءات العدادات ,القياسات  ,الجودة  ,حالة القواطع
جهاز مثبت ,شاشات عرض على اللوحات

اللوحات الذكية Smart Panels -

جهاز مثبت ,شاشات عرض على اللوحات والمراقبة عن بعد

Compact NS

قراءات العدادات ,القياسات  ,الجودة  ,حالة القواطع

LV434000 Modbus IFM
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اللوحات الذكية Smart Panels -

جهاز مثبت ,شاشات عرض على اللوحات

جهاز مثبت ,المراقبة عن بعد
LV434000 Modbus IFM
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Compact NS

قراءات العدادات ,القياسات  ,الجودة  ,حالة القواطع والتحكم

اللوحات الذكية Smart Panels -

جهاز مثبت ,شاشات عرض على اللوحات والمراقبة عن بعد

Compact NS

قراءات العدادات ,القياسات  ,الجودة ,حالة القواطع والتحكم

LV434000 Modbus IFM
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اللوحات الذكية Smart Panels -
Compact NS

قراءات العدادات ,القياسات  ,الجودة  ,حالة القواطع
قابلة للسحب ,شاشات عرض على اللوحات

قابلة للسحب ,المراقبة عن بعد
LV434000
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اللوحات الذكية Smart Panels -

قابلة للسحب ,شاشات عرض على اللوحات و المراقبة عن بعد

Compact NS

قراءات العدادات ,القياسات  ,الجودة  ,حالة القواطع

LV434000 Modbus IFM
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اللوحات الذكية Smart Panels -
Compact NS

قراءات العدادات ,القياسات  ,الجودة  ,حالة القواطع والتحكم
قابلة للسحب ,شاشات عرض على اللوحات

قابلة للسحب المراقبة عن بعد

LV434000
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اللوحات الذكية Smart Panels -

قابلة للسحب ,شاشات عرض على اللوحات و المراقبة عن بعد

Compact NS

قراءات العدادات ,القياسات  ,الجودة  ,حالة القواطع والتحكم

LV434000 Modbus IFM
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Smart Panels - اللوحات الذكية
Masterpact MTZ ,

 الجودة وحالة القواطع,  القياسات,قراءات العدادات
 شاشات عرض على اللوحات و المراقبة عن بعد,ثابتة

Communication
interface
(optional)
Communication
interface
(optional)
Communication
interface
(optional)
LV434001
(Ethernet
IFE for
MTZ
Breaker)
mmunication
interface
(optional)
LV434001
(Ethernet
IFE1 for
1 MTZ
Breaker)

LV434002
(Ethernet
IFEIFE
for
1 for
Breaker
+1 +1
LV434001
(Ethernet
for
1MTZ
MTZ
Breaker)
LV434002
(Ethernet
IFE
1 MTZ
Breaker
for upfor
toup
121to
compact
NSX)
LV434002
(Ethernet
IFE
for
MTZ
Breaker
+ 1NSX)
34001 (Ethernetgateway
IFE for
1function
MTZfunction
Breaker)
gateway
12 compact
for+up1to 12 compact NSX)
34002 (Ethernet IFE forgateway
1 MTZfunction
Breaker
eway function for up to 12 compact NSX)

Communicat
Commun
interface
(op
interface
Communication
Communication
interface
(optional)
LV434000
(Modb
interface (optional)
LV434000
(

In case
of using
In case
of u

LV434000
(Modbus
IFM)LV434002
up tou
LV434000
(Modbus
IFM)LV434002
In case of using
can be
In case of using
canconnecte
be conn
LV434002 up to 12 NSX
through
12
IFM
LV434002
up
to
12
NSX
can be connected
through
12 L
can be12connected
through
IFM LV434000

through 12 IFM LV434000

ULP RJ45 cables (optional)

ULPULP
RJ45
cables
(optional)
RJ45
cables
(optional)
TRV00803 (L=0.3m, Quantity 10)
TRV00806
(L=0.6m,
Quantity10)
10)
TRV00803
(L=0.3m,
Quantity
P RJ45 cables
(optional)
TRV00803
(L=0.3m, Quantity
10)
TRV00810 (L=1 m, Quantity 5)

TRV00806
(L=0.6m,
Quantity
10) 10)
TRV00806
(L=0.6m,
Quantity
TRV00820 (L=2
m, Quantity
5)
(L=1 (L=3
m, Quantity
5)5) 5)
V00803 (L=0.3m,TRV00810
Quantity
10)
TRV00830
m,m,
Quantity
TRV00810
(L=1
Quantity
(L=2
m,
Quantity
5)
V00806 (L=0.6m,TRV00820
Quantity
10)
TRV00850
(L=5
m,
Quantity
1) 5)
TRV00820 (L=2 m, Quantity
TRV00830
m, Quantity
5) 5)
V00810 (L=1 m, Quantity
5) (L=3 (L=3
TRV00830
m, Quantity
TRV00850
(L=5
m,
Quantity
1)
V00820 (L=2 m, Quantity
5)
TRV00850 (L=5 m, Quantity 1)
V00830 (L=3 m, Quantity 5)
V00850 (L=5 m, Quantity 1)

Modbus
Serial link

Modbus
Serial link

Modbu
M
SerialS

For Control we use Smart Electrical Control (Communication Coils)

ForFor
Control
wewe
use
Smart
Electrical
Control
(Communication
Coils)
Control
use
Smart
Electrical
Control
(Communication
Coi
For Control we use Smart Electrical Control (Communication Coils)
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Masterpact MTZ ,

Smart Panels - اللوحات الذكية
 الجودة وحالة القواطع,  القياسات,قراءات العدادات
 شاشات عرض على اللوحات و المراقبة عن بعد,قابلة للسحب

For Control we use Smart Electrical C

*Chassis status management(CE,CD,CT) included in the eIFE interface features
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Compact NS, Masterpact MTZ

Smart Panels - اللوحات الذكية
مثال لتوصيل منتجات مختلفة
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اللوحات الذكية Smart Panels -
مثال لتوصيل منتجات مختلفة والمراقبة عن بعد
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اللوحات الذكية Smart Panels -
مصدر قدرة 24VDC

استهالك الوحدات
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اللوحات الذكية Smart Panels -
حساب مصدر القدرة 24VDC

مثال حساب منتج واحد

مثال حساب منتجات متعددة
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Power out. Game on.
BATTERY BACKUP

HOME NETWORK

13

Simple, affordable power protection from APC™ by Schneider Electric™
keeps your computer, home entertainment systems, and WiFi connections
safe and working, even if the power goes out.

تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات

IT and Data Centers

www.se.com
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مانع انقطاع التيار الكهربي – UPS
ما هو مانع انقطاع التيار الكهربي – ?UPS
هو جهاز لحماية األجهزة اإللكترونية من الضرر الناتج عن أنقطاع الكهرباء,أو من زيادة
و أنخفاض الجهد عن طريق توفير مصدر طاقة لألحمال ذات األهمية القصوى من البطاريات خالل فترة انقطاع
الكهرباء.
أنواع ال UPS
:Back UPS

ضمان

مداخل

Reference

Range

2 Years

3 IEC sockets

BX500CI

500 VA

2 Years

4 IEC sockets

BX700UI

700 VA

2 Years

6 IEC sockets

BX1400UI

1400 VA

ضمان

مداخل

الكمبيوتر و ملحفاته

مؤشر  LEDو منبهات

أجهزة االتصال باألنترنت

منظم الجهد األوتوماتيكي AVR

وحدات تخزين ملحقة بشبكة األنترنت

توصيل عن طريق  USBو برنامج تفريغ الطاقة

آله عرض ذو طاقة نبضية

قاطع كهربائي بزر ضاغط
Battery backup and surge protection
outlets
Data Lines and surge protection
Automatic Diagnostic test
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: Back UPS Pro
الBack UPS Proيوفر مصدر طاقة أحتياطي أكبر ,حتي تستطيع أن تعمل خالل االنقطاعات الكهربائية
الصغيرة و المتوسطة ,أيضا يحمي األجهزة من أرتفاع و أنخفاض الجهد األتية من الشبكة الكهربائية .يحتوي
أيضا علي مزايا حماية البيئة المميزة,
مثل نظام حفظ الطاقة الذي يطفأ تلقائيا األجهزة المساعدة للكمبيوتر الخاملة عند وضع
 sleepالكمبيوتر علي وضع أو عند إطفائه .أيضا يحتوي علي نظام شحن عالي الكفاءة
و منظم الجهد التلقائي اللذان يعمالن علي تقليل الطاقة المستهلكة.
هو جهاز ممتاز لحماية األجهزة من االنقطاعات الكهربائية المستمرة و من أرتفاع و أنخفاض الجهد األتية من
الشبكة و لحماية المستخدم الفقدان للبيانات مع باقي مزاياه.

Reference

Range

BR550GI

550 VA

BR900GI

900 VA

BR1200GI

1200 VA

BR1500G

1500 VA

مزايا

BR1500G

مجموعة البطاريات الخارجية المتوافقة التي
تمنحك زيادة في وقت التشغيل

٭

BR1200GI

BR900GI

BR550GI

 AVRمثبت الجهد األوتوماتيكي

٭

٭

٭

٭

قاطع كهربائي بزر ضاغط

٭

٭

٭

٭

)LCD (Liquid Crystal Display

٭

٭

٭

٭

Battery backup and surge
protection outlets

5

5

4

3

5

5

4

3

Surge Only Outlets
Data line protection

٭

Data line surge protection

٭

٭

٭

Automatic Diagnostic test

٭

٭

٭

٭

Auto Shutdown software

٭

٭

٭

٭
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SMC and SMT Ranges

Reference

Range

Reference

Range

SMC1000I

1 KVA

SMT750I

750 VA

SMC1500I

1.5 KVA

SMT1000I

1 KVA

SMC2000I

2 KVA

SMT1500I

1.5 VA

SMC3000I

3 KVA

SMT2200I

2.2 KVA

SMT3000I

3 KVA

مزايا
تصميم عالي الكفاءة
تصميم قوي التحمل لحماية األجزاء
اإللكترونية الحساسة
معامل قدرة  Power Factorعالي يصل ل
-٠.٩في أنظمة ال  SMTفقط
تبدل سريع للبطاريات
شاشة عرض  LCDجديدة
 AVRمنظم جهد أوتوماتيكي
نظام أدارة لتحسين أداء البطاريات
Surge Protection
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SMX Ranges

Range

Reference

750 VA

SMX750I

1 KVA

SMX1000I

2.2 VA

SMX2200HV

3 KVA

SMX3000HV

مزايا
تصميم أصغر لتسهيل عملية التركيب و
ليحسن كفاءة البطارية
٥  تقبل إليDC موصالت تيار ثابت
 بطاريات١٠ ( اوVA 1500>) بطاريات ذكية
( التي تضبط وقت التشغيلVA 1500<)
أوتوماتيكيا لزيادة
وقت التشغيل
 عاليPOWER FACTOR معامل قدرة
EPO منفذ إطفاء الطاقة الطارئ
أعادة شحن سريعة
Slim 2U rack or tower form
Up to 3 Switched Outlet Groups
NC models ship with pre-installed
AP9631 UPS Network Management
Card 2 with Environmental
Monitoring
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References

Accessories
Batteries

• SMX750I
• SMX1000I
• SMX2200HV
• SMX3000HV

SMX48RMBP2U
SMX120RMBP2U

Network management card
AP9630
AP9620

AP9631

:Smart UPS Online
, للشبكات الكهربائية, حماية للطاقة الفورية للسيرفرات, يمنح تحويل ثنائي
Smart UPS Online للمعامل الطبية و للتطبيقات الصناعية الخفيفة جهاز ال
,الذي يمكن ضبطها باستخدام مجموعة بطاريات متعددة لتوفير وقت تشغيل أكبر
 نظام إطفاء الشبكة يمنح إطفاء سلس ألنظمة,و يحتوي على برنامج تفريغ الطاقة
.أدارة الشبكات
:SURT Ranges
Range

Reference

1 KVA

SURT1000XLI

15 KVA

SURT15KRMXLI

20 KVA

SURT20KRMXL

References

Accessories
Rail kits
SURTRK
SURTRK2

• SURT1000XLI
• SURT15KRMXLI
• SURT20KRMXL

SURTRK4

Batteries
SURT48XLBP

SURT192RMXLBP

SURT48RMXLBP

SURT192RMXLBP2

SURT192XLBP
Rail kits
SRTRK2

مزايا
يركب على رف أو عمودي

Network management card:

تبدل سريع للبطاريات بدون فصل
منظم جهد و تردد
LED شاشة عرض
Double converter online
Pre-installed network management card
Serial connection
Scheduable runtime
Built-in automatic and manual bypass

SRTRK3

SRTRK4

• SRT2200XLI
• SRT3000XLI
• SRT5000XL
• SRT6000XLI
• SRT8000XLI
• SRT10000XLI

AP963

AP9810

AP9631

AP9624

AP9335TH

AP9613

Batteries
SRT192BP

SRT96BP

SRT192RMBP

SRT96RMBP

SRT192BP2

SRT002

SRT72BP

SRT003

SRT72RMBP

SRT009
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Power Banks

مزايا

SYA8K16IXR

Reference

Range

SYA4K8RM

From 4 to 8 KVA

SYH4K6RMI

From 4 to 6 KVA

SYA4K8I

From 4 to 8 KVA

SYA8K16IXR

From 8 to 16 KVA

SYA4K8I

SYH4K6RMI

SYA4K8RM

أنظمة ذكية  :أنظمة ذكية مضاعفة لنظام
تغيير سريع للبطاريات يمنح سهولة في
الصيانة

٭

٭

٭

٭

واجهة قابلة للفك  :لسهولة عملية الصيانة
حماية خطوط البيانات

٭

٭

٭

٭

شاشات  : LCDلسهولة التعامل مع المستخدم
و قراءة و أستخدام الخصائص للجهاز

٭

٭

٭

٭

حامل أسالك للدخول و الخروج قابل للتحرك:
يمنح سهولة تركيب األسالك و سهولة الصيانة

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

كارت أتصال للتشغيل الممتد  :يمنح الوحدات
الذكية من مراقبة صحة و عمر و سالمة
البطاريات

٭

٭

٭

٭

إمكانية التغيير  :يمنح إمكانية للتعديل السريع
لتوافي االحتياجات

٭

٭

٭

٭

Robust Frame : to connect to
communication and DC back planes

٭

٭

٭

٭

موصل تشغيل ممتد  :يمنح أمكانية تحميل

سريع ل  LX Extended Run Framesلسرعة
Symmetra

لسرعة و سهولة أستجابة الجهاز للتغيير في
طلب التشغيل

Power modules : Provides flexibility
to scale power, adds N+1
capability

٭

Battery modules : Hot swappable
for easy, risk-free maintenance

٭

٭

٭

٭

UPS network management card with
environmental monitoring

٭

٭

٭

٭

13- 7 | www.se.com

منظمات الجهد Voltage regulators -
منظمات الجهد مصممة لحملية اإللكترونيات و األجهزة المنزلية من األخطار الكهربائية المتعددة مثل
التغيرات التي تحدث في الجهد التي تؤدي إلى تقليل العمر االفتراضي لألجهزة ,و من خطورة االندفاعات و
الوخزات التي تؤدي إلي حرق األجزاء اإللكترونية أو لوحات التحكم الموجودة في األجهزة المنزلية أو من قصر
التيار داخل األجهزة.

مزايا
• يعدل تلقائيا الجهد القادم من الشبكة
للمستوى األمن لألجهزة اإللكترونية
• يحمي من األضرار المتسببة من االندفاعات و
االرتفاعات الكهربائية
• يحمي البيانات عن طريق منع االندفاعات ا
الكهربائية من التداخل مع األجهزة المخزنة
للبيانات
• توفير المال من خالل تقليل الحاجة لإلصالح
و التغيير لألجهزة المتضررة
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تطبيقات
• األجهزة المنزلية
• الدفايات المنزلية
• الكمبيوتر و التلفزيون

Ranges
LE 1200I

LE600I

Professional-grade Electrical Surge Protection for Computers and
Electronics
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Reference

عدد مصادر الخروج

أقصي قيمة للتيار

USB مداخل

PH6T3-GR

6

10 Amp

0

PH6VT3-GR

6

10 Amp

0

PMH63VT-GR

6

10 Amp

0

P5B-GR

5

10 Amp

0

PM1W-GR

1

16 Amp

0

PM1WU2-GR

1

16 Amp

2

PM5-GR

5

10 Amp

0

PM5U-GR

5

10 Amp

2

PM6-GR

6

10 Amp

0

PM6U-GR

6

10 Amp

2

PM8-GR

8

10 Amp

0

The Actassi Cabling System
 هو مجموعة جديدة عالمية من شنيدر اليكتريك تحدث طفرة في حلول التواصل واالتصال للبنيActassi
. التي أنشئت للمباني ومراكز البيانات، التحتية
: من مجموعة شاملة من المنتجاتActassi يتكون نظام
Actassi Copper solution
Actassi Fiber solution
Pre-terminated solution

Intelligent System Cable Management System Actassi Enclosures -
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Actassi Copper solutions
 الكابالت النحاسيةActassi - 1
كابالت لجميع التطبيقات
– from Cat 5 to Cat 7A ( UUTP, FUTP, SFTP, UFTP, FUTP, SFTP, FFTP (
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Actassi Copper solutions
Actassi S-One RJ45 موصالت
-2
ّ
…It’s about speed

DONE

Steady

Ready

Cat 5e, 6 and 6A, unshielded and shielded : فئات الكفاءة

www.se.com | 12 -13

Actassi Copper solutions
 -3لوحة التجميع النحاسية Actassi
جميع اللوحات لديها نظام ذكي للتركيب السريع.
كما أنها مزوده بـوصالت ،أغطية ،ومنظم كابالت الخلفية .
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Actassi Fiber solutions
 -1كابالت فايبر Actassi

 -3كابالت األلياف الضوئية :FIBER OPTIC CABLEهي ألياف مصنوعة من الزجاج النقي ،تكون طويلة
ورفيعة وال يتعدى سمكها سمك الشعرة .يجمع العديد من هذه األلياف في حزم داخل الكيبالت البصرية،
وتستخدم في نقل اإلشارات الضوئية لمسافات بعيدة جدًا.
( )single mode fiberتنتقل من خاللها إشارات ضوئية نسق ونمط موحد في كل ليفة ضوئية من ألياف
الحزمة وهي تستخدم في شبكات التلفون وكوابل التلفزيون .هذا النوع من األلياف يتميز بصغر نصف قطر
القلب الزجاجي حيث يصل إلى حوالي  micron 9وتمر من خالله أشعة الليزر تحت الحمراء ذات الطول الموجي
.nm -1.55 3.1
( )multi -mode fibersو بها يتم نقل العديد من األنماط لإلشارات الضوئية من خالل الليفة الضوئية
الواحدة مما يجعل استخدامها أفضل لشبكات الحاسوب .هذا النوع من األلياف يكون نصف قطره أكبر حيث
يصل إلى  micron 62.5وتنتقل من خالله األشعة تحت الحمراء.

Tight buffered
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Loose tube

Actassi Fiber solutions
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Actassi solutions
 -2لوحات تجميع األلياف الضوئية و مشتمالتها Actassi
 Actassi 19ألواح فايبر هي الحل االمثل والمدمج لحد الفايبر المتفوق و المدمج
لتطبيقات المنشآت عالية اإلنتاجية ومراكز البيانات.
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Actassi solutions
 -3موصالت األلياف الضوئية وأسالك التوصيل الضفيرة Actassi
مجموعة واسعة من موصالت األلياف الضوئية ،أسالك التوصيل المصنوعة وملحقاتها لدعم جميع االحتياجات
الالزمة لربط األلياف لمحطات العمل.
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Actassi solutions
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Actassi solutions
النظام الذكي Actassi
 Actassi FLEX & IFLEXيوفر هذا النظام لمدراء تكنولوجيا المعلومات قدرًا غير مسبوق من القدرة على
التحكم بالبنى التحتية الخاصة بشركاتهم ،مع إدارة ذكية متقنة للمعدات
كما يتم عرض حل مركز البيانات بناءاَ على الطلب  Data Center on Demandالذي يؤمن بدي ً
ال مرن وعالي
الفعالية لمراكز البيانات التقليدية .هذا الحل يؤمن للزبائن مقاربة خاصة عن طريق تلبية حاجات اليوم مع توفير
المرونة المطلوبة للتكيف مع الحاجات المستقبلية في مجال األعمال.

+
=

+
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Actassi solutions
الكابالت التي تم إنهاؤها مسبقا )pre-terminated cabling) Actassi
 Actassiوصالت شبكات مصنعة حسب الطلب تقلل من الوقت المستهلك ومن تكاليف العمالة المرتفعة و
كذلك تقلل من النفايات المخلفة في موقع العمل ومن أعمال الصيانة المتكررة .و يمكن لمدراء مراكز البيانات
تحديد طول الكابل بدقة و نوعة و طول اإلختراق و عدد األلياف في شبكتهم ,وبالتالي يمكنهم تقليل الوقت
المستهلك للتركيب بنسبة تصل إلى .”٪٨٠

نظام إدارة الكابالت
لدينا مجموعة واسعة النطاق من إدارة الكابالت من قنوات األلياف وصواني الشبكة الذي يوفر النظام بـال
تشوبه فضال عن سهولة التكيف والصيانة.
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Actassi solutions
كبائن الشبكات Actassi
 Actassiيشمل جميع األحجام الممكنة من الكبائن المثبتة على الحائط واألرضية ،من  6إلى  47وحدة في
مختلف األطوال واألعماق واأللوان والتركيبات.
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الطاقة النظيفة
Clean Energy

www.se.com
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إن الطاقة المتجددة هي تلك التي تستمد من الموارد الطبيعية التي تتجدد أو
ال تنفد .والتي تختلف جوهريا عن الطاقة التقليدية كالوقود األحفوري من نفط
وفحم وغاز طبيعي،
أو الوقود النووي .كما ال تنشأ عن الطاقة المتجددة مخلفات كثاني أكسيد
الكربون أو غازات ضارة كالتي تعمل على زيادة االحتباس الحراري .وتسمى أيضا
"الطاقة المستدامة" أو "الطاقة الخضراء".
وتواكبًا مع هذا االتجاه وايمانًا من شركة شنيدر اليكتريك بواجبها تجاه
البيئة .قامت الشركة بإتخاذ خطوات إلنتاج منتجات ذات خصائص تخدم هذا
االطار  .وهنا سوف نستعرض بعض من هذه المنتجات ً:
توجيهات اإلتحاد األوروبى للحد من المواد الخطرة ()RoHS
تخضع منتجات شنيدر إلكتريك لمتطلبات اإلتحاد األوروبى للحد من المواد
الخطرة ( )RoHSعلى مستوى العالم ،حتى بالنسبة للعديد من المنتجات التي
تستوفي معايير هذه المبادرة األوروبية.
الالئحة األوروبية لتسجيل وتقييم وتصريح وتقييد المواد الكيميائية ()REACh
تطبق شركة شنيدر إلكتريك الالئحة األوروبية ( )REAChالصارمة على
منتجاتها على مستوى العالم ،وتكشف عن معلومات شاملة عن وجود مواد
مثيرة للقلق في جميع هذه المنتجات.
الملف البيئى للمنتج ()PEP
تقوم شركة شنايدر إلكتريك بنشر المجموعة األكثر اكتماال من البيانات البيئية،
بما في ذلك البصمة الكربونية وبيانات استهالك الطاقة لكل دورة من دورات
حياة جميع منتجاتها ،وذلك وفقا لمعايير اإليزو  – 14025لإلقرارات البيئية.
يعتبر الملف البيئى للمنتج مفيد بشكل خاص فى رصد ومتابعة الطاقة ،
والتحكم فيها  ،والتوفير فى استهالكها ،و  /أو تقليل انبعاثات الكربون.
اإلرشادات الخاصة بإنتهاء العمر اإلفتراضى
متوفرة بنقرة زر  ،توفر هذة اإلرشادات ما يلى:
• معدالت إعادة التدوير بالنسبة لمنتجات شنيدر إليكتريك
• التوجيهات الخاصة بالحد من المخاطر على الموظفين أثناء تفكيك المنتجات
وقبل عمليات إعادة التدوير.
• تحديد أجزاء معينة إلعادة التدوير أو للمعالجة االنتقائية ،للحد من المخاطر
البيئية  /عدم التوافق مع عمليات إعادة التدوير القياسية.
www.se.com | 2 -14

بموجب عالمة جرين بريميوم
الصديقة للبيئة تلتزم شركة
شنيدر إلكتريك بالشفافية ،وذلك
عن طريق الكشف عن المعلومات
والبيانات والموثوقة
المتعلقة باألثر البيئي لمنتجاتها:
تم اعتماد أكثر من ٪75
من المنتجات التى تقوم
شنيدر إلكتريك
بتصنيعها على اعتبار انها
منتجات صديقة للبيئة

 - Homayaهــــومايــــــــــــا

دع الشمس تضيء حياتك!

تنتج إضاءة بقوة  650+ليومن من  5كشافات ويمكن أن تدعم شحن التليفزيون
والمروحة والمحمول
تنتج إضاءة بقوة  500+ليومن من  4كشافات ويمكن أن تدعم شحن المحمول
والراديو
بطارية آمنة موثوق فيها وعمرها طويل
مزودة بأحدث بطارية داخلية  ،صديقة للبيئة بتكنولوجيا الليثيوم فيرو فوسفات
عمرها اإلفتراضى  5سنوات
قابلة للنقل
كشافات محمولة مع بطارية ليثيوم وصندوق طاقة ومزودة بكشاف يدوى داخلى
تشحن  3هواتف محمولة أو راديو فى نفس الوقت
مزودة بـ  3مداخل "يو اس بى" لشحن الهواتف المحمولة القياسية والذكية أو الراديو
لوحة طاقة شمسية اضافية متوافقة
يمكن توصيلها بلوحة طاقة شمسية ذات قدرة عالية للشحن السريع خالل األيام
الغائمة
معتمدةعالميــــــــــــــًا*
جارى الحصول على اإلعتمادات
* Lighting Global, SONCAP, SABS (IEC), LM79, LM80
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 - Homayaهــــومايــــــــــــا

دع الشمس تضيء حياتك!

اإلستخدامــــــــات
توفر شنايدر إلكتريك ،مجموعة متكاملة من الحلول  ،من البداية إلى النهاية ،لمن ليس لديهم مصدر
للكهرباء.
عرض النظام الشمسى المنزلى هومايا عبارة عن نظام شمسى منزلى نقال  ،مزود بأحدث تكنولوجيا
البطاريات  ،و مصمم لتلبية جميع إحتياجات المنزل من الطاقة .يمكن أن تضيء بشكل مالئم جميع الغرف
ومناطق المعيشة في جميع أنحاء المنزل ،وأيضا يمكن شحن الهواتف المحمولة لجميع أفراد األسرة  ،وذلك
عن طريق الكشافات النقالة المزودة بـ  3مداخل "يو اس بى" للشحن

المواصفات

النظام الشمسى المنزلى اس 1

النظام الشمسى المنزلى اس 2

شدة اإلضاءة

" +500ليومن" فى اإلجمالى

" +650ليومن" فى اإلجمالى

عدد الكشافات الثابتة والنقالة

 2ثابت  1 +نقال
مع  3ساعات احتياطي(  +كشاف يدوى(
داخلى

 2ثابت  ٢ +نقال
مع  3ساعات احتياطي(  +كشاف يدوى(
داخلى

اقصى قدرة للوحة الشمسية

اقصى قدرة  6واط  12 -فولط

اقصى قدرة  12واط  12 -فولط

نوع البطارية الداخلية

بطارية رقيقة السمك قابلة إلعادة
الشحن قدرة  19,2واط  /ساعة
بتكنولوجيا الليثيوم ايون مكونة من
اربع قطع

بطارية رقيقة السمك قابلة إلعادة
الشحن قدرة  57,6واط  /ساعة
بتكنولوجيا الليثيوم ايون مكونة من
اربع قطع

 12ساعة لكشاف واحد أو
 6ساعات لكشافين
 3ساعات اضافية بالكشاف النقال

 ٣٦٠ساعة لكشاف واحد أو
 18ساعات لكشافين
 3ساعات اضافية بالكشاف النقال

مدة التشغيل

شهادات اإلعتماد

Lighting Global, SONCAP, SABS (IEC), LM79, LM80

جارى الحصول على شهادات اعتماد من

هذة المواصفات خاضعة للتعديل والتغيير دون سابق انذار
للمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابطenergy-access.schneider-electric.com :
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 TS 170Sموبيـــــــــــــــا  Mobiya TS 170S -الضوء للجميع في كل مكان

نظام اضاءة ليد نقال بالطاقة الشمسية

أجود نوعية ومتعدد اإلستخدامات

كفاءة اإلضاءة
بفضل التصميم المتطور ،وتقنية الليد و بطارية بتكنولوجيا
الليثيوم فيرو فوسفات
مزود بشاحن للهواتف المحمولة
كابل "يو اس بى"  ،لشحن جميع أنواع الهواتف
مقاوم للصدمات
آمن وصديق للمستخدم و يتحمل الصدمات المفاجأة
مقاوم للماء
على عمق يصل الى  0,5متر لمدة ساعة
تعمل البطارية ذاتيا لمدة تصل الى  48ساعة
مع الشحن لمدة يوم واحد
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 TS 170Sموبيـــــــــــــــا  Mobiya TS 170S -الضوء للجميع في كل مكان

اإلستخدامــــــــات
توفر شنايدر إلكتريك ،مجموعة متكاملة من الحلول  ،من البداية إلى النهاية ،لمن ليس لديهم مصدر
للكهرباء.
موبيا تى اس  170اس عبارة عن نظام اضاءة يدوي نقال بالطاقة الشمسية  ،يوفر الحصول على مصدر آمن
موثوق به ونظيف للطاقة .كما أنه يتميز بالعديد من الخيارات المبتكرة للتركيب بحيث أن يضئ كل ما يحيط
بك ويشحن هاتفك المحمول اينما كنت.
متوفر ايضا طراز آخر من هذا الكشاف بدون لوحة شمسية :تى اس  170ال

المواصفات

AEP-LB-SU12W

موبيا تى اس  170اس نظام اإلضاءة الليد النقال بالطاقة الشمسية

شدة اإلضاءة

" 170ليومن" – ضوء ابيض

البطارية

 3,5فولط  3 ،امبير  ،بتكنولوجيا الليثيوم فيرو فوسفات

 3مستويات لشدة اإلضاءة ومدة
التشغيل

عالى 6 :ساعات –  170ليومن
متوسط 12 :ساعة –  85ليومن
منخفض 48 :ساعة –  20ليومن

شهادات اإلعتماد

CE, Lighting Global, LM 79, SONCAP, SABS
)تقرير اللجنة الكهروتقنية الدولية(

اإلرتفاع)  Xالعرض  Xالمقاسات (الطول
بالملى متر

 X 156 X 142الكشاف156 :

للمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابطenergy-access.schneider-electric.com :
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 9معايير إلختيار محطة الشحن
 22,1ك.واط  43 ,ك.واط (تيار متردد)  50ك.واط (تيار مستمر)

الطاقة لكل
مأخذ

 11ك.واط  22,1 ,ك.واط  3,7ك.واط –  4,7ك.واط
الخط الرئيسى أحادى الطور

الخط الرئيسى ثالثى الطور

نمط الشحن

النمط 2

النمط 4
التحكم المتقدم في الشحن مع االتصال
بين المحطة والمركبة .بالنسبة لنمط
الشحن بالتيار المباشر.

النمط 3
التحكم المتقدم في الشحن مع
االتصال بين المحطة والمركبة.
استخدام كابل الشحن المباشر

الكابل المتصل من النوع 1
الكابل المتصل من النوع 2

النوع 2

المنزلى

التيار المباشر من النوع  1حتى  7,4ك .واط

حتى  22,1ك .واط

حتى  2,3ك .واط

استخدام كابل شحن مجهز بواجهة
تحكم

الكهربائية

منفذ المقبس

تيار المتردد من النوع  2حتى  22,1ك .واط
برقم تعريف

مفتاح

توصيل حر

التوصيل بمخرج
القابس

التوصيل عن طريق تحديد اشارة الراديو أو عبر تطبيقات الهاتف الذكي للمحطات المتصلة – .تتوقف
هذة الوظيفة على ما إذا كانت المحطة متصلة من عدمة
المتقدمة

الوقت االمثل

التكلفة المثالي

بالنسبة لمجموعة محطات الشحن المتصلة
بشبكة المنشأة .يتم توفير إدارة الطاقة العالمية
(مرفق  +محطات) من أجل الحفاظ على خدمات
المنشأة التشغيلية من حيث المبانى ،والموقع،
وما إلى ذلك ،واإلستفادة القصوى من شحن
المركبة

بالنسبة لمحطات الشحن غير
المتصلة .يتم تحقيق أسرع شحن
لكل مأخذ على أساس الحد
األقص ىلطاقة المقبس .متاح
وظائف أخرى

يتم تأخير الشحن لحين حلول
أرخص فترة تعريفة  ،أو تقليلها
لإللتزام بالعقد

نعم  -ال

إدارة الطاقة

اإلستخدام
التوصيل

امكانية االتصاالت (السلكية ،واي فاي،
وحدة جي بي آر إس) الخاضعة لإلشراف
باألرضية

بالجدار

كابينة ذات قطب متكامل أو منفصل

تثبيت الكابينة بالجدار
IP 54
وفقا لكود الحماية الدولى

التثبيت

IK 10

IP 55

مقاومة صدمة البندول :كتلة زنة  5كجم،
سلسلة  40سم

لحماية من الغبار و نفثات الماء ذات الحماية من الغبار و تسرب الماء  ،يمكن
الضغط المنخفض ،يمكن استخدامه استخدامة باألماكن الخارجية المفتوحة
باألماكن الخارجية المفتوحة
أنيق
متين
الشكل

متين +
غطاء معدني ذات خصائص مضادة
للتخريب ،وحماية لوحة المفاتيح اإلضافية

غطاء معدنى

غطاء بالستيك ابيض متين

الحماية

التركيب
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نظام إدارة المباني الذكيه
Smart Building Management

www.se.com
15- 1 |

15

إدارة المباني الذكية
تكاليف الطاقة تتزايد باستمرار ،مما يؤثر على المباني من جميع األنواع أو األحجام ،في كل مكان .تحتاج إلى
حلول مبتكرة للحد من تكاليف الطاقة ،وتحسين الكفاءة ،وتلبية أهداف االستدامة وتعزيز قيمة البناء مع
الحفاظ على بيئة إنتاجية ومريحة للمنشأة
تحسين كفاءات األنظمة في جميع أنحاء المباني
تقليل أعباء اإلدارة والصيانة وتكاليف المرافق عن طريق التعلم من البيانات التي تجمعها لخلق كفاءات
جديدة كإيقاف تشغيل الحرارة تلقائ ًيا في غرفة غير مستخدمة

زيادة رضا المقيمين وإنتاجيتهم
إضفاء الطابع الشخصي على ميزات المبنى وتشغيلها آل ًيا  -اإلضاءة والتدفئة والتبريد واستخدام الغرف
والمزيد  -لخلق بيئة عمل أكثر راحة وإنتاجي

اكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وزيادة التحكم
ربط األنظمة المنفصلة ومعلومات االستخدام وتحقيق التكامل بينها في عرض مركزي لتحسين مستوى
الرؤية في أوجه القصور والمشكالت والكتساب رؤى لتحقيق أعلى مستويات التحسين

إحداث تأثير إيجابي على هذا الكوكب
تعزيز الكفاءات البيئية وتحقيق عوائد أعلى من االستخدام األمثل للموارد مثل التدفئة والتبريد والكهرباء
والمياه وغيرها من المرافق واألنظمة للحد من استهالك الطاقة وخفض التكاليف
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المنتجات المتصلة
• وحدات تحكم بـالمجال
الصمامات و المحركات
• سهلة التركيب وعالية األداء لتقديم السيطرة األكثر كفاءة ودقة

الحساسات:
•مجموعة كبيرة من الحساسات (حرارة ،ضغط ،روطوبة ) لجميع التطبيقات المختلفة.

نظام إدارة الغرف:
• هذا الحل هو األمثل لخدمات الفنادق التي ترغب في تحكم في استهالك الطاقة خالل الفترات الغير
مشغولة اللغرف النه يحدد اوقات االشغال وعوامل أخرى من خالل حاساسات مختلفة
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حد التحكم
• EcoStruxure Building Operations
يتيح برنامج ) EBO) EcoStruxure Building Operationsبيانات من أجهزة منتعددة في جميع المبني
ليتم تجميعها وتحليلها وادارتها – تحويل بيانات النظام على مستوى التشغيل اآللي إلى معلومات تجارية
قيمة على مستوى االدارة.

الخدمات  -تحليالت  -تطبيقات
• EcoStruxure Building Advisor
 أجهزة للحصول على المعلومات ساحة  Cloudلعرض البيانات خدمات استشارية من خبراء معتمدين -شركة محليين لتنفيذ الحلول
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تطبيقــــات
Applications

www.se.com
16- 1 |

16

تطبيقــــات Applications -
شركة شنايدر اليكتريك تقدم مختلف مستلزمات المنزل المختصة بالتوصيالت الكهربية و التحكم في
دوائر اإلنارة مثل المفاتيح و األكباس األنيقة متعددة االشكال و االلوان و التصميمات و التي تتوفر في فتحة و
فتحتين و ثالث فتحات مما يوفر في تكلفة السدادات .كما أن خاصية غطاء حماية األطفال في األكباس يوفر
االمان االمثل لك.
هل تبحث عن منتج يناسب ذوقك و يضيف لمحة جمالية لبيتك و حماية فعلية ألسرتك؟

 4خطوات بسيطة لألختيار
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وشوش يونيكا المميزة

يونيكا توب

يونيكا بلس

يونيكا أليجرو

16- 3 | www.se.com

أكسسوارات يونيكا المتعددة
المفاتيح

مفتاح عادة/
ديفياتير/
وسط

مفتاح عادة/
ديفياتير/
وسط (بلمبة)

زر جرس
عريض

زر جرس

مفتاح تكيف
 /سخان 32
أمبير

لقم األكباس

بريزة يورو
أمريكي

بريزة يورو
أمريكي بحماية
لألطفال

بريزة شوكو
بغطاء

بريزة شوكو

تليفون /دش  /انترنت

بريزة داتا
CAT6/CAT
5e
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بريزة
Female
TV/ SAT

بريزة تليفون

أكسسوارات يونيكا المتعددة
لقم الميديا

لقمة RCA

HDMI

 2مخرج USB
شاحن 2,1
أمبير

لقمة VGA

مخرج USB
شحن  1أمبير

وظائف أضافية

جرس رنان

مفتاح ستارة

جرس متعدد
األصوات

مخرج
سماعات

كشاف
طواريء

سدادة

نصف سدادة

ديمر ديفياتير
و عادي  400وات

حساس
حركة
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استخدامات الديمر و حساس الحركة
اختيار الديمر المناسب لمنزلك طبقًا لنوع الحمل

جدول األحمال

اختيار حساس الحركة المناسب طبقًا لنوعية الحمل

جدول األحمال
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دوائر التوصيل
أمثلة توضيحية للدوائر الكهربائية
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طرق التوصيل
شواحن USB
مكان االستخدام
تتيح لك شواحن  USBالقيام بشحن بطارية األجهزة المحمولة بسرعة دون الحاجة
لشاحن محمول
االستخدام

التوصيل
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طرق التوصيل
مثال توضيحي لطريقة توصيل لقمة الداتا
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طرق التوصيل
مثال توضيحي لطريقة توصيل لقمة الداتا
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ماكينة السلم
من التطبيقات الشهيرة استخدام ما يسمي بماكينة السلم من أجل التحكم في انارة:
• الساللم في المنازل
• الممرات في الفنادق
وذالك بهدف التوفير األقصى في مصاريف التشغيل و الصيانة حيث أن استخدام هذه التقنية يوفر في:
• فاتورة الكهرباء الشهرية
• معدل تغير اللمبات المستخدمة في اإلنارة

زر تشغيل إضاءة يدويًا
زر تحديد زمن اإلضاءة

أطراف توصيل األسالك

و هناك طرقتين شائعتين لتوصيل ماكينة السلم
التوصلية الثالثية (األكثر استخداما):

3
4

الزر الجانبي علي وضع 3
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ماكينة السلم

3
4

الزر الجانبي علي وضع 4

ملحوظة هامة حتي ال تحترق ماكينة السلم يجب التأكد من أن الزر الجانبي علي الوضع المناسب للتوصيله
المستخدمة (  3أو )4
و لحساب إجمالي التيار المسحوب إلنارة المكان يمكن تطبيق المعادلة األتية:
إجمالي التيار=

( وات* عدد اللمبات )
(القدرة معامل*فولت)

و من ثم يمكن حساب مقطع السلك المناسب (  1مم 2أو  2مم )....2ة بالتالي اختيار طراز المفتاح المناسب.
يوضح الجدول التالي الطرازات المختلفة لماكينة السلم و مفاتيح الحماية

)مقطع الكابل ) مم2

الطراز

وصف القاطع

2

A9K24110

 iK60مفتاح أحادي  10أمبير

3

A9K24116

 iK60مفتاح أحادي  16أمبير

4

A9K24120

 iK60مفتاح أحادي  20أمبير

6

A9K24125

 iK60مفتاح أحادي  25أمبير

___

15363

ماكينة سلم مفتاح  7دقيقة  16أمبير

و لحماية ماكينة السلم يفضل استخدام:
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)مقطع الكابل ) مم2

الطراز

وصف القاطع

1

A9K24106

 iK60مفتاح أحادي  6أمبير

دوائر االضاءة
• عوامل تصميم دوائر اإلضاءة
يعتمد تصميم دوائر االضاءة علي عدة عوامل منها:
 -1طبيعة المكان الطلوب أضاءته ( ....مكتب – منزل – مخزن – ورش  .... -الخ )
 -2نوعية اللمبات المستخدمة
 -3التكلفة المادية المقدرة النارة المكان.
 -4طبيعة المكان المطلوب أضاءته:
من المعروف أن شدة اإلضاءة المطلوبة للمكان تختلف حسب الغرض المخصص له .فاختيار اإلضاءة المناسبة
ينعكس علي راحة و هدوء األشخاص المتواجدين في هذا المكان و يخلق جوا مناسبا للتعايش و العمل.
التكلفة المادية المقدرة إلنارة المكان:
بعد تحديد مستوي اإلضاءة المطلوب و تحديد نوعية اللمبات المستخدمة و عددها يمكن تقدير التكلفة
الكلية المطلوبة إلنارة ما بعد أضافه تكلفة األسالك و أكسسوارات اإلضاءة االخري .و مع تغيير نوعية اللمبات
تتغير التكلفة الكلية بالتعبية
و لحساب إجمالي المسحوب إلنارة المكان يمكن تطبيق المعادلة األتية
( وات* عدد اللمبات )

إجمالي التيار =

(القدرة معامل*فولت )200
و من ثم يمكن حساب مقطع السلك المناسب (  1مم 2أو  2مم )... 2و بالتالي اختيار طراز المفتاح المناسب
يوضح الجدول التالي الطرازات المختلفة لمفاتيح الحماية :

)مقطع الكابل ) مم2

وصف القاطع

الطراز

أو  iK60مفتاح أحادي  10أمبير

2

A9K24110

12480

3

A9K24116

12481

أو  iK60مفتاح أحادي  16أمبير
Domae

4

A9K24120

12482

أو  iK60مفتاح أحادي  20أمبير
Domae

6

A9K24125

12483

أو  iK60مفتاح أحادي  25أمبير
Domae

Domae
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استخدمات المباني والمنازل
(ديمر ) تغيير شدة اإلضاءة

المواصفات الفنية
الجهد Hz. 50 % 10 ± AC V 230 :

إمكانية التوصيل مع مفتاح ذو اتجاهين
عدادالمفاتيح التي يمكن توصيلها

التوصيل :يتم توصيل الديمر بكابالت حتي  ٢.٥ x ٢مم٢
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استخدمات المباني والمنازل
اختيار حساس الحركة المناسب طبقًا لنوعية الحمل

جدول األحمال

تشغيل دوائر اإلضاءة من أماكن متعددة ( ديفياتير)
تستخدم الريليهات النبضية  TLلفصل و توصيل التغذية الكهربائية لدوائر اإلضاءة في حالة االحتياج للتحكم
في التشغيل من أكثر من مكان .و يمكن زيادة عدد أقطاب الريليهات النبضية لتغذية مزيد من األحمال عن
طريق الوحدات اإلضافية  ETLو التي ال تحتاج إلى تغيير

و كما سبق ذكره حساب إجمالي التيار المسحوب إلنارة المكان بتطبيق المعادلة األتية:
إجمالي التيار =

(الوات* عدد اللمبات )
(القدرة معامل*فولت)
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استخدمات المباني والمنازل
و من ثم يمكن حساب مقطع السلك المناسب (  1مم 2أو  2مم )2و بالتالي اختيار طراز المفتاح المناسب و
الطراز المناسب للريالي النبضي
يوضح الجدول التالي الطرازات المختلفة للريليهات و مفاتيح الحماية.
أوال مفاتيح الحماية:
)مقطع الكابل ) مم2

الطراز

وصف القاطع

2

A9K24110

 iK60مفتاح أحادي  10أمبير

3

A9K24116

 iK60مفتاح أحادي  16أمبير

4

A9K24125/A9K24132

 iK60مفتاح أحادي  20أمبير/
 iK60مفتاح أحادي  25أمبير

6

A9K24125/A9K24132

 iK60مفتاح أحادي  32أمبير/
 iK60مفتاح أحادي  25أمبير

ثانيا الريليهات النبضية:
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الطراز

الوصف

A9C30815

ريالي نبضي أحادي القطب قالب  16أمبير
VAC-110 V DC 220

A9C30811

ريالي نبضي أحادي القطب مفتوح  16أمبير
VAC-110 V DC 220

A9C30831

ريالي نبضي أحادي القطب مفتوح 32أمبير
VAC-110 V DC 220

A9C30812

ريالي نبضي ثنائي القطب مفتوح  16أمبير
VAC-110 V DC 220

A9C30816

قطبان أضافيان مفتوح

استخدمات المباني والمنازل
اإلضاءة التوماتيكية لألسوار
من أجل التوفير األقصي ل لطاقة الكهربائية و الحصول علي االضاءة المطلوبة في الوقت المناسب يتم
استخدام هذه التقنية و التي تعتمد علي توصيل الطاقة الكهربائية لمصابيح اإلضاءة عند غروب الشمس أو
عند وصول مستوي اإلضاءة المحيطة إلي قدر معين يمكن ضبطه.
كما أن تلك التقنية تقوم بفصل التغذية الكهربائية عن مصابيح االضاءة عند شروق الشمس أو عند وصول
مستوي الضاءة المحيطة إلي قدر معين .حتي مع تغير مواعيد شروق و غروب الشمس مع تغير فصول
السنة فأن تلك الدائرة الذكية تقوم بتغيير مواعيد انارة و اطفاء المصابيح لتتناسب مع كل فصل.
و تستخدم هذه التقنية للتحكم في اضاءة الشوارع و أسوار الفيالت و الوحدات السكنية و الحدائق.
يوضح الجدول التالي الطرازات المطلوبة لتكوين الدائرة الكهربائية للحصول هلي االضاءة االوتماتكية
علي الوجه األكمل:
الطراز

وصف المنتج

A9K24106

مفتاح أحادي  6أمبير لحماية دائرة التحكم iK60

CCT15368

خلية ضوئية قابلة لضبط مستوي شدة
الستضاءة

A9C20731

كونتاكتور صامت احادي القطب  25أمبير
لتوصيل و فصل دوائر الضاءة

A9C20731

مفتاح احادي  25امبير لحماية دائرة االضاءة
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استخدمات المباني والمنازل
كشافات الطواريء
الطريقة االمنة للتعامل مع الطواريء (انقطاع الكهرباء) في المباني وفي المنازل,
لدينا حلول بداية من الحلول التقليدية وحتي حلول التحكم عن بعد والحلول الخاصة بالمباني الضخمة
الطراز

وصف المنتج

OVA37067E

كشاف طوارىء  8وات فلورسنت ساعه
 IP40واحده غير مستمر

OVA37068E

كشاف طوارىء  8وات فلورسنت ثالث ساعات
 IP40غير مستمر

OVA37071E

كشاف طوارىء  8وات فلورسنت ساعه واحده
 IP40مستمر

OVA37072E

كشاف طوارىء  8وات فلورسنت ثالث ساعات
 IP40مستمر

OVA50238E

استيكر لتوضيح االتجاهات
) مجموعه مكونه من  10استيكر يمين (

OVA50249E

استيكر لتوضيح االتجاهات
) مجموعه مكونه من  10استيكرشمال (

OVA50250E

لتوضيح االتجاهات
) مجموعه مكونه من  10استيكر تحت (

OVA50239E

استيكر لتوضيح االتجاهات
) مجموعه مكونه من  10استيكر خروج (

OVA38351

ساعه واحده غير مستمر  LEDكشاف طوارىء
EasyLed Exiway

OVA38353

ثالث ساعات غير مستمر  LEDكشاف طوارىء
Exiway EasyLed

OVA38356

ساعه واحد مستمر  LEDكشاف طوارىء
EasyLed Exiway

OVA38368

ثالث ساعات مستمر  LEDكشاف طوارىء
Exiway EasyLed

OVA53130

بوات داخل الحيطة للكشاف Easyled

OVA53120

إكسسوار تثبيت للسقف الساقط Easyled

OVA53129

مجموعة ستيكر لتوضيح االتجاهات
) يمين و شمال و تحت (
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استخدمات المباني والمنازل
حساسات الحركة
 يكشف وجود.يمكن تخفيض استهالك الطاقة في المباني بمساعدة أجهزة كشف وجود ميرتين أرغوس
 إذا كانت درجة السطوع أقل من قيمة.األشخاص في الغرفة ويقيس في وقت واحد شدة الضوء الطبيعي
 إذا كان سطوع المناطق المحيطة كاف، ومع ذلك. حتى أصغر حركات كافية لتنشيط اإلضاءة،محددة مسبقا
 الممرات الطويلة، مثالية للمكاتب. يتم إيقاف األضواء مرة أخرى،أو إذا لم تكتشف أرغس أي شخص في الغرفة
ومناطق المدخل

Description

Ref. Number

Time delay

Maximum
Detection
Range

Location

Argus
Standard 360

CCTR1P001
Blister

5 sec - 10 min

3.9 m Radius

ceiling

Argus
Standard120,
IP55

CCTR1P004
Blister

3 sec - 30 min

12 m

Wall/
ceiling

CCTR1P008
Blister

5 sec - 20 min

12 m radius

Wall/
ceiling

CCTR1P002
Blister

3 sec - 10 min

3.6 m radius

ceiling

10 sec -30 min

7 m radius

ceiling

7 m radius

ceiling

Outdoor

Argus
Standard 360
Indoor
Argus Standard 360
Argus Presence with IR
360 , 1 channel
Argus Presence with IR
360 , 2 channel
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MTN55101119

MTN55101219

Channel 1:20 sec
30 min Channel
2 : 5 min 2 hr

تطبيقات الـ KNX
 .1التحكم فى اإلناره )ON/OFF(:
 التحكم فى كل دائره على حدة من خالل مفاتيح التحكم تحكم مركزى لإلناره Master on/off التحكم الوتوماتيكى لإلناره بناء على االضاءة الخارجيه التحكم الوتوماتيكى لإلناره من خالل التايمر التحكم الوتوماتيكى لإلناره من خالل حساس الحركه التحكم فى اإلناره من خالل الريموت كنترول التحكم فى اإلناره من خالل التليفون او التابليت امكانية عمل سيناريوهات مختلفه لإلضاءة( سيناريو للضيوف او للنوم او لمشاهدة التليفزيون)
 .2التحكم فى شده االضاءة (: )Dimming system
 التحكم فى كل دائره على حدة من خالل مفاتيح التحكم التحكم فى شده االضاءة من خالل الريموت كنترول التحكم فى شده االضاءة لجميع انواع الكشافات ) Halogen, incandescent) led, fluorescent lamp التحكم الوتوماتيكى فى شده االضاءة بناء على االضاءة الخارجيه التحكم فى شده االضاءة من خالل التليفون او التابليت امكانية عمل سيناريوهات مختلفه لشده الإلضاءة( سيناريو للضيوف او للنوم او لمشاهدة التليفزيون)
 .3التحكم فى التكيف:
 التحكم فى درجة حراره كل غرفه عن طريق الترموستات تحكم مركزى للتكييف Master on/off التحكم الوتوماتيكى للتكييف بناء على الحراره الخارجيه التحكم الوتوماتيكى للتكييف من خالل التايمر التحكم الوتوماتيكى للتكييف من خالل حساسات الحركه غلق للتكييف اوتوماتيك فى حالة فتح زجاج الغرفة مع اعاده تشغله ثانيه عند غلق الزجاج التوفير فى استهالك الكهرباء التحكم فى للتكييف خالل الريموت كنترول التحكم فى للتكييف من خالل التليفون او التابليت -امكانيه عمل سيناريوهات مختلفه لدرجه حراره التكييف ()Comfort mode
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تطبيقات الـ KNX
 .4التحكم فى الستائر
 التحكم فى كل ستارة على حدة من خالل مفاتيح التحكم تحكم مركزى للستائر Master on/off التحكم الوتوماتيكى للتكيف من خالل التايمر التحكم فى التكيف خالل الريموت كنترول التحكم الوتوماتيكى للستائر بناء على االضاءة الخارجيه و شدة الرياح التحكم فى التكيف من خالل التليفون اأو التابليت امكانيه عمل سيناريوهات مختلفه لمستوى الستائر( سيناريو للضيوف او للنوم او لمشاهدة التليفزيون)
 .5التحكم فى نظام الرى
 التحكم فى كل محابس المياه على حدة من خالل مفاتيح التحكم تحكم مركزى لكل محبس رى Master on/off التحكم الوتوماتيكى لنظام الرىمن خالل التايمر التحكم فى نظام الرى خالل الريموت كنترول التحكم فى التكيف من خالل التليفون او التابليت .6توفير نظام حمايه فى المنزل (: )Security system
 سارينة انذار فى حالة اقتحام المنزل سارينة انذار فى حالة كسر الزجاج او باب المنزل امكانية ارساللرسالة على التليفون فى حالة السرقة سارينة انذار فى حالة وجود حريق ()Smoke detector مراقبة المنزل من على بعد من خالل التليفون او التابليت عبر كاميرات المراقبهو اخيرا يتبين لنا ان القيمه الحقيقيه لنظام الـ  KNXانه نظام تحكم واحد لجميع التطبيقات المنزليه دون الحاجه
الى االستعانة بعده موردين ليقوم كل مورد بتنفيذ الوظيفه الخاصه به فقط دون االخرى مما يوضح فائده الـ KNX
أيضا ان نظام الـ KNX
فى توفيرالوقت و تكلفة التركيبات وذلك بالحد من استخدام الكابالت واألسالك .ويتبتن ً
يتيح جميع الحلول الممكنه بناء على رغبه العميل مع امكانية اضافة وظائف جديدة فى اى وقت فى الممستقبل .
و فى حالة السفر او ترك البيت لفتره طويله  ،يستطيع نظام الـ KNXحماية المنزل من السرقه وذلك باعطاء ايحاء
لالخرين من خارج المنزل بتواجد أشخاص بالداخل وذلك عن طريق فتح االنوار والستائر  ,محابس المياه فى الحديقه
اوتومتيكيا فى اوقات مختلفه على مدار اليوم واغالقهم بعد وقت محدد  )Home simulation( .و مما يميز نظام
ال KNXعن االنظمه الخرى انه تكنولوجيا اوروبيه متواجده في جميع اأنحاء العالم و متواجده فى مصر منذ اكثر
من  10اعوام و جميع الجهزه صناعه المانيه تتمتع بجوده و كفائه عاليه تميزها عن المنتجات
االخرى حيث ان النظام متوافق عليه من جميع المعلير العالميه IEC Standards ,ISO
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