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فهرس المحتویات
اقرأ الدليل أوال!
●

یرجى مراعاة إرشادات السالمة.

●

یعتبر دلیل اإلرشادات هذا جزءًا ال یتجزأ من المنتج.

●

احتفظ بالدلیل طوال العمر االفتراضي للمنتج.

●

یُسلم دلیل اإلرشادات إلى أي مُستخدم أو مالك الحق للمنتج.

المجموعة المستهدفة:
یحتوي هذا المستند على معلومات لفني التركیب والتشغیل والصیانة.
وثائق مرجعية:
●

كتیب )التشغیل والضبط( وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي AC 01.2 Parallel

المستندات المرجعیة متوفرة على اإلنترنت على الرابط .http://www.auma.com
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إرشادات السالمة

1.1

شروط التعامل اآلمن مع المنتج
المعايير/المواصفات

وفیما یتعلق بالتركیب والتوصیل الكهربائي والتشغیل والتركیب في موضع التثبیت،
یجب على مشغلي ومركبي الجهاز مراعاة كافة المتطلبات والتوجیهات واللوائح
والقواعد الوطنیة والتوصیات.

إرشادات األمان/
تحذيرات

یجب على األشخاص العاملین على هذا الجهاز االطالع على تعلیمات السالمة
والتحذیرات الواردة في هذا الدلیل واتباع كافة التوجیهات المذكورة .یجب مراعاة
تعلیمات السالمة والعالمات التحذیریة في المنتج لتجنب وقوع أضرار مادیة أو
إصابات شخصیة.

تأهيل األشخاص

ال یسمح بإجراء أعمال التركیب والتوصیل الكهربائي والتشغیل والتحكم وأعمال
الصیانة إال من قِبل عمال متخصصین ومصرح لهم من قِبل مشغلي الجهاز أو الجهة
الصانعة.

إرشادات السالمة

یتعین على العمال قبل البدء في العمل على هذا المنتج قراءة هذا الدلیل وفهمه ومعرفة القواعد المقررة لتأمین العمل
وكذلك مراعاتها.
التشغيل

تشغيل

قبل التشغیل یجب فحص جمیع اإلعدادات للتأكد أنها تتوافق مع متطلبات االستخدام.
عند الضبط الخاطئ ،قد تحدث مخاطر متعلقة باالستخدام ،مثل تضرر المحبس أو
النظام .والجهة الصانعة غیر مسؤولة عن أي أضرار محتملة ناجمة عن ذلك .یتحمل المستخدم وحده المخاطر.
شروط التشغیل السلیم واآلمن:
●

●

●

●

●

●

تدابير الحماية
الصيانة

النقل الصحیح والتخزین السلیم والتثبیت والتركیب والتشغیل الدقیق.
عدم تشغیل المنتج إال وهو في حالة سلیمة ،مع مراعاة هذه اإلرشادات.
اإلبالغ عن األعطال واألضرار فورًا وإزالتها )أو التكلیف بذلك(.
مراعاة القواعد المعتمدة للسالمة المهنیة.
مراعاة اللوائح المحلیة.
أثناء التشغیل یسخن جسم الجهاز ،وقد تنشأ درجة حرارة للسطح أكبر من ° 60م .للوقایة من اإلصابة بحروق،
ننصح بفحص سطح الجهاز باستخدام جهاز مناسب لقیاس درجة الحرارة ،وارتداء قفازات واقیة.

جهة التشغیل أو جهة التركیب هي المسؤولة عن تدابیر الحمایة الضروریة في
الموقع ،مثل توفیر األغطیة أو األقفال أو تجهیزات الحمایة الشخصیة للعاملین.
یجب مراعاة إرشادات الصیانة الواردة في هذا الدلیل لضمان السیر اآلمن لوظائف
الجهاز.
وال یسمح بإجراء أیة تعدیالت على الجهاز إال بموافقة كتابیة من الجهة الصانعة.

1.2

مجال االستخدام
المشغالت األرجوحیة  AUMA SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2مخصصة لتشغیل الصمامات
الصناعیة ،مثل البوابات والمحابس.
ال یُسمح بأي إستخدامات أخرى إال من خالل تصریح واضح )خطي( من الجهة الصانعة.
ال یُسمح باالستخدام مثالً لـ:
عربات نقل البضائع طبقاً للمعیار EN ISO 3691
رافعات طبقاً للمعیار EN 14502
مصاعد لألشخاص طبقاً لمعیار  DIN 15306و15309
مصاعد لألحمال طبقاً لمعیار EN 81-1/A1
ساللم متحركة
التشغیل الدائم
التركیب األرضي
االستخدام المتواصل تحت الماء )تُراعى درجة الحمایة(
مناطق معرضة لخطر االنفجار
المناطق المشعة في محطات الطاقة النوویة
یتم فقدان الضمان عند االستخدام غیر السلیم أو المخالف للتعلیمات.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ویدخل في االستخدام المطابق للتعلیمات أیضاً مراعاة هذه التعلیمات.
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إرشادات السالمة
معلومة
1.3

إرشادات التحذير

1.4

اإلرشادات والرموز

تسري هذه التعلیمات على التصمیم األساسي "الغلق باللف في اتجاه الیمین" ،مما
یعني أن العمود المشغل یتم إدارته في اتجاه عقارب الساعة لغلق الصمام.

إلبراز العملیات ذات الصلة باألمان في هذا الدلیل ،تم وضع اإلرشادات التحذیریة اآلتیة والممیزة بكلمات مناسبة للتنبیه
)خطر وتحذیر واحتراس ومالحظة(.
وضع خطير مباشر مع درجة خطر عالية .إذا لم يتم مراعاة التحذير ،تكون العاقبة الوفاة أو وقوع أضرار صحية
جسيمة.

وضع خطير محتمل مع درجة خطر متوسطة .إذا لم يتم مراعاة التحذير ،قد تكون العاقبة الوفاة أو وقوع أضرار صحية
جسيمة.

وضع خطير محتمل مع درجة خطر منخفضة .إذا لم يتم مراعاة التحذير ،يُمكن وقوع إصابات بسيطة أو متوسطة.
يمكن استخدامها أيضًا ارتباطا باألضرار المادية.

وضع خطير محتمل .إذا لم يتم مراعاة التحذير ،يُمكن وقوع أضرار مادية .ال يُستخدم في حالة وجود أضرار على
األشخاص.
عالمات السالمة

تُحذر من خطر اإلصابة.

تبین كلمة التنبیه )هنا خطر( درجة الخطورة.

یتم في هذا الدلیل استخدام اإلرشادات والرموز التالیة:
معلومة

یشیر المصطلح معلومة الموجود قبل النص إلى مالحظات ومعلومات مهمة.
رمز یشیر إلى الغلق )الصمام مغلق(
رمز یشیر إلى الفتح )الصمام مفتوح(
عن طريق قائمة المتغير
یصف السهم في قائمة المعلمة .باستخدام زر الضغط في وحدة التحكم المحلیة یمكن إیجاد المعلمة المرغوبة في الشاشة
سریعًا .یتم عرض نصوص الشاشة بخلفیة رمادیة :الشاشة.

➥

نتيجة العملية
تصف نتیجة العملیة السابقة.
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وصف موجز

وصف موجز
المشغل ذو الدورة الجزئية

التعریف وفقًا لـ :EN 15714-2/EN ISO 5211
المشغل ذو الدورة الجزئیة هو مشغل میكانیكي ،یقوم بنقل عزم الدوران على الصمام عن طریق دورة جزئیة تكون أقل
من دورة كاملة .فال یجب علیه أن یستوعب أي قوى دفع.

المشغل األرجوحي من AUMA

الصورة :1المشغل األرجوحي  SQ 10.2من AUMA

][1
][2
][3
][4

المشغل األرجوحي مع محرك وعجلة یدویة
وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي
وحدة التحكم الموضعیة المزودة بشاشة (a) ،مفتاح اختیار ،و ) (bزر
انضغاطي
وصلة الصمام

یتم تشغیل المشغالت األرجوحیة من  AUMA SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2بمحرك
كهربائي .تتوفر عجلة یدویة للتشغیل الیدوي .یمكن أن یتم اإلیقاف في األوضاع النهائیة ارتباطًا بالمسار أو بعزم الدوران.
للتحكم أو لمعالجة إشارة المشغل ،یلزم توفر وحدة تحكم في المشغل المیكانیكي.
في الطراز التداخلي )وحدة التحكم :كهرومیكانیكیة( یتم ضبط المسار وضبط قیم عزم الدوران عن طریق مفتاح في
المشغل المیكانیكي.
في الطراز غیر التداخلي )وحدة التحكم :إلكترونیة( یتم ضبط المسار وضبط قیم عزم الدوران عن طریق وحدة التحكم
في المشغل المیكانیكي ،ویجب لهذا الغرض عدم فتح علبة المشغل المیكانیكي أو علبة وحدة التحكم .لهذا الغرض تم دمج
حساس ) MWGحساس مسار وعزم الدوران المغناطیسي( ،والذي یوفر أیضًا بالغ عزم دوران/بیان عزم دوران
تناظري وبالغ وضع/بیان وضع تناظري بمخرج وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي.
وحدة تحكم المشغل الميكانيكي

یمكن تركیب وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي  AC 01.2مباشرة على المشغل
المیكانیكي أو وضعها على حامل حائطي.
عن طریق واجهة التحكم المحلیة لوحدة التحكم في المشغل المیكانیكي ،یمكن التحكم في المشغل المیكانیكي عن طریق
أزرار انضغاطیة وكذلك إجراء اإلعدادات في قائمة وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي .تعرض الشاشة معلومات حول
المشغل المیكانیكي وإعدادات القائمة.
تمتد وظائف وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي  AC 01.2من التحكم االعتیادي في الصمام في وضع التشغیل
الفتح-الغلق مرورًا بعملیات التحكم في الوضع وعملیات التحكم في التشغیل وجمع بیانات التشغیل وصوال إلى وظائف
التشخیص.
التطبيق والبرمجيات
عن طریق البرنامج  AUMA CDTألجهزة الویندوز )الالبتوب أو التابلت( وعن طریق تطبیق AUMA Assistant
یمكن قراءة واستقراء بیانات المشغل المیكانیكي وتغییر وتخزین اإلعدادات .وفي تلك األثناء یتم االتصال بین الكمبیوتر
والمشغل المیكانیكي  AUMAالسلكیًا عن طریق الواجهة البینیة للبلوتوث .من خالل  ،AUMA Cloudنقدم منصة
تفاعلیة یمكنك باستخدامها جمع وتقییم البیانات التفصیلیة للجهاز لجمیع المشغالت المیكانیكیة في النظام.
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الصورة :2االتصال عبر البلوتوث

برنامج AUMA CDT

برنامج  AUMA CDTعبارة عن برنامج ضبط واستعمال بسیط للمشغالت
المیكانیكیة .AUMA
یتوفر برنامج  AUMA CDTمجانًا عبر موقعنا على اإلنترنت على الرابط
.www.auma.com

منصة  AUMA Cloudالسحابية

تُمثِّل منصة  AUMA Cloudالسحابیة القلب الرقمي لعالم  .AUMAوهي منصة
تفاعلیة لتنظیم صیانة مشغالت  AUMAالمیكانیكیة بكفاءة وفعالیة من حیث التكلفة.
یمكن جمع بیانات الجهاز من جمیع المشغالت المیكانیكیة في النظام وعرضها
بوضوح في منصة  AUMA Cloudالسحابیة .توفر التحلیالت التفصیلیة معلومات
عن متطلبات الصیانة المحتملة .وظائف إضافیة تجعل إدارة األصول أسهل.
یتیح تطبیق  AUMA Assistantالضبط البُعدي والتشخیص البُعدي للمشغالت
المیكانیكیة  AUMAعبر البلوتوث عن طریق هاتف ذكي أو تابلت.

تطبيق AUMA Assistant

یتوفر تطبیق  AUMA Assistantعلى البالي ستور )أندروید( أو في آب ستور
)أي أو اس( مجاناً للتنزیل.
الصورة :3رابط تطبیق AUMA Assistant
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3

لوحة البیانات

لوحة البيانات
جمیع مكونات الجهاز )المشغل المیكانیكي ،وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي ،المحرك( ممیزة بلوحة بیانات.
الصورة :4ترتیب لوحات الصُنع

][1
][2
][3
][4

لوحة بیانات المشغل المیكانیكي
لوحة بیانات وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي
لوحة بیانات المحرك
لوحة إضافیة ،على سبیل المثال؛ لوحة تمییز محطة تولید الطاقة

لوحة بيانات المشغل الميكانيكي
الصورة :5لوحة بیانات المشغل المیكانیكي )مثال(

)= عالمة (CE

][1
][2
][3
][4
][5
][6
][7
][8
][9
][10
][11
][12
][13

)= شعار الشركة المصنعة(؛
اسم الشركة المصنعة
عنوان الشركة المصنعة
مسمى الطراز
رقم الطلب
الرقم المسلسل للمشغل الميكانيكي
زمن الضبط بوحدة ]ثانیة[ لحركة دوران  90درجة
نطاق عزم الدوران في االتجاه "تشغیل"
نطاق عزم الدوران في االتجاه "إیقاف"
نوع مادة التشحیم
درجة الحرارة المحیطة المسموح بها
اختیاري وفقًا لرغبة العمیل
درجة الحمایة
رمز مصفوفة البيانات

9

 SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2وحدة التحكم :إلكترونیة )(MWG
 AC 01.2ال تداخلي

لوحة البیانات

لوحة بيانات وحدة التحكم في المشغل الميكانيكي
الصورة :6لوحة بیانات وحدة المشغل المیكانیكي )مثال(

][1
][2
][3
][4
][5
][6
][7
][8
][9
][10
][11

اسم النوع
رقم الطلب
الرقم المسلسل
مخطط توصيل المشغل الميكانيكي
مخطط الدوائر الكهربائیة لوحدة التحكم في المشغل المیكانیكي
الجهد الكهربائي
فئة القدرة ألجهزة التحكم من AUMA
درجة الحرارة المحیطة المسموح بها
درجة الحمایة
التحكم
رمز مصفوفة البیانات

لوحة بيانات المحرك
الصورة :7لوحة بیانات المحرك )مثال(

][1
][2
][3
][4
][5
][6
][7
][8
][9
][10
][11
][12
][13
][14

10

)= شعار الشركة المصنعة(؛
طراز المحرك
رقم الصنف للمحرك
الرقم المسلسل
نوع التیار ،الجهد الكهربائي
القدرة اإلسمیة
التیار اإلسمي
وضع التشغیل
درجة الحمایة
حمایة المحرك )الحمایة الحراریة(
فئة العزل
سرعة الدوران
معامل القدرة cos phi
تردد الشبكة الكهربائیة
رمز مصفوفة البیانات

)= عالمة (CE
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لوحة البیانات

أوصاف بخصوص بيانات لوحة البيانات
مسمى الطراز
الجدول:1
وصف اسم النوع )على سبيل المثال (SQ 07.2-F10
07.2

SQ

F10النوع  = SQمشغالت أرجوحیة لوضع التحكم
النوع  = SQRمشغالت أرجوحیة للتشغیل المنتظم

SQ

حجم التصمیم
یسري الدلیل على أحجام التصمیم  05.2أو  07.2أو  10.2أو  12.2أو 14.2

07.2
F10

مقاس الفالنشة

الجدول:2
وصف مسمى طراز وحدة التحكم في المشغل الميكانيكي )على سبيل المثال (AC 01.2
01.2

AC

الطراز  = ACوحدة التحكم في المشغل المیكانیكي AUMATIC

AC
01.2

رقم الطلب

حجم التصمیم 01.2

یمكن أن یتم عن طریق هذا الرقم التعرف على المنتج وأن یتم تحدید البیانات الفنیة
والبیانات الخاصة بطلبیة الجهاز.
عند وجود أسئلة حول المنتج ،یرجى ذكر هذا الرقم دائمًا.
من خالل موقع اإلنترنت على الرابط  < http://www.auma.comالخدمة والدعم <  myAUMAنقدم خدمة
یمكن من خاللها أن یقوم المستخدم المفوض بتنزیل المستندات المتعلقة بالطلب مثل مخططات الدوائر والبیانات التقنیة
)باللغتین العربیة واإلنجلیزیة( وشهادة اختبار القبول وتعلیمات التشغیل وغیرها من المعلومات عن الطلب عن طریق
إدخال رقم الطلب.

الرقم المسلسل
المشغل الميكانيكي

الجدول:3
شرح الرقم المسلسل )مثل (NS123450520
NS12345 20 05
 05الموضع  :2+1أسبوع التركیب = أسبوع التقویم 05
 20الموضع  :4+3عام اإلنتاج = 2020
 NS12345رقم داخلي لتعریف المنتج بشكل دقیق

مخطط توصيل المشغل الميكانيكي

 .9الوضع یتوافق مع  :TPAإصدار مستشعر الوضع
) MWG = I, Qمستشعر مغناطیسي للحد وعزم الدوران(

فئة أداء أجهزة التحويل AUMA

أجهزة التحویل المستخدمة في وحدة تحكم المشغل المیكانیكي )الموصل
العكسي/ثایرستورات( مصنفة في فئات أداء ) AUMAمثل  (... ،A1، B1توضح
فئة األداء جهاز التحویل محدد إلى أي أداء قیاس أقصى مسموح به )للمحرك( .أداء القیاس )األداء االسمي( لمحرك
المشغل المیكانیكي موضح على لوحة بیانات المحرك بالكیلوواط .تصنیف فئات أداء  AUMAلقیم األداء االسمي
لطرازات المحرك یمكن أخذه من نشرات بیانات كهربائیة منفصلة.
مع أجهزة التحویل بدون تصنیف فئات األداء ال یتم بیان فئة األداء على لوحة بیانات وحدة تحكم المشغل المیكانیكي بل
أداء القیاس األقصى المسموح به مباشرة بالكیلوواط.

التوجيه

الجدول:4
أمثلة وحدة التحكم )بيانات على لوحة بيانات وحدة التحكم في المشغل الميكانيكي(
إشارة المدخل

الشرح

 24/48/60فلط تیار مستمر

جهد التحكم  24/48/60فلط تیار مستمر لوحدة التحكم في الفتح  -الغلق عن طریق المداخل الرقمیة )فتح،
إیقاف ،غلق(

 125 – 100فلط تیار مستمر

جهد التحكم  125 – 100فلط تیار مستمر لوحدة التحكم في الفتح  -الغلق عن طریق المداخل الرقمیة )فتح،
إیقاف ،غلق(

 120 – 100فلط تیار متناوب

جهد التحكم  120 – 100فلط تیار متناوب لوحدة التحكم في الفتح  -الغلق عن طریق المداخل الرقمیة )فتح،
إیقاف ،غلق(

 20 – 0/4مللي أمبیر

تیار الدخل للقیمة المرجعیة للتوجیه عبر مدخل تناظري
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لوحة البیانات
رمز مصفوفة البيانات

یمكنك من خالل استخدام تطبیق المساعد الخاص بنا AUMA Assistant
 Appمسح رمز مصفوفة البیانات ویمكنك الحصول بذلك على صفة المستخدم
المصرح له والوصول المباشر إلى الوثائق الخاصة بطلبیة المنتج بدون الحاجة إلى إدخال رقم الطلبیة والرقم التسلسلي.
الصورة :8الرابط إلى تطبیق المساعد :AUMA Assistant App

للمزید من الخدمات والدعم ،البرنامج/التطبیقات .../انظر الموقع .www.auma.com
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4

النقل والتخزين

4.1

النقل
المشغل الميكانيكي

النقل والتخزین

یتم إجراء النقل لموضع التثبیت في تغلیف محكم.
حمل معلق!

خطر الوفاة أو اإلصابات البالغة.
←
←
←
←
←
←
←
←

عدم الوقوف تحت حمل معلق.
تثبیت الرافعة على العُلبة ولیس على العجلة الیدویة.
المشغالت المیكانیكیة المركبة على الصمام :تثبیت الرافعة على الصمام ولیس على المشغل المیكانیكي.
المشغالت المیكانیكیة المركبة مع صندوق التروس :تثبیت الرافعة بمسامیر دائریة على صندوق التروس ولیس
على المشغل المیكانیكي.
المشغالت المیكانیكیة المركبة مع وحدة التحكم :تثبیت الرافعة على المشغل المیكانیكي ولیس على وحدة التحكم.
یلزم مراعاة إجمالي الوزن الوارد في اللوائح )المشغل المیكانیكي ،وحدة تحكم المشغل المیكانیكي ،صندوق
التروس ،الصمام(
یلزم تأمین الحمل ضد السقوط ،أو التزحلق ،أو االنقالب.
یلزم استخدام المحور التجریبي على ارتفاع منخفض ،لتجنب المخاطر المتوقعة مثل االنقالب.

الصورة :9مثال :رفع المشغل المیكانیكي

األوزان

الجدول:5
وزن وحدة التحكم في المشغل الميكانيكي AC 01.2
مع وصلة كهربائیة من النوع:
موصل دائري من  AUMAذو وصلة ملولبة

الوزن ]كجم[ تقریبًا
7
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النقل والتخزین

الجدول:6
وزن المشغالت بدورة جزئية SQ 05.2 – SQ 14.2 / SQR 05.2 – SQR 14.2
المزودة بمحركات بتيار ثالثي األطوار
الوزن(1

الوزن مع القدم والرافعة(2

حوالي ]كجم[

حوالي ]كجم[

/SQ 05.2
SQR 05.2

21

27

/SQ 07.2
SQR 07.2

21

27

/SQ 10.2
SQR 10.2

26

31

/SQ 12.2
SQR 12.2

35

43

/SQ 14.2
SQR 14.2

44

55

تسمیة الطراز
المشغل

(1
(2

یشمل الوزن المحدد المشغل المتحرك  AUMA NORMمع المحرك ثالثي األطوار والوصلة الكهربائیة في الطراز القیاسي والقارنة غیر
المثقوبة والعجلة الیدویة .مع أشكال التوصیل األخرى تُراعى األوزان اإلضافیة.
یشتمل الوزن المحدد على مشغل  AUMA NORMبدورة جزئیة ،المزود بمحرك بتیار ثالثي األطوار ،وتوصیل كهربائي في التصمیم
األساسي ،وعجلة یدویة شاملة القدم والرافعة .في أشكال الوصالت األخرى یلزم مراعاة الوزن اإلضافي.

الجدول:7
وزن المشغالت بدورة جزئية SQ 05.2 – SQ 14.2 / SQR 05.2 – SQR 14.2
المزودة بمحركات ذات تيار متناوب
الوزن(1

الوزن شامل القدم والذراع(3(2

حوالي ]كجم[

حوالي ]كجم[

/SQ 05.2
SQR 05.2

23

29

/SQ 07.2
SQR 07.2

23

29

/SQ 10.2
SQR 10.2

28

32

/SQ 12.2
SQR 12.2

37

45

/SQ 14.2
SQR 14.2

46

57

تسمیة الطراز
المشغل

(1
(2
(3

4.2

یشمل الوزن المحدد المشغل المتحرك  AUMA NORMمع محرك التیار المتناوب والوصلة الكهربائیة في الطراز القیاسي والقارنة غیر
المثقوبة والعجلة الیدویة .مع أشكال التوصیل األخرى تُراعى األوزان اإلضافیة.
یشمل الوزن المحدد المشغل المتحرك  AUMA NORMمع محرك التیار المتناوب والوصلة الكهربائیة في الطراز القیاسي والعجلة الیدویة
بما یشمل القدم والذراع.
مع أشكال التوصیل األخرى تُراعى األوزان اإلضافیة.

التخزين
التآكل بسبب التخزين غير الصحيح!
←
←
←
←

یكون التخزین فى غرفة جیدة التهویة وجافة.
الحمایة من الرطوبة األرضیة من خالل التخزین على الرف أو على شبكة خشبیة.
التغطیة للحمایة من الغبار والتلوث.
معالجة األسطح غیر المدهونة بمادة مناسبة للحمایة من التآكل.

أضرار محتملة من جراء االنخفاض الشديد لدرجات الحرارة!
← یُسمح فقط بتخزین وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي بشكل مستمر في ظل درجة حرارة قصوى تبلغ –° 30م.
← بناء على الطلب ،یجوز نقل المشغل المیكانیكي في حاالت خاصة كذلك في ظل درجات حرارة –° 60م حتى
لفترة قصیرة.
التخزين لفترات طويلة
14
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1

2

النقل والتخزین

قبل التخزین:
اتخاذ تدابیر حمایة األسطح الخالیة ،وخاصة أجزاء اإلخراج وسطح التركیب ،وذلك باستخدام وسیلة حمایة من
التآكل لفترات طویلة.
لمدة تصل حتى  6شهور:
مراقبة بوادر التآكل .فإذا تواجدت عوامل التآكل ،ینبغي اتخاذ تدابیر جدیدة للحمایة من التآكل.
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التجمیع

5

التجميع

5.1

موقع التركيب

5.2

تركيب العجلة اليدوية

عند استخدام شحوم كنوع من مواد التشحیم ،یمكن تشغیل المنتج الموصوف هنا في أي موضع تركیب.
عند استخدام الزیت بدالً من الشحم في علبة تروس المشغل المیكانیكي ،یجب وضع التركیب الرأسي مع توجیه الفالنشة
ألسفل .یتم تحدید نوع مادة التشحیم المستخدمة على لوحة بیانات المشغل المیكانیكي )االختصار  = ...Fشحم؛ = ...O
زیت(.

الصورة :10العجلة الیدویة

][1
][2
][3
][4
اإلجراء

5.3

1
2
3

قرص فاصل
عمود إدخال
العجلة الیدویة
حلقة التأمین
عند الضرورة ،ضع قرص المباعدة ] [1على عمود الدخل ].[2
إدخال العجلة الیدویة ] [3على عمود اإلدخال.
قم بتأمین العجلة الیدویة ] [3بحلقة التأمین ].[4
معلومة :توجد حلقة التأمین ]) [4مع هذا الدلیل( في كیس مقاوم لألحوال الجویة ،والذي یكون مثبتًا بالجهاز عند
التسلیم.

تركيب المشغل الميكانيكي في المحبس
الصدأ بسبب تضرر الطالء وتكون الماء المتكاثف!
← إصالح تلفیات الطالء بعد إجراء أعمال على الجهاز.
← توصیل الجهاز بالكهرباء بعد تركیبه مباشرةً ،لكي تقلل التدفئة من تكون الماء المتكثف.
یتم تركیب المشغل المیكانیكي على المحبس إما من خالل قارنة )قیاسي( أو باستخدام ذراع .یوجد دلیل منفصل لتركیب
التروس في المحبس في التصمیم المزود بقدم ورافعة.

16

 SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2وحدة التحكم :إلكترونیة )(MWG
 AC 01.2ال تداخلي
5.3.1

نظرة عامة على أنواع القارنات
التركيب

الصورة :11وصلة الصمامات عبر القابض

][1
][2
][3
التطبيق

●

●

5.3.2

التجمیع

ثقب بشق
زاویة رباعیة من الداخل
سطح ثنائي من الداخل
من أجل الصمامات ذات الوصالت حسب المعیار EN ISO 5211
لألعمدة الدوارة ،ولیست المتزایدة

تركيب المشغل الميكانيكي )مع قارنة(
قبل تركیب المشغل المیكانیكي في المحبس یجب تعدیل القارنات غیر المثقوبة أو القارنات المثقوبة بما یتناسب مع عمود
المحبس تمامًا )على سبیل المثال بثقب ومجرى ،سطح ثنائي من الداخل أو زاویة رباعیة من الداخل(.
يجب تجميع المحبس والمشغل الميكانيكي في نفس الوضع النهائي .حالة التسليم القياسية للمشغل الميكانيكي هي
الوضع النهائي "غلق".
← وضع التركیب الموصى به مع الصمامات :الوضع النهائي "غلق".
← وضع التركیب الموصى به مع الصمامات الكروية :الوضع النهائي "فتح".
خطوات التركيب

1
2
3

إذا لزم األمر ،قم بتحریك المشغل المیكانیكي إلى نفس الوضع النهائي للمحبس
باستخدام الطارة الیدویة.
تنظیف أسطح التركیب ،وإزالة الشحوم عن األسطح العاریة.
تشحیم عمود الصمام ] [2بشكل خفیف.
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التجمیع
4

ضع القارنة ] [1على عمود المحبس ] [2وقم بتأمینها ضد أي انزالق محوري باستخدام مسمار ملولب ] [3أو
وردة زنق وبرغي مزود بحلقة نابضیة ] .[4عند القیام بذلك ،یجب مراعاة األبعاد  Xأو  Yأو ) Lانظر الصورة
والجدول >مواضع تركیب القارنة<(.
الصورة :12أمثلة :تركیب القابض

][1
][2
][3
][4

قابض
عمود الصمام
خابور ملولب
قرص شد وبرغي بحلقة نابضة

الصورة :13مواضع التركیب للقابض

الجدول:8
موضع تركيب القارنة مع أبعاد التركيب وفقًا لتحديد شركة AUMA
األبعاد ]مم[

SQ 07.2

EN ISO 5211

F05

F07

F05

F07

F10

F10

F12

F12

F14

F14

أقصى قیمة للبعد X

3

3

3

3

3

4

4

5

5

8

8

أقصى قیمة للبعد Y

2

2

2

2

2

5

5

10

10

10

10

أقصى قیمة للبعد L

40

40

40

40

66

50

82

61

101

75

125

5
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6

معلومة

التجمیع

قم بتركیب المشغل المیكانیكي .إذا لزم األمر ،أدر المشغل المیكانیكي قلیالً حتى یتم تعشیق مسننات القارنة.
الصورة:14

یجب مراعاة تمركز الشفة )إذا توفرت( وثباتها التام.
7

إذا كانت ثقوب الفالنشة ال تتطابق مع القالووظ:
 7.1قم بإدارة العجلة الیدویة قلیال حتى محاذاة الثقوب.

8

 7.2قم بإزاحة المشغل المیكانیكي بمقدار سن واحد على القارنة.
قم بتثبیت المشغل المیكانیكي باستخدام البراغي.
معلومة :لتجنب حدوث التآكل من االحتكاك ،ننصح بلصق البراغي باستخدام مادة مانعة للتسرب.

9

أحکم ربط البراغي بشكل متصالب بعزم الربط وفقًا للجدول.

الجدول:9
عزوم الربط للبراغي
اللولبیة

عزم شد الربط ] TAنیوتن متر[
فئة المتانة A2-80/A4–80

M6

10

M8

24

M10

48

M12

82

M16

200

M20

392
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التجمیع
5.4

مواضع تركيب لوحة التحكم الموضعي
الصورة :15مواضع التركیب

یتم تصمیم مواضع تركیب لوحة التحكم الموضعي حسب الطلب .فإذا تم تركیب لوحة التحكم الموضعي فى مكان غیر
مناسب على الصمام أو على صندوق التروس ،یمكن أن یتغیر الموضع الحقًا .بالتالي ،یُمكن لف المواضع بمقدار 90
درجة )بحد أقصى  180درجة في اتجاه واحد(.
5.4.1

تغيير مواضع التركيب
صدمة كهربائية بسبب الجهد الكهربائي الخطر!

خطر الوفاة أو اإلصابات البالغة.
← فصل الجهد الكهربائي قبل الفتح.

تفريغ الشحنة الكهربائية !ESD

قد يحدث ضرر في المكونات اإللكترونية.
← تأریض األشخاص واألجهزة.
1
2
3

حل البراغي ونزع لوحة التحكم الموضعي.
تأكد من أن حلقة اإلحكام سلیمة وأدخلها بشكل صحیح.
إدارة لوحة التحكم الموضعي إلى الموضع الصحیح وإعادة تركیبها.

تلف الوصالت نتيجة االلتواء أو الزنق!

احتمال حدوث خلل في الوظائف.
← إدارة لوحة التحكم الموضعي بحد أقصى .°180
← تركیب لوحة التحكم الموضعي بحرص حتى ال تعلق الوصالت.
4

20
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6

التوصيل الكهربائي

6.1

إرشادات أساسية

التوصیل الكهربائي

صدمة كهربائية بسبب الجهد الكهربائي الخطر!

إمكانية حدوث وفاة أو التعرض إلصابات بالغة.
← ال یسمح بإجراء التوصیل الكهربائي إال من قِبل عمال متخصصین.
← مراعاة اإلرشادات األساسیة في هذا الفصل قبل إجراء التوصیل.
← بعد التوصیل ،وقبل تشغیل الجهد الكهربائي ،قم بمراعاة فصل >التشغیل و >التشغیل التجریبي<.
مخطط الدوائر/مخطط التوصيل

أنواع الشبكات المسموحة )شبكات
اإلمداد(

نوع التيار ،جهد الشبكة ،تردد الشبكة

سوف یتم تثبیت مخطط التوصیل/مخطط الوصالت )في اللغة األلمانیة واإلنكلیزیة(
على الجهاز عند التورید مع هذا الدلیل في حقیبة واقیة من الماء .ویمكن أن یتم
طلبها أیضًا عن طریق بیان رقم الطلبیة )انظر لوحة البیانات( أو یتم تحمیلها من اإلنترنت مباشرة
).(www.auma.com
وحدات التحكم في المشغل المیكانیكي )المشغالت المیكانیكیة( مناسبة لالستخدام في
شبكات  TNو  TTمع نقطة تعادل مؤرَّضة بشكل مباشر لقیم الجهد االسمیة حتى
 690فولت تیار متردد كحد أقصى .یُسمح بالتشغیل في شبكة  ITلقیم الجهد االسمیة
حتى  600فولت تیار متردد كحد أقصى .في شبكة  ITیلزم توفر مراقب عزل مناسب ومعتمد ،على سبیل المثال مراقب
العزل مع طریقة قیاس كود النبض.
یجب أن یتوافق نوع تیار الجهد الكهربائي والجهد الكهربائي وتردد التیار الكهربائي
مع البیانات الموجودة على لوحة بیانات وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي
والمحرك .انظر أیضًا الفصل >التعریف<>/لوحة البیانات<.
الصورة :16مثال لوحة بیانات المحرك

][1
][2
][3
إمداد خارجي لإللكترونيات

نوع التیار
جهد التیار الكهربائي
تردد الشبكة الكهربائیة

مع مصدر اإلمداد الخارجي للوحدات اإللكترونیة ،یجب تزوید مصدر الجهاز
الخاص بوحدة التحكم في المشغل المیكانیكي بعازل مقوى ضد جهد الشبكة وفق
المواصفة  IEC 61010-1وتحدید قدرة الخرج على  150فلط أمبیر.
مع مصدر اإلمداد الخارجي للوحدات اإللكترونیة بجهد  24فلط تیار مستمر واالستخدام المتزامن لمحركات التیار
المستمر ) 24فلط تیار مستمر 48 ،فلط تیار مستمر 60 ،فلط تیار مستمر 110 ،فلط تیار مستمر 220 ،فلط تیار
مستمر( ،یجب أن یتم إمداد جهد  24فلط تیار مستمر لوحدة التحكم في المشغل المیكانیكي عن طریق أطراف التوصیل
 XK25/26بشكل منفصل عن مصدر الطاقة ) U1و  .(V1مع مصدر اإلمداد المشترك عن طریق وصلة )قنطرات
مصدر الطاقة  U1و  V1عن طریق أطراف التوصیل  ،XK25/26فقط مع  24فلط تیار مستمر!( ،یمكن أن یصل
األمر إلى تجاوز/النزول عن حدود الجهد المسموح بها ) 24فلط تیار مستمر  (%/–10 % 10+لوقت قصیر في
حاالت وجود عملیات تشغیلیة .إن وُجدَت أوامر ضبط مرفقة ،ال یتم تنفیذها خارج الحدود المسموح بها .تبلغ وحدة
التحكم في المشغل المیكانیكي لفترة قصیرة عن وجود خطأ.

التأمين والتصميم من ناحية الهيكل

یتطلب تأمین مصاهر الحمایة من القفلة الكهربائیة وإتاحة تشغیل المشغل المیكانیكي
بأن تتوافر المصاهر ومفتاح الفصل للتحمیل الزائد.
قیم التیار لتصمیم التأمین تنتج عن استهالك المحرك للطاقة )انظر لوحة بیانات المحرك( باإلضافة إلى استهالك وحدة
التحكم للطاقة.
نوصي بتصمیم أجهزة التشغیل وفق أقصى تیار ) (maxIواختیار وضبط مرحل التیار الزائد وفق البیانات الواردة بنشرة
البیانات الكهربائیة.
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التوصیل الكهربائي

الجدول:10
استهالك وحدة تحكم المشغل الميكانيكي للطاقة
أقصى استهالك للطاقة

جهد التیار الكهربائي
تردد مسموح لجهد التیار الكهربائي

±10 %

±30 %

من  100حتى  120فلط تیار متردد

 750میللي أمبیر

 1200مللي أمبیر

من  208حتى  240فلط تیار متردد

 400مللي أمبیر

 750میللي أمبیر

من  380حتى  500فلط تیار متردد

 250مللي أمبیر

 400مللي أمبیر

من  515حتى  690فلط تیار متردد

 200مللي أمبیر

 400مللي أمبیر

الجدول:11
أقصى تأمين مسموح به للمصاهر
مزود الطاقة

الحد األقصى للتأمین بالمصاهر

القوة االسمیة

)جهاز التحویل مع فئة األداء((1

موصل عكسي A1

حتى  1.5كیلو وات

 16أمبیر )(gL/gG

الثایرستور B1

حتى  1.5كیلو وات

 16أمبیر )g/R) I²t<1 500A²s

(1

یُشار إلى فئة أداء  AUMA) (... ،A1، B1على لوحة بیانات وحدة تحكم المشغل المیكانیكي

عند استخدام المصاهر اآللیة ،یجب مراعاة نمط التشغیل ) (AIالخاص بالمحرك )انظر نشرة البیانات الكهربائیة( .مع
المصاهر اآللیة نوصي باستخدام خصائص االنطالق  Dأو  Kوفق المواصفة  .IEC 60947-2لتأمین وحدات التحكم
عن طریق ثایرستورات ،نوصي باستخدام مصاهر األمان بدالً من المصاهر اآللیة ،وبشكل أساسي یجوز استخدام
المصاهر اآللیة.
نوصي باالمتناع عن استخدام قواطع تیار العطل الحالیة ) .(FIإذا كان ال یزال یُستخدم  FIعلى جانب الشبكة ،عندئذٍ
یُسمح فقط بالقاطع  FIمن النوع .B
في التصمیم المزود بوحدة تحكم في المشغل المیكانیكي وإمداد خارجي لإللكترونیات ،یجب حمایة نظام التدفئة من جانب
العمیل )راجع مخطط التوصیل (.F4 ext
الجدول:12
حماية نظام التدفئة
التسمیة في مخطط التوصیل.F4 ext :
اإلمداد الخارجي بالجهد الكهربائي

 115فلط تیار متردد

 230فلط تیار متردد

الحمایة

 2أمبیر/لفة

 1أمبیر/لفة

في حالة تركیب وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي منفصلة عن المشغل المیكانیكي )وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي
على حامل حائطي( :یجب مراعاة الطول والمقطع العرضي لوصلة االتصال عند إجراء التأمین بالمصاهر.
قدرة وصالت العمالء
معايير السالمة

الوصالت ،غُدد الكابالت ،وسائل
تخفيض ،سدادات اإلحكام

للتعرف على مصادر الطاقة المنفصلة ،انظر البیانات الفنیة.
یجب أن تتماشى إجراءات الوقایة وتجهیزات الحمایة مع اللوائح الساریة محلیًا
لموقع التركیب .یجب أن تتطابق جمیع األجهزة المتصلة خارجیًا مع معاییر السالمة
المعنیة لموقع التركیب.
●

●

●

●

●

●

تمرير الكابالت بحسب الحماية
الكهرومغناطيسية

وصالت اإلشارة وناقل المجال تُعد حساسة للتشویشات .وصالت المحرك تتأثر
بالتشویشات.
●

22

نوصي بتركیب كابالت التوصیل وأطراف التوصیل وفقًا للتیار االسمي
)) (NIانظر لوحة بیانات المحرك أو صفحة البیانات الكهربائیة(.
استخدم وصالت مناسبة )مقاومة للجهد( لضمان عزل الجهاز .تمدید كابالت تتحمل على األقل أعلى جهد كهربائي
تم قیاسه ویمكن حدوثه.
لتجنب تآكل المالمسات ،نوصي باستخدام مادة إحكام القالووظ مع وصالت الكابالت القالووظ وسدادات اإلحكام.
استخدام وصلة اتصال تتناسب مع درجة حرارة الحد األدنى المُقاسة.
عندما تكون كابالت التوصیل معرضة لألشعة فوق البنفسجیة )مثالً في الهواء الطلق( ،ینبغي استخدام كابالت
مقاومة لألشعة فوق البنفسجیة.
یجب استخدام وصالت معزولة لتوصیل مستشعرات الموضع عن بعد.

یجب عند تمدید الوصالت الحساسة للتشویشات والوصالت المقاومة للتشویشات إبعادهم بأكبر مسافة ممكنة عن
بعضهم البعض.
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6.2

التوصیل الكهربائي

ترتفع درجة مقاومة التشویشات في وصالت اإلشارة وناقالت المجال إذا تم تمدید الوصالت قریباً من جهد
األرضي
تجنب الوصالت الطویلة بقدر المستطاع ،أو مراعاة تمدیدها في النطاقات األقل تشویشًا.
تجنب المسافات المتوازیة مع تباعد كابالت قصیرة بین الوصالت الحساسة للتشویشات أو التي تتأثر بالتشویشات.

الوصلة الكهربائية ) S/SHالموصل الدائري من (AUMA
الصورة :17الوصلة الكهربائیة  SوSH

][1
][2
وصف مختصر

غطاء
المقبس مع طرف الربط الملولب

وصلة كهربائیة قابلة للفك مع طرف ربط ملولب لمالمس القدرة والتحكم .مالمس
التحكم اختیاري أیضًا مثل تغضین التوصیل.
التصمیم ) Sالقیاسي( مع ثالثة مداخل للكابالت .التصمیم ) SHمرتفع( مع مداخل كابالت إضافیة .لتوصیل الوصالت
تتم إزالة موصل  AUMAالدائري ویتم إخراج المقبس من الغطاء.

المواصفات الفنية

الجدول:13
التوصيل الكهربائي لموصل  AUMAالدائري
مالمسات القدرة
الحد األقصى لعدد المالمسات

مالمس التحكم

 3) 6مجهزة(  +موصل حمایة ) 50 (PEمسمارًا/جُلبة

الوصف

U1، V1، W1، U2، V2، W2،
PE

 1إلى 50

الحد األقصى لجهد التوصیل

 750فلط

 250فلط

الحد األقصى للتیار االسمي

 25أمبیر

 16أمبیر

وصلة قالووظ

وصلة قالووظ ،وصلة ثني )خیار(

نوع التوصیل من جهة العمیل
الحد األقصى للقطاع العرضي للوصلة

2

 6مم )مرن(
2
 10مم )صلب(

2

 2,5مم
)مرن أو صلب(

23
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التوصیل الكهربائي
6.2.1

فتح حيز التوصيل
الصورة :18فتح حیز التوصیل

][1
][2
][3
][4
][5
][6
][7
][8

الغطاء )توضح الصورة التصمیم (S
براغي الغطاء
حلقة شكل O
براغي المقبس
المقبس
فتحة للكابل
سدادة للغلق
وسیلة لتثبیت الكابل )ال تدخل ضمن التجهیزات الموردة(

صدمة كهربائية بسبب الجهد الكهربائي الخطر!

خطر الوفاة أو اإلصابات البالغة.
← فصل الجهد الكهربائي قبل الفتح.
1
2
3

حل البراغي ] [2ونزع الغطاء ].[1
حل البراغي ] [4وإخراج المقبس ] [5من الغطاء ].[1
تركیب توصیل الكابالت ] [8بشكلٍ مناسب ألسالك التوصیل.
نوع الحمایة … IPالمذكور على لوحة البیانات ال یمكن ضمانه إال إذا تم استخدام وصالت قالووظیة مناسبة
للكابل.
الصورة :19مثال :نوع الحمایة  IP68في لوحة البیانات

4
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6.2.2

التوصیل الكهربائي

توصيل الكابالت
الجدول:14
المقاطع العرضية للتوصيل وقيم عزم الربط لألطراف
الوصف
مالمسات القدرة
)(U1، V1، W1، U2، V2، W2

مقاطع عرضیة للتوصیل

قیم عزم الربط

 6 – 1,0مم )مرن(
2
 10 – 1,5مم )صلب(

 1,5 – 1,2نیوتن متر

 6 – 1,0مم )مرن( مع ألسنة حلقات
2
 10 – 1,5مم )صلب( مع حلقات معدنیة

 2,2 – 1,2نیوتن متر

 2.5 – 0,25مم )مرن(
2
 2.5 – 0,34مم )صلب(

 0,7 – 0,5نیوتن متر

2

2

توصیل موصل الحمایة
مالمس التحكم
) 1إلى (50

)(PE

2

1
2
3
4

تقشیر الوصالت.
إدخال الكابالت فى الوصالت القالووظیة للكابل.
شد الوصالت القالووظیة للكابل بعزم الدوران المقرر لضمان نوع الحمایة مناسب.
تقشیر الكابالت.

5
6

← وحدة التحكم حوالي  6مم ،المحرك حوالي  10مم
في الوصالت المرنة :استخدام جلب لألسالك طبقاً للمواصفة .DIN 46228
توصیل الكابالت طبقًا لمخطط التوصیل المرتبط بالطلبیة.

في حالة األخطاء ،قد تحدث صدمة كهربائية بسبب الفلطية الخطرة إذا لم يتم توصيل موصل أرضي!

إمكانية حدوث وفاة أو التعرض إلصابات بالغة.
← توصیل كافة الوصالت األرضیة.
← ربط وصلة األرضي بموصل أرضي خارجي خاص بوصلة االتصال.
← تشغیل الجهاز عندما یكون موصّل بوصلة أرضیة فقط.
7

ربط الموصالت األرضیة بألسنة الحلقات )وصالت مرنة( ،أو حلقات معدنیة )وصالت صلبة( على وصلة
موصل األرضي بإحكام.
الصورة :20توصیل موصل الحمایة

][1
][2
][3
][4
][5
][6
8

المقبس
البرغي
قرص
حلقة نابضة
موصل أرضي بألسنة الحلقات/حلقات معدنیة
توصیل موصل الحمایة ،الرمز:

في الوصالت المحجوبة :اربط طرف واقي الوصلة عبر وسیلة تثبیت الكابل في العلبة )التأریض(.
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التوصیل الكهربائي
6.2.3

غلق حيز التوصيل
الصورة :21غلق حیز التوصیل

][1
][2
][3
][4
][5
][6
][7

الغطاء )توضح الصورة التصمیم (S
براغي الغطاء
حلقة شكل O
براغي المقبس
المقبس
وسیلة لتثبیت الكابل )ال تدخل ضمن التجهیزات الموردة(
سدادة للغلق

قصر دائرة وصدمة كهربائية بسبب الدعس على الوصالت!

إمكانية حدوث وفاة أو التعرض إلصابات بالغة.
← تركیب المقبس بحرص حتى ال تنضغط الكابالت.
1
2
3
4
5
6
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أدخل المقبس ] [5في الغالف ] [1وثبته بالبراغي ].[4
تنظیف أسطح اإلحكام على الغطاء ] [1والعلبة.
التأكد من أن حالة حلقة  Oلإلحكام ] [3سلیمة واستبدالها بأخرى جدیدة عند وجود تلف فیها.
تشحیم حلقة اإلحكام  Oتشحیمًا خفیفًا بشحم خالٍ من األحماض )مثل فازلین( ووضعها بشكل صحیح.
تركیب الغطاء ] [1وشد البراغي ] [2بشكل متساوي وبالتقاطع.
شد الوصالت القالووظیة للكابل وسدادات الغلق بعزم الدوران المقرر لضمان نوع الحمایة المناسب.
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6.3

أدوات للتوصيل الكهربائي

6.3.1

وحدة التحكم في المشغل الميكانيكي على الحامل الحائطي
التصميم

الصورة :22التركیب باستخدام الحامل الجداري

][1
][2
][3
][4
][5
التطبيق

التوصیل الكهربائي

حامل حائطي
وصالت التوصیل
الوصلة الكهربائیة للحامل الحائطي )(XM
الوصلة الكهربائیة للمشغل المیكانیكي )(XA
الوصلة الكهربائیة لوحدة التحكم في المشغل المیكانیكي ) – (XKقابس العمیل

مع الحامل الجداري ،یمكن تركیب وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي بشكل منفصل
عن المشغل المیكانیكي.
●

●

●

في حالة عدم الوصول إلى المشغل المیكانیكي المركب.
في حالة ارتفاع درجات الحرارة على المشغل المیكانیكي.
في حالة االهتزاز الشدید للصمام.

إرشادات حول التركيب باستخدام الحامل الحائطي
●

●

●

●

یبلغ طول الوصلة المسموح به بین وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي على الحامل الحائطي والمشغل المیكانیكي
 100م بحد أقصى.
نوصي باستخدام طقم توصیل ."AUMA "LSW
إذا لم یتم استخدام طقم التوصیالت :AUMA
استخدام وصالت مناسبة ،مرنة ومحمیة.
استخدم وصلة بیانات منفصلة مناسبة من أجل  CANمع مقاومة ممیزة تبلغ  120أوم من أجل MWG
)على سبیل المثال  UNITRONIC BUS-FD P CAN UL/CSA - 2 x 2 0,5مم²، Fa.
.(Lapp
توصیل وصلة البیانات.XM2-XA2 = CAN L, XM3-XA3 = CAN H :
اإلمداد بالجهد  MWG: XM6-XA6 = GND, XM7-XA7 = +24فولت تیار مستمر )انظر
مخطط التوصیل(.
في حالة التوصیل بالكهرباء على الحامل الحائطي ] [3تكون الوصالت مصممة بتقنیة الثني.
وتتم عملیة الثني باستخدام أداة ثني مناسبة مزودة بأربع سنون
مقاطع االسالك العرضیة للكابالت المرنة:
وصالت التحكم :بحد أقصى  0,75حتى  1,5مم²
وصالت الشبكة :بحد أقصى  2,5حتى  4مم²
-
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التوصیل الكهربائي
●

6.3.2

إطار التثبيت

6.3.3

إطار وسيط  DSلإلحكام المزدوج

إذا كانت وصالت الربط ،من وحدة التدفئة أو المفتاح على سبیل المثال ،موجودة ویتم توصیلها من المشغل
المیكانیكي مباشرةً إلى قابس العمیل  ،XK (XA-XM-XKانظر مخطط الدوائر الكهربائیة( ،فیجب أن تخضع
وصالت الربط هذه الختبار عزل وفقًا للمواصفة  .EN 50178باستثناء وصالت ربط حساس الوضع )EWG،
RWG ،IWG ،مقیاس الجهد( .فهذه ال یجوز أن تخضع الختبار عزل الكهرباء.

الصورة :23إطار التثبیت ،مثال مع القابس الحلقي والغطاء من AUMA

االستخدام

یقوم اإلطار الحامل بالحفظ اآلمن للقابس أو الغطاء المفصول.
للحمایة من اللمس المباشر والتأثیرات البیئیة.

الصورة :24وصلة كهربائیة مع إطار وسیط DS

][1
][2
االستخدام
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الوصلة الكهربائیة
اإلطار الوسیط DS

قد تتسرب األتربة أو الرطوبة إلى داخل العلبة في حالة نزع االتصال الكهربائي
أو عبر الوصالت القالووظیة للكابل غیر المحكمة .ویتم منع التسرب بشكل فعال
من خالل تركیب اإلطار البیني )ذي الجوان المزدوج( ] [2بین الوصلة الكهربائیة وعلبة الجهاز ] .[1یتم االحتفاظ بنوع
حمایة الجهاز ) (IP68أیضًا حتى عند نزع الوصلة الكهربائیة ].[1
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6.3.4

التوصیل الكهربائي

وصلة أرضي خارجية
الصورة :25وصلة أرضي للمشغل بدورة جزئیة

االستخدام

وصلة األرضي الخارجیة )دعامة التثبیت( لالرتباط بموصل ربط متساوي الجهد.
الجدول:15
المقاطع العرضية للتوصيل وقيم عزم الربط لوصلة األرضي
نوع الموصل

مقاطع عرضیة للتوصیل

قیم عزم الربط

ذات السلك الواحد أو متعددة األسالك

 2.5مم ²حتى  6مم²

 4 - 3نیوتن متر

ذات أسالك رفیعة

 1.5مم ²حتى  4مم²

 4 - 3نیوتن متر

في الكبالت ذات األسالك الرفیعة )المرنة( ،یتم توصیلها بحذاء الكابل/حذاء الكابل الحلقي عند توصیل كابلین فردیین تحت دعامة التثبیت یجب أن
یتشابها في القطاع العرضي.
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االستخدام

7

االستخدام

7.1

تشغيل يدوي

7.1.1

تشغيل الصمام في وضع التشغيل اليدوي

للضبط والتشغیل ،في حالة حدوث عطل في المحرك أو الشبكة یمكن تشغیل المشغل المیكانیكي بالتحكم الیدوي .یتم
تعشیق التشغیل الیدوي من خالل آلیة نقل مركبة.
یتم فصل التشغیل الیدوي أوتوماتیكیا إذا تم تشغیل المحرك .تتوقف العجلة الیدویة عند تشغیل المحرك.

أضرار بوظيفة التحويل اليدوي/قارنة المحرك من جراء االستعمال الخاطئ!
← قم بتشغیل وضع التشغیل الیدوي فقط أثناء توقف المحرك.
← للتشغیل ال یلزم استخدام أي تطویالت كالذراع.
1
2

اضغط على الزر االنضغاطي.
أدر العجلة الیدویة في االتجاه المرغوب.

تم تمییز اتجاه الغلق على العجلة الیدویة:
الجدول :16عالمة العجلة الیدویة )أمثلة(
→ لغلق الصمام ،أدر العجلة الیدویة في اتجاه رأس السهم.

الغلق من خالل اإلدارة ناحیة الیمین
الغلق من خالل اإلدارة ناحیة الیسار
یدور عمود اإلدارة )الصمام( في اتجاه حركة عقارب الساعة إلى یدور عمود اإلدارة )الصمام( عكس اتجاه عقارب الساعة إلى
وضع .ZU
وضع .ZU

7.2

تشغيل المحرك

7.2.1

استعمال المشغل الميكانيكي في الموقع

حدوث أضرار بالصمام في حالة الضبط الخاطئ لإلعدادات األساسية!
← قبل التشغیل الكهربائي للمشغل المیكانیكي ،اضبط اإلعدادات الرئیسیة »طریقة اإلیقاف« و»دائرة ضبط عزم
الدوران«.

یتم استعمال المشغل المیكانیكي في الموقع عن طریق الزر االنضغاطي بواجهة التحكم المحلیة لوحدة التحكم في المشغل
المیكانیكي .
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االستخدام

الصورة :26لوحة التحكم الموضعي

][1
][2
][3
][4
][5

زر الضغط ألمر التشغیل في اتجاه الفتح
زر الضغط STOP
زر الضغط ألمر التشغیل في اتجاه الغلق
زر الضغط RESET
مفتاح اختیار

قد ترتفع درجة حرارة األسطح نتيجة إرتفاع درجات الحرارة المحيطة على سبيل المثال أو نتيجة أشعة الشمس الحادة!

قد تحدث إصابة بحروق
← فحص درجة حرارة األسطح وارتداء قفازات األمان.
← اضبط مفتاح االختیار ] [5على وضع التحكم الموضعي ).(ORT

عندئذ یمكن استعمال المشغل المیكانیكي عن طریق األزرار االنضغاطیة ]:[3 – 1
معلومة

7.2.2

تحریك المشغل المیكانیكي في اتجاه الفتح :اضغط على الزر االنضغاطي ][1
إیقاف المشغل المیكانیكي :اضغط على الزر االنضغاطي ].STOP [2
تحریك المشغل المیكانیكي في اتجاه الغلق :اضغط على الزر االنضغاطي ][3

.
.

یمكن التحكم في أوامر الضبط الفتح والغلق في وضع التشغیل البطيء أو عن طریق التثبیت الذاتي .مع التثبیت الذاتي
یتحرك المشغل المیكانیكي بعد الضغط على الزر حتى الوضع النهائي المعني ،بشرط عدم تلقیه ألي أمر آخر من قبل.
المزید من المعلومات في هذا الصدد ،انظر الكتیب )التشغیل والضبط(.

التحكم في المشغل عن بعد
يمكن أن ينطلق المشغل الميكانيكي على الفور عند التشغيل.

قد تحدث أضرار لألشخاص أو للصمام.
← في حالة انطالق المشغل المیكانیكي بشكل غیر متوقع ،اضبط مفتاح االختیار على الفور على الوضع ) 0إیقاف(.
← تحقق من إشارات المدخالت ووظائفها.
← اضبط مفتاح االختیار على وضع التشغيل عن بعد )عن بعد(.

یمكن اآلن التحكم في المشغل عن بعد عبر أوامر التشغیل )فتح ،إیقاف ،غلق( أو عن طریق معاییر القیمة المستهدفة
التناظریة )مثالً  20 – 0میللي أمبیر(.
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االستخدام

7.3

معلومة

في وحدات التشغیل المیكانیكیة المزودة بمنظم الوضع یكون التحویل بین التحكم فى الفتح  -الغلق )فتح-غلق عن بعد(
و القيمة المستهدفة للتوجيه القیمة المستهدفة عن بعد( ممكنًا .للمزید من المعلومات انظر كتیب )التشغیل والضبط(.

معلومة

في وحدات التشغیل المیكانیكیة المزودة بمنظم الوضع یكون التحویل بین التحكم فى الفتح  -الغلق )فتح-غلق عن بعد(
و القيمة المستهدفة للتوجيه القیمة المستهدفة عن بعد( ممكنًا .یتم التحویل من خالل المدخل  ،MODEمثلًا من خالل
إشارة  24فلط تیار مباشر )انظر مخطط التوصیالت(.

استخدام القائمة من خالل أزرار الضغط )لإلعدادات والمؤشرات(
یتم استخدام القائمة لإلظهار والضبط من خالل أزرار الضغط ] [4 –1في لوحة التحكم الموضعي.
للتحكم في القائمة ،یجب أن یكون مفتاح االختیار ] [5في وضع ) 0متوقف(.

الخطوط السفلى على شاشة العرض ] [6تعد أداة مساعدة للتنقل وتعرض أزرار الضغط ] [4 –1التي یمكن أن یتم
استخدامها.
الصورة:27

] [4–1أزرار الضغط أو مساعدة التنقل
مفتاح اختیار
][5
لوحة العرض
][6
الجدول :17وظائف مهمة ألزرار الضغط للتحكم في القائمة
زر الضغط
][1

][2

][3

]C [4

اإلضاءة الخلفية

●

●
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مساعدة التنقل في لوحة الوظائف
العرض
تغییر الصفحة/االختیار
أعلى ▲
تغییر القیّم
إدخال األرقام من  0إلى 9
تغییر الصفحة/االختیار
أسفل ▼
تغییر القیّم
إدخال األرقام من  0إلى 9
تأكید االختیار
موافق
تخزین
حفظ
االنتقال إلى قائمة تعدیل
التعديل
عرض تفاصیل أخرى
التفاصيل
االنتقال إلى القائمة الرئیسیة
إعداد
إلغاء العملیة
الخروج
الرجوع إلى المؤشر السابق

تكون اإلضاءة بیضاء في وضع التشغیل العادي .تكون حمراء عند وجود
عطل.
إذا تم الضغط على أحد أزرار الضغط ،تضيء الشاشة بشكل أقوى .فإذا لم یتم الضغط على أي زر ضغط لمدة
 60ثانیة ،ستظلم شاشة العرض مرة أخرى.
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7.3.1

االستخدام

التصميم الهيكلي والتنقلي
المجموعات

البیانات في الشاشة مقسمة الى  3مجموعات.
الصورة :28المجموعات

][1
][2
][3
المعرف

قائمة البدء
قائمة الحالة
القائمة الرئیسیة

تتمیز قائمة الحالة والقائمة الرئیسیة بوجود معرف.
الصورة :29التعریف بـ ID

S
M
تبديل المجموعات

المعرف یبدأ بحرف  = Sقائمة الحالة
المعرف یبدأ بحرف  = Mالقائمة الرئیسیة

یمكن أن یتم التبدیل بین قائمة الحالة  Sوالقائمة الرئیسیة :M
وبالتالي ،عندما یكون مفتاح االختیار على الوضع ) 0توقف  ،(OFFینبغي االستمرار في الضغط على زر الضغط C
لمدة ثانیتین تقریبًا حتى تظهر صفحة علیها المعرف ....M
الصورة :30تبدیل مجموعات القائمة

یتم الرجوع الى قائمة الحالة إذا:
●

●

االستدعاء المباشر عن طريق رقم
التعريف

لم یتم الضغط على أي زر ضغط في لوحة التحكم الموضعي لمدة  10دقائق
أو من خالل الضغط القصیر على C

یمكن استدعاء الصفحات مباشرة )بدون النقر( من خالل إدخال المعرف في القائمة
الرئیسیة.
الصورة :31استدعاء مباشر )مثال(

یعرض المؤشر في السطر السفلي :الذهاب الى
1
2
3
4
5

اضغط الزر االنضغاطي الذهاب الى.
یعرض البیان :الذهاب للقائمة M0000
أعلى ▲ أسفل ▼.
اختیار األرقام من  0حتى  9عن طریق زر الضغط
تأكید الموضع األول عن طریق زر الضغط موافق.
تكرار الخطوات  2و  3لكافة المواضع األخرى.
إللغاء العملیة :الضغط على  Cالخروج.
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االستخدام
7.4

مستوى المستخدم ،كلمة المرور
مستوى المستخدم

یحدد مستوى المستخدم ما یتم عرضه أو یُسمح بتغییره من نقاط القائمة أو المتغیرات
الخاصة بالمستخدم المسجل.
یوجد  6مستخدمین مختلفین .یتم عرض مستوى المستخدم في السطر العلوي.
الصورة :32مؤشر مستوى المستخدم )مثال(

كلمة المرور

لكي یكون من الممكن تغییر المعلمة ،یجب أن یتم إدخال كلمة المرور .یظهر بعد
ذلك في الشاشة البیان :كلمة المرور ***0
كل مستخدم لدیه كلمة مرور خاصة ویحق له القیام بإجراءات مختلفة.
الجدول:18
المستخدم والصالحيات
المستخدم )المستوى(

الصالحیة/كلمة المرور

المراقب )(1

فحص اإلعدادات
كلمة المرور غیر ضروریة

المشغل )(2

تغییر اإلعدادات
كلمة المرور من المصنع0000 :

الصيانة )(3

محجوزة لتوسیعات الحقة

المتخصص )(4

تغییر تهیئة الجهاز
مثالً نوع اإلیقاف ،برمجة مرحّل اإلشارة
كلمة المرور من المصنع0000 :

خدمات )(5

موظفو الخدمة
تغییر إعدادات التهیئة

(AUMA (6

مدیر AUMA

يتم تسهيل الوصول غير المصرح به من خالل استخدام كلمة مرور غير آمنة!
← نوصي بشدة بتغییر كلمة المرور عند التشغیل ألول مرة.
7.4.1

إدخال كلمة المرور

7.4.2

تغيير كلمات المرور

1

اختیار القائمة المرغوبة واالستمرار في الضغط على زر الضغط

لمدة  3ثوان تقریبًا.

یعرض البیان مستوى المستخدم المضبوط ،مثالً المراقب )(1
2

اختیار مستوى أعلى للمستخدم عن طریق الضغط على

أعلى ▲ والتأكید بالضغط على

موافق .

یعرض البیان :كلمة المرور ***0
3
4
5

أعلى ▲ أسفل ▼.
اختیار األرقام من  0حتى  9عن طریق زر الضغط
تأكید الموضع األول لكلمة المرور عن طریق زر الضغط موافق.
تكرار الخطوات  1و  2لكافة المواضع األخرى.
بعد أن تم تأكید الموضع األخیر عن طریق موافق ،یمكن الوصول إلى جمیع المتغیرات ضمن مستوى
المستخدم ممكنًا ،عند اإلدخال الصحیح لكلمة المرور.

ال یمكن تغییر كلمات المرور إال تلك التي لها نفس مستوى المستخدم أو مستوى أقل.
مثال :إذا كان تم تسجیل المستخدم تحت المتخصص ) ،(4فیمكنه تغییر كلمات المرور لمستوى المستخدم من المستوى
) (1حتى ).(4

مكونات الجهاز M0053
وظائف الخدمة M0222
تغيير كلمة المرور M0229
نقطة القائمة وظائف الخدمة  M0222تكون مرئیة فقط ،إذا تم ضبط مستوى المستخدم المتخصص ) (4أو أعلى.
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اختيار القائمة الرئيسية

1

ضبط مفتاح االختیار على وضع ) 0متوقف(.

2

استمرار الضغط على زر الضغط  Cإعداد لمدة  3ثوان تقریبًا.

االستخدام

ینتقل المؤشر إلى القائمة الرئیسیة ویعرض ▶ :لوحة العرض...
تغيير كلمات المرور

3

اختیار المعلمة تغيير كلمة المرور  ،إما:

←
للنقر على المعلمة ،أو
عن طریق القائمة
←
عن طریق االنتقال المباشر :الضغط على وإدخال معرف M0229
یعرض البیان ▶ :تغيير كلمة المرور
یتم إظهار مستوى المستخدم ) (6 – 1في السطر العلوي ،مثال:
-

4

ال یمكن تغییر كلمة المرور مع مستوى المستخدم ) 1البیانات فقط( .لتغییر كلمات المرور ،یجب اإلنتقال الى
مستوى مستخدم أعلى .لكي یتم ذلك یجب إدخال كلمة المرور عن طریق معلمة كلمة المرور.
في مستوى المستخدم من  :6 – 2الضغط على زر الضغط موافق.
یعرض المؤشر مستوى المستخدم األعلى ،مثالً :للمستخدم 4

5

من خالل الضغط على زر الضغط
موافق.

أعلى ▲ أسفل ▼ قم باختیار مستوى المستخدم والتأكید بالضغط على

یعرض البیان ▶ :تغيير كلمة المرور كلمة المرور ***0
6

إدخال كلمة المرور الحالیة )→ إدخال كلمة المرور(.
یعرض البیان ▶ :تغيير كلمة المرور كلمة مرور )جديدة( ***0

7

إدخال كلمة مرور جدیدة )→ إدخال كلمة المرور(.
یعرض البیان ▶ :تغيير كلمة المرور للمستخدم ) 4مثال(

8
7.4.3

من خالل الضغط على زر الضغط
العملیة بالضغط على الخروج.

أعلى ▲ أسفل ▼ قم باختیار مستوى المستخدم التالي أو قم بإلغاء

القفل الزمني في حالة اإلدخال الخاطئ لكلمة المرور
تم تجهیز وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي بقفل زمني عند اإلدخال الخاطئ لكلمة المرور .وبذلك یتم منع االستخدام
غیر المصرح من خالل التجربة النظامیة .یتم تفعیل القفل الزمني مع عملیات اإلدخال الخاطئة عن طریق واجهة التحكم
المحلیة ومع عملیات اإلدخال الخاطئة عن طریق األدوات البرمجیة ) AUMA CDTوتطبیق AUMA Assistant
( .بعد خمس محاوالت خاطئة متتالیة ،یتم منع أي إدخال آخر لمدة دقیقة واحدة .مع كل محاولة خاطئة أخرى ،یتم
مضاعفة وقت المنع هذا .یتم بیان القفل المُفعل على وحدة العرض .ویتمتع كل مستوى للمستخدم بقفل زمني خاص به.
وهذا یعني أنه یمكن مثال تسجیل الدخول عن طریق مستوى المستخدم  3عند قفل مستوى المستخدم .4
یتم إعادة ضبط عداد المحاوالت الخاطئة بطریقتین:
1
2

7.5

لغة لوحة العرض

7.5.1

تغيير اللغة

من خالل التحقق الناجح عن طریق كلمة المرور الصحیحة.
بعد انقضاء ثماني ساعات على آخر محاولة خاطئة.

یمكن تغییر اللغة في وحدة العرض.

لوحة العرضM0009 ...
اللغات M0049
اختيار القائمة الرئيسية

1

ضبط مفتاح االختیار على وضع ) 0متوقف(.
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االستخدام
2

استمرار الضغط على مفتاح الضغط  Cإعداد لمدة  3ثوان تقریبًا.
ینتقل المؤشر إلى القائمة الرئیسیة ویعرض ▶ :لوحة العرض...

تغيير اللغة

3

الضغط على

موافق.

یعرض البیان ▶ :اللغات
4

الضغط على

موافق.

یعرض البیان اللغة المضبوطة ،مثالDeutsch ▶ :
السطر السفلي من المؤشر یعرض:
5
←
حفظ → متابعة الخطوة 10
←
التعديل → متابعة الخطوة 6
6
الضغط على التعديل.
یعرض البیان ▶ :المراقب )(1
7
أعلى ▲ أسفل ▼  ،قم باختیار مستوى المستخدم ،وهو ما یعني:
من خالل الضغط على
←
مثلث أسود = ▶ :الضبط الحالي
←
مثلث أبیض = ▷ :اختیار )لم یتم تخزینه بعد(
8
الضغط على موافق.
یعرض البیان :كلمة المرور ***0
9

إدخال كلمة المرور )→ إدخال كلمة المرور(.
یعرض البیان ▶ :اللغات و حفظ )السطر السفلي(

اختيار اللغة

 10من خالل الضغط على
وهو ما یعني:
←
مثلث أسود = ▶ :الضبط الحالي
←
مثلث أبیض = ▷ :اختیار )لم یتم تخزینه بعد(
 11تأكید االختیار بالضغط على حفظ .

أعلى ▲ أسفل ▼  ،قم باختیار لغة جدیدة،

یعرض المؤشر لغة جدیدة .یتم حفظ اللغة الجدیدة.
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8

المؤشرات

8.1

بيانات التشغيل ألول مرة
اختبار LED

المؤشرات

بعد تشغیل اإلمداد بالجهد الكهربائي یجب أن تضيء جمیع لمبات  LEDبلوحة
التحكم الموضعي لمدة ثانیة واحدة تقریبًا .هذه اإلشارة البصریة تبین أنه تم تزوید
وحدة التحكم بالطاقة وأن لمبات  LEDتقوم بوظیفتها على نحو فعال.
الصورة :33اختبار LED

اختيار اللغة

یمكن تنشیط خاصیة اختیار اللغة أثناء إجراء االختبار الذاتي ،لكي یظهر المؤشر
في لوحة العرض باللغة المطلوبة بعد عملیة البدء مباشرة .ویجب أن یكون مفتاح
االختیار في الوضع ) 0متوقف.(OFF/
تفعيل اختيار اللغة:
1
یتم عرض البیان في أدنى سطر :قائمة اختبار اللغة؟ "إعادة الضبط"
اضغط على الزر االنضغاطي ) RESETإعادة الضبط( واحتفظ به مضغوطًا حتى یظهر في أدنى سطر النص:
2
جار تحميل قائمة اللغة ،برجاء االنتظار.
الصورة :34االختبار الذاتي

تظهر قائمة اختیار اللغة بعد قائمة بدء التشغیل.
قائمة البدء

یتم عرض نسخة البرامج الثابتة المحدثة على لوحة العرض أثناء عملیة البدء.
الصورة :35قائمة البدء مع نسخة البرنامج الثابت05.00.00–xxxx :

إذا تم تفعیل اختیار اللغة أثناء االختبار الذاتي ،ستظهر اآلن قائمة الختیار لغة شاشة العرض .للمزید من المعلومات حول
ضبط اللغة ،انظر الفصل >اللغة في الشاشة<.
الصورة :36اختیار اللغة

إذا لم یتم اإلدخال لفترة طویلة )حوالي دقیقة واحدة( ،تتحول لوحة العرض تلقائیاً إلى مؤشر الحالة األول.
8.2

المؤشرات في لوحة العرض
ترتبط القوائم والوظائف بالبرنامج الثابت لوحدة التحكم في المشغل الميكانيكي!
← في حالة عدم وجود القوائم أو الوظائف ،برجاء التواصل مع خدمة .AUMA
سطر الحالة

یعرض سطر الحالة )أعلى خط في شاشة العرض( وضع التشغیل ] ،[1ومشكلة
العطل ] [2ورقم ] [3المعرف الخاص بالبیان الحالي.
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المؤشرات

الصورة :37المعلومات في سطر الحالة )في األعلى(

][1
][2
][3
مساعدة التنقل

وضع التشغیل
رمز العطل )في حالة وجود أخطاء أو تحذیرات فقط(
رقم المعرف = S :صفحة الحالة

في حالة وجود إمكانیة الستدعاء المزید من التفاصیل أو المعلومات لإلظهار ،ستظهر
فى مساعدة التنقل )الخط السفلي في شاشة العرض( البیانات التفاصيل أو المزيد.
ویمكن بعد ذلك عن طریق زر الضغط أن یظهر المزید من المعلومات.
الصورة :38دلیل التنقل )في األسفل(

یعرض قائمة باالشارات المفصلة
یعرض المزید من المعلومات

][1
][2

یختفي دلیل التنقل )السطر السفلي( بعد حوالي  3ثوان .إلظهار دلیل التنقل مرة أخرى یجب الضغط )في وضع مفتاح
االختیار ) 0متوقف(( على زر ضغط اختیاري.
8.2.1

بالغات المشغل الميكانيكي والصمام
ترتبط بیانات وحدة العرض على تجهیزات المشغل المیكانیكي.
وضع الصمام )(S0001
یعرض المؤشر  S0001موضع الصمام في  %لمسار الموضع.
بعد حوالي  3ثوان یظهر رسم بیاني خطي.
یظهر أمر التشغیل سهم اتجاه التشغیل )فتح/غلق(.
الصورة :39وضع الصمام ومؤشر اتجاه التشغیل
●

●

●

یتم اإلشارة إلى الوصول إلى األوضاع النهائیة المضبوطة بشكل إضافي عن طریق الرموز
الصورة :40الوصول للوضع النهائي غلق/فتح

 %0المشغل المیكانیكي في الوضع النهائي المغلق
 %100المشغل المیكانیكي في الوضع النهائي المفتوح
عزم الدوران )(S0002
●

●

38

یعرض المؤشر  S0002عزم الدوران المطبق على العمود.
بعد حوالي  3ثوان یظهر رسم بیاني خطي.
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المؤشرات

الصورة :41عزم الدوران

تغيير الوحدة

عن طریق زر الضغط  ،یمكن أن یتم إظهار الوحدة )نسبة مئویة  ،%نیوتن متر
نيوتن متر أو تغییرها إلى "باوند لكل قدم" .ft-lb
الصورة :42وحدات عزم الدوران

البيان في النسبة المئوية

یطابق البیان  %100أقصى عزم دوران وارد في لوحة الصنع الخاصة بالمشغل
المیكانیكي.
مثال :نطاق عزم الدوران بلوحة الصنع =  60 – 20نیوتن متر.
●

●

 % 100یطابق  60نیوتن متر من عزم الدوران اإلسمي.
 % 50یطابق  30نیوتن متر من عزم الدوران اإلسمي.

أوامر التشغيل )(S0003
یعرض المؤشر :S0003
أوامر تشغیل نشطة مثل :قم بالتشغیل في اتجاه غلق أو في اتجاه فتح
القیمة الفعلیة  E2باعتبارها رسمًا بیانیاً خطیاً وقیمة بین  0و .% 100
مع القیمة المستهدفة للتوجیه )منظم الوضع( :القیمة المستهدفة E1
مع التشغیل الدوري واألوضاع البینیة ذات وضع التشغیل :نقاط االرتكاز وكذلك سیر نقاط اإلرتكاز
بعد حوالي  3ثوان یختفي دلیل التنقل )الخط السفلي( ویظهر المحور أو المحور لمؤشر نقاط االرتكاز.
●

●

●

●

التحكم في الفتح  -الغلق

أوامر التشغیل النشطة )فتح ،غلق (... ،تظهر أعلى الرسم البیاني الخطي .تعرض
الصورة أمر التشغیل في اتجاه غلق.
الصورة :43المؤشر أثناء التحكم في الفتح  -الغلق

E2
القيمة المستهدفة للتوجيه

قیمة الموضع الفعلیة

إذا تم تشغیل مستشعر الموضع وتفعیله ،یتم إظهار الرسم البیاني الخطي لـ E1
)القیمة المستهدفة للتوجیه(.
یظهر اتجاه أمر التشغیل من خالل سهم أعلى الرسم البیاني الخطي .تعرض الصورة أمر التشغیل في اتجاه غلق.

39

 SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2وحدة التحكم :إلكترونیة )(MWG
 AC 01.2ال تداخلي

المؤشرات

الصورة :44المؤشر أثناء التحكم في تحدید القیمة المستهدفة )منظم الوضع(

E1
E2
محور نقطة االرتكاز

قیمة الموضع المستهدفة
قیمة الموضع الفعلیة

یتم عرض نقاط االرتكاز وتشغیلها )وضع التشغیل( على محور نقطة االرتكاز من
خالل رموز.
لن یتم عرض الرموز إال إذا تم تفعیل إحدى تلك الوظائف اآلتیة على األقل:
وضع التشغيل M0294
مؤقت اإلغالق M0156
مؤقت الفتح M0206
الصورة :45أمثلة :نقاط االرتكاز یسارًا )األوضاع البینیة(؛ مؤقت التشغیل یمینًا

الجدول :19رموز على محاور نقاط اإلرتكاز
رمز
|

8.2.2

نقطة اإلرتكاز )وضع بيني( مع وضع التشغيل
نقطة اإلرتكاز بدون استجابة
إیقاف أثناء التشغیل في اتجاه غلق
إیقاف أثناء التشغیل في اتجاه فتح
إیقاف أثناء التشغیل في اتجاه فتح وغلق
إیقاف مؤقت أثناء التشغیل في اتجاه غلق
إیقاف مؤقت أثناء التشغیل في اتجاه فتح
إیقاف مؤقت أثناء التشغیل في اتجاه فتح وغلق

مؤقت التشغيل
نهایة الدورة
بدایة الدورة في اتجاه غلق
بدایة الدورة في اتجاه فتح
–
–
–
–

بيانات الحالة تبعا لتصنيف AUMA
تتوافر هذه البیانات إذا تم ضبط المعلمة تشخيص التصنيف  M0539على القیمة .AUMA
التحذيرات )(S0005
إذا ظهر تحذیر ،یعرض المؤشر :S0005
عدد التحذیرات الظاهرة
عالمة استفهام وامضة بعد حوالي  3ثوان
الصورة :46التحذیرات
●

●

للمزید من المعلومات انظر أیضًا >إزالة األعطال<.
وضع التحكم عن بعد غير جاهز )(S0006
یعرض المؤشر  S0006بالغات المجموعة وضع التحكم عن بعد غیر جاهز.
إذا ظهر بالغ كهذا ،یعرض المؤشر :S0006
●

●
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عدد البالغات الظاهرة
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الصورة :47إشارات وضع التحكم عن بعد غیر جاهز

للمزید من المعلومات انظر أیضًا >إزالة األعطال<.
خطأ )(S0007
إذا ظهر خطأ ،یظهر المؤشر :S0007
عدد األخطاء الظاهرة
عالمة تعجب وامضة بعد حوالي  3ثوان
الصورة :48خطأ
●

●

للمزید من المعلومات انظر أیضًا >إزالة األعطال<.
8.2.3

مؤشرات الحالة تبعا لتوصيات NAMUR
تتوافر هذه البیانات إذا تم ضبط المعلمة تشخيص التصنيف  M0539على القیمة .NAMUR
خارج عن المواصفات )(S0008
یعرض المؤشر  S0008بالغات خارجة عن المواصفات طبقًا لتوصیات .NAMUR NE 107
إذا ظهر بالغ كهذا ،یعرض المؤشر :S0008
عدد البالغات الظاهرة
مثلث وامض مع عالمة استفهام بعد حوالي  3ثوان
الصورة :49خارج عن المواصفات
●

●

للمزید من المعلومات انظر أیضًا >إزالة األعطال<.
التحكم فى الوظائف )(S0009
یعرض المؤشر  S0009بالغات التحكم في الوظائف طبقًا لتوصیات .NAMUR NE 107
إذا ظهر بالغ عن التحكم في الوظائف ،یعرض المؤشر :S0009
عدد البالغات الظاهرة
مثلث وامض مع مفتاح آلة بعد حوالي  3ثوان
الصورة :50التحكم في الوظائف
●

●

للمزید من المعلومات انظر أیضًا >إزالة األعطال<.
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يجب إجراء الصيانة )(S0010
یعرض المؤشر  S0010بالغات الصیانة طبقًا لتوصیات .NAMUR NE 107
إذا ظهر بالغ كهذا ،یعرض المؤشر :S0010
عدد البالغات الظاهرة
مربع وامض مع إبریق زیت بعد حوالي  3ثوان
الصورة :51الحاجة للصیانة
●

●

للمزید من المعلومات انظر أیضًا >إزالة األعطال<.
عطل )(S0011
یعرض المؤشر  S0011أسباب بالغات العطل وفقًا لتوصیات .NAMUR NE 107
إذا ظهر بالغ كهذا ،یعرض المؤشر :S0011
عدد البالغات الظاهرة
دائرة وامضة مع إشارة خطأ بعد حوالي  3ثوان
الصورة :52عطل
●

●

للمزید من المعلومات انظر أیضًا >إزالة األعطال<.
8.3

أضواء البالغ لعناصر التحكم المحلية
الصورة :53ترتیب وماهیة اإلشارات الضوئیة

][1
][2
1
Tc 2

العالمات بالرموز )قیاسي(
العالمات باألرقام ) 6 - 1اختیاري(
تم الوصول الى الوضع النهائي غلق) ،یومض :قم بالتشغیل في اتجاه الغلق(
خطأ عزم الدوران عند الغلق
تم تفعیل حمایة المحرك

3
 To 4خطأ عزم الدوران عند الفتح
تم الوصول الى الوضع النهائي فتح) ،یومض :قم بالتشغیل في اتجاه فتح(
5
6

اتصال بلوتوث مُفعل

تغيير اإلشارات الضوئية )المؤشرات(
یمكن تصنیف بالغات مختلفة تحت لمبات  LEDمن .5 – 1

مكونات الجهاز M0053
التحكم عن طريق المشغل الكهربائي M0159
المؤشر الضوئي ) 1يسار( M0093
المؤشر الضوئي M0094 2
المؤشر الضوئي M0095 3
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المؤشر الضوئي M0096 4
المؤشر الضوئي ) 5يمين( M0097
M0167 .Signal interm. pos
قيم افتراضية )أوروبا(:

المؤشر الضوئي ) 1يسار( = الوضع النهائي اغالق ,وميض
المؤشر الضوئي  = 2خطأ في عزم الدوران إغالق
المؤشر الضوئي  = 3خطأ في المقياس الحراري
المؤشر الضوئي  = 4خطأ في عزم الدوران فتح
المؤشر الضوئي ) 5يمين( = الوضع النهائي فتح ,وميض
 = .Signal interm. posفتح/اغالق=توقف
قيم ضبط أخرى:
انظر الكتیب )التشغیل والضبط(
8.4

مؤشر الموضع الميكانيكي )ضبط ذاتي(
الصورة :54مؤشر الموضع المیكانیكي

][1
][2
المواصفات

●

●

●

●

8.5

الوصول للوضع النهائي للفتح
الوصول للوضع النهائي للغلق
ال تتوقف على اإلمداد بالتیار
( عندما یعمل المشغل وتشیر إلى موضع الصمام

تعمل كمؤشر سیر :تدور شریحة المؤشر )المزودة بسهم
باستمرار
)یدور السهم في التصمیم "الغلق باللف في اتجاه الیمین" في اتجاه الغلق باتجاه عقارب الساعة(
یعرض الوصول إلى الوضع النهائي )فتح/غلق(
)تشغیل( أو
یشیر إلى الرمز
السهم
)إیقاف(
ذاتي الضبط عند توسیع زاویة الدوران

مؤشر الموضع الميكانيكي على عالمة المؤشر )غير قابل للضبط الذاتي(
الصورة :55مؤشر الموضع المیكانیكي

][1
][2
][3

الوصول للوضع النهائي للفتح
الوصول للوضع النهائي للغلق
عالمة المؤشر على الغطاء
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المواصفات

●

●

●
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ال یتوقف على اإلمداد بالتیار
تعمل كمؤشر سیر :تدور شریحة المؤشر عندما یعمل المشغل المیكانیكي وتشیر إلى موضع الصمام باستمرار
)مع اإلصدار »اإلغالق في اتجاه عقارب الساعة« تدور الرموز  /عند القیادة في اتجاه "اإلغالق" عكس
عقارب الساعة(
یعرض الوصول إلى الوضع النهائي )فتح/غلق(
)إغالق( یظهر على عالمة العرض في الغطاء(
)الرمز )فتح(/
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البالغات )إشارات الخرج(

9.1

بالغات الحالة عن مرحّل اإلشارة )نواتج رقمية(
المواصفات

البالغات )إشارات الخرج(

یمكن عن طریق مرحل اإلشارة تسجیل إشارات الحالة )مثل الوصول إلى المواضع
النهائیة ،وضع مفتاح االختیار ،األعطال (...كإشارات مزدوجة على حیز التحكم.
لدى بالغات الحالة حالتین فقط :فعال أو غیر فعال .فعال یعني ،أنه تم إستیفاء الشروط للبالغ.

9.1.1

برمجة النواتج

9.1.2

ترميز النواتج

9.2

بالغات راجعة تناظرية )مخرجات تناظرية(

یمكن برمجة مرحّل اإلشارة )النواتج  (DOUT 1 – 12بإشارات مختلفة.
مستوى المستخدم المطلوب :المتخصص ) (4أو أعلى.

مكونات الجهاز M0053
M0139 I/O Interface
النواتج الرقمية M0110
M0109 Signal DOUT 1
الجدول :20القیم االفتراضیة:
الخرج

القيمة االفتراضية:

Signal DOUT 1

خطأ

Signal DOUT 7

Signal DOUT 2

موضع نهائي غلق

Signal DOUT 8

Signal DOUT 3

موضع نهائي فتح

Signal DOUT 9

المفتاح الكهربائي الحدي مغلق

Signal DOUT 4

مفتاح االختيار عن بعد

Signal DOUT 10

المفتاح الكهربائي الحدي مفتوح

Signal DOUT 5

خطأ في عزم الدوران مرحلة
االغالق

Signal DOUT 11

مفتاح عزم الدوران مغلق

Signal DOUT 6

خطأ في عزم الدوران مرحلة
الفتح

Signal DOUT 12

مفتاح عزم الدوران مفتوح

الخرج

القيمة االفتراضية:
خطأ حراري
فتح

یمكن تحویل إشارات النواتج  Coding DOUT 12 – Coding DOUT 1بتنشیط عالٍ أو تنشیط منخفض.
فعال عالي = مالمس اإلشارة مغلق = اإلشارة فعالة
فعال منخفض = مالمس اإلشارة مفتوح= اإلشارة فعالة
إشارة فعالة تعني ،أنه تم استیفاء الشروط للبالغ.
●

●

مستوى المستخدم المطلوب :المتخصص ) (4أو أعلى.

مكونات الجهاز M0053
M0139 I/O Interface
النواتج الرقمية M0110
M0102 Coding DOUT 1
القيّم االفتراضية:

Low active = Coding DOUT 1
High active = Coding DOUT 12 – Coding DOUT 2

وضع الصمام

اإلشارة E2 = 0/4 – 20 :مللي أمبیر )منفصل عن الجهد الكهربائي(
المسمى في مخطط الدوائر الكهربائیة) AOUT1 :الوضع(

بالغ عزم الدوران الراجع

اإلشارة E6 = 0/4 – 20 :مللي أمبیر )منفصل عن الجهد الكهربائي(
التسمیة في مخطط التوصیل) AOUT2 :عزم الدوران(
لمزید من المعلومات حول هذا الموضوع انظر كتیب )التشغیل والضبط(.
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التشغیل )اإلعدادات األساسیة(

10

التشغيل )اإلعدادات األساسية(
1

وضع مفتاح االختیار في وضع ) 0متوقف(.

معلومة :مفتاح االختیار لیس مفتاح شبكة .یتم منع التحكم في المشغل في الوضع ) 0إیقاف( .یبقى إمداد وحدة
التحكم بالطاقة موجودًا.

10.1

2

قم بتشغیل اإلمداد بالجهد الكهربائي.
معلومة :مراعاة وقت التسخین المسبق عند درجات الحرارة تحت درجة –° 30مئویة.

3

قم بإجراء اإلعدادات األساسیة.

المصدات النهائية في المشغل الدوار
الوصف التالي ينطبق على اإلصدار القياسي ،اإلغالق في اتجاه عقارب الساعة.

يوجد وصف منفصل لإلصدار الخاص الذي يتم اإلغالق فيه عكس اتجاه عقارب الساعة.
تقوم المصدات النهائیة الداخلیة بتحدید زاویة الدوران .وتحمي المحبس في حالة فشل التبدیل الحدي في طریقة تشغیل
المحرك وتعمل كمحدد في طریقة التشغیل الیدوي باستخدام الطارة الیدویة .یجب عدم استخدامها إلیقاف عزم الدوران
في األوضاع النهائیة في طریقة التشغیل المنتظم.
یتم ضبط المصدات النهائیة عادة بواسطة الشركة المصنعة للمحبس ،قبل تركیب المحبس في خط األنابیب.
األجزاء الدوارة والمكشوفة )الصمامات  /المحابس( على المحبس!

كدمات وأضرار ناجمة عن المحبس أو المشغل الميكانيكي.
← یجب ضبط المصدات النهائیة بمعرفة فني متخصص ومدرب فقط.
← ال تخلع براغي الضبط ] [2و ] [4بالكامل أبدا ،وإال فقد یتسرب الشحم منها.
← یراعى االلتزام بالمقیاس ..minT
معلومة

●

●
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یُشار إلى زاویة الدوران المضبوطة في المصنع على لوحة البیانات:
الصورة :56مثال :زاویة الدوران بلوحة البیانات

یعتمد ترتیب الضبط على المحبس:
توصیة في حالة الصمامات :قم أوال بضبط المصد النهائي "إیقاف".
توصیة في حالة المحابس الكروية :قم أوال بضبط المصد النهائي "تشغیل".
-
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الصورة :57مصد نهائي

][1
][2
][3
][4

برغي تثبیت المصد النهائي "تشغیل"
برغي ضبط المصد النهائي "تشغیل"
برغي تثبیت المصد النهائي "إیقاف"
برغي ضبط المصد النهائي "إیقاف"

األبعاد  /األحجام
) Tعند  90درجة(
min.T

10.1.1

05.2
17
11

07.2
17
11

10.2
20
12

12.2
23
13

14.2
23
12

ضبط المصد النهائي "إيقاف"
1
2
3

قم بإزالة برغي اإلغالق ].[3
قم بتحریك المحبس إلى الوضع النهائي "إیقاف" باستخدام الطارة الیدویة.
إذا لم یتم الوصول إلى الوضع النهائي للصمام:
←

أدر برغي الضبط ] [4قلیلًا عكس اتجاه عقارب الساعة حتى یمكن ضبط الوضع النهائي " "ZUللصمام
بشكل آمن.
یؤدي تدویر برغي الضبط ] [4في اتجاه عقارب الساعة إلى زاویة دوران أصغر.
یؤدي تدویر برغي الضبط ] [4عكس اتجاه عقارب الساعة إلى زاویة دوران أكبر.

4

أدر برغي الضبط ] [4في اتجاه عقارب الساعة حتى النهایة.
یتم بذلك ضبط المصد النهائي "إیقاف".

افحص الحلقة المستدیرة لبرغي اإلغالق من حیث موضعها وحالتها ،وإذا كان بها ضرر ،استبدلها.
5
اربط برغي التثبیت ] [1وقم بإحكامه.
6
بعد هذا الضبط یمكن ضبط التعرف على الوضع النهائي "إیقاف" على الفور.
10.1.2

ضبط المصد النهائي "تشغيل"
معلومة

ال توجد حاجة لضبط المصد النهائي "تشغیل" في الغالب.
1
2

اخلع برغي التثبیت ].[1
قم بتحریك المحبس إلى الوضع النهائي "تشغیل" باستخدام الطارة الیدویة.
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التشغیل )اإلعدادات األساسیة(

إذا لم یتم الوصول إلى الوضع النهائي للصمام:

3

←

أدر برغي الضبط ] [2قلیلًا عكس اتجاه عقارب الساعة حتى یمكن ضبط الوضع النهائي "مفتوح" للصمام
بشكل آمن.
یؤدي تدویر برغي الضبط ] [2في اتجاه عقارب الساعة إلى زاویة دوران أصغر.
یؤدي تدویر برغي الضبط ] [2عكس اتجاه عقارب الساعة إلى زاویة دوران أكبر.

أدر برغي الضبط ] [2في اتجاه عقارب الساعة حتى النهایة.

4

یتم بذلك ضبط مصد نهائي "تشغیل".
افحص الحلقة المستدیرة لبرغي اإلغالق من حیث موضعها وحالتها ،وإذا كان بها ضرر ،استبدلها.
5
اربط برغي التثبیت ] [1وقم بإحكامه.
6
بعد هذا الضبط یمكن ضبط التعرف على الوضع النهائي "تشغیل" على الفور.
10.2

ضبط نوع اإليقاف
نشوء األضرار بالصمام نتيجة خطأ في الضبط!
← یجب أن یتطابق وضع ضبط طریقة اإلیقاف )بحسب الشوط أو بحسب عزم الدوران( مع المحبس.
← ال تقم بتغییر وضع الضبط إال بموجب موافقة الجهة المصنعة للمحبس.

إعدادات العميل M0041
نوع التنصيب M0012
الوصول للوضع النهائي اغالق M0086
الوصول للوضع النهائي فتح M0087
القيمة القياسية :المفتاح الكهربائي الحدي
قيم الضبط:
المفتاح الكهربائي الحدي
عزم الدوران
اختيار القائمة الرئيسية

اإلیقاف في المواضع النهائیة عبر تحویل المسار.
اإلیقاف في المواضع النهائیة عبر تحویل عزم الدوران.
1

وضع مفتاح االختیار في وضع ) 0متوقف(.

2

استمرار الضغط على مفتاح الضغط  Cإعداد لمدة  3ثوان تقریبًا.
ینتقل المؤشر إلى القائمة الرئیسیة ویعرض ▶ :لوحة العرض...

اختيار المعلمة

اختیار المعلمة ،إما:

3
←
←

للنقر على المعلمة ،أو
عن طریق القائمة
عن طریق االنتقال المباشر :اضغط على وأدخل معرف  M0086أو M0087
یعرض البیان :الوصول للوضع النهائي اغالق

غلق أو فتح

4
أعلى ▲ أسفل ▼ ،اختر المطلوب:
من خالل الضغط على
←
▶ الوصول للوضع النهائي اغالق
←
▶ الوصول للوضع النهائي فتح
یعرض المثلث األسود ▶ االختیار الحالي.
5

الضغط على

موافق.

یعرض المؤشر اإلعداد الحالي :المفتاح الكهربائي الحدي أو عزم الدوران
یعرض السطر السفلي من المؤشر إما:
-
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6

الضغط على

التشغیل )اإلعدادات األساسیة(

التعديل.

یعرض البیان ▶ :المتخصص )(4
تسجيل دخول المستخدم

7

أعلى ▲ أسفل ▼ اختر المستخدم:
بالضغط على
معلومة :مستوى المستخدم المطلوب :المتخصص ) (4أو أعلى
هنا یعني:

8

مثلث أسود = ▶ :الضبط الحالي
مثلث أبیض = ▷ :اختیار )لم یتم تخزینه بعد(
الضغط على موافق.
یعرض البیان :كلمة المرور ***0

9

إدخال كلمة المرور )→ إدخال كلمة المرور(.
یظهر بالبیان مثلث أسود ▶ نوع اإلیقاف المضبوط )▶المفتاح الكهربائي الحدي أو ▶عزم الدوران(.

تغيير اإلعداد

10

من خالل الضغط على

أعلى ▲ أسفل ▼ ،اختر إعدادات جدیدة.

هنا یعني:
11

مثلث أسود = ▶ :الضبط الحالي
مثلث أبیض = ▷ :اختیار )لم یتم تخزینه بعد(
من خالل الضغط على حفظ ،قم بتخزین االختیار.
تم ضبط نوع اإلیقاف.

12
10.3

العودة إلى الخطوة ) 4غلق أو فتح( :الضغط على

الخروج.

ضبط مفتاح تحويل عزم الدوران
عندما یتم هنا الوصول الى عزم اإلیقاف المضبوط سیتم إیقاف التحكم بالمشغل )التحمیل الزائد على الصمام(.
معلومة

یمكن أن یستجیب تحویل عزم الدوران في وحدة التشغیل الیدوى أیضًا.
حدوث أضرار بالصمام نتيجة الضبط العالي لعزم اإليقاف!
← یجب أن یكون عزم اإلیقاف متوافقًا مع الصمام.
← ال یتم تغییر اإلعدادات إال بموافقة الجهة المصنعة للصمام.

إعدادات العميل M0041
مفتاح عزم الدوران M0013
عزم دوران شوط مرحلة اإلغالق M0088
عزم دوران شوط مرحلة الفتح M0089
قيمة قياسية :طبقاً لمعطیات الطلب
نطاق الضبط :نطاق عزم الدوران طبقًا للوحة بیانات المشغل
اختيار القائمة الرئيسية

1

اضبط مفتاح االختیار على الوضع ) 0إیقاف(.

2

استمر في الضغط على الزر االنضغاطي  Cإعداد لمدة  3ثوان تقریبًا.
ینتقل المؤشر إلى القائمة الرئیسیة ویعرض ▶ :لوحة العرض...

اختيار المعلمة

اختر المعلمات ،إما:

3
←
←

إلى المعلمة ،أو
عن طریق النقر على القائمة
عن طریق االنتقال المباشر :اضغط على وأدخل معرف M0088
یعرض البیان :عزم دوران شوط مرحلة اإلغالق

غلق أو فتح

4
أعلى ▲ أسفل ▼:
قم باالختیار باستخدام
←
▶ عزم دوران شوط مرحلة اإلغالق
←
▶ عزم دوران شوط مرحلة الفتح
یعرض المثلث األسود ▶ االختیار الحالي.
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التشغیل )اإلعدادات األساسیة(
5

الضغط على

موافق.

المؤشر یعرض القیمة التي تم ضبطها.
یعرض السطر األسفل :التعديل الخروج
6

الضغط على

التعديل.

یعرض البیان:

تسجيل دخول المستخدم

7

المتخصص ) → (4متابعة الخطوة 7
في السطر األول أعلى ▲ أسفل ▼ الخروج → متابعة الخطوة 11
أعلى ▲ أسفل ▼ :
اختر المستخدم بواسطة
معلومة :مستوى المستخدم المطلوب :المتخصص ) (4أو أعلى
هنا یعني:

8

مثلث أسود = ▶ :الضبط الحالي
مثلث أبیض = ▷ :اختیار )لم یتم تخزینه بعد(
موافق اضغط على.
یعرض البیان :كلمة المرور ***0

9

إدخال كلمة المرور )→ إدخال كلمة المرور(.
المؤشر یعرض القیمة التي تم ضبطها.
یعرض السطر األسفل :التعديل الخروج

تغيير القيمة

10
11
12

الضغط على التعديل.
أعلى ▲ أسفل ▼ أدخل قیمة جدیدة لعزم اإلیقاف.
عن طریق
معلومة :یتم عرض نطاق عزم الدوران الذي یمكن ضبطه بین القوسین الدائریین.
عن طریق

حفظ قم بتخزین القیمة الجدیدة.

تم ضبط عزم اإلیقاف.
13
معلومة

العودة إلى الخطوة ) 4غلق أو فتح( :الضغط على

الخروج.

یتم إصدار بالغات الخطأ التالیة عندما یتم الوصول إلى عزم الدوران المضبوط هنا قبل الوضع النهائي:
في شاشة عرض لوحة التحكم الموضعي :بیان الحالة  S0007خطأ =
خطأ في عزم الدوران مرحلة الفتح أو خطأ في عزم الدوران مرحلة االغالق
●

قبل إمكانیة إتمام مواصلة التشغیل ،یجب أن یتم إقرار الخطأ .یمكن أن یتم التسلم:

10.4

1

من خالل أمر تشغیل في االتجاه العكسي.
في خطأ في عزم الدوران مرحلة الفتح :أمر تشغیل في اتجاه الغلق
في خطأ في عزم الدوران مرحلة االغالق :أمر تشغیل في اتجاه الفتح

2

أو ،إذا كان عزم الدوران الموجود أقل من عزم اإلیقاف الذي تم ضبطه:
في وضع مفتاح االختیار التحكم الموضعي ) (ORTعن طریق زر الضغط .RESET
في وضع مفتاح االختیار التحكم عن بعد ):(FERN
من خالل المدخل الرقمي )واجهة وحدة اإلدخال/اإلخراج( من خالل أمر ) Resetإعادة الضبط(،
إذا تم تهیئة المدخل الرقمي لإلشارة إعادة ضبط.

ضبط تحول المسار
نشوء أضرار للصمام/صندوق التروس نتيجة خطأ في الضبط!
← عند التشغیل في وضع تشغیل المحرك :أوقف الحركة في الوقت المناسب قبل الوصول إلى المصد )اضغط الزر
االنضغاطي .(STOP
← مع اإلیقاف المرتبط بالمسار بسبب التشغیل الالحق المحتمل ،یُراعى وضع وسیلة تخمید بین الوضع النهائي
والمصد المیكانیكي.

إعدادات العميل M0041
المفاتيح الكهربائية الحدية M0010
تعيين الوضع النهائي .اغالق؟ M0084
تعيين الوضع النهائي .فتح؟ M0085
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اختيار القائمة الرئيسية

1

اضبط مفتاح االختیار على الوضع ) 0إیقاف(.

2

اضغط على الزر االنضغاطي  Cلمدة  3ثوان تقریبًا.

التشغیل )اإلعدادات األساسیة(

ینتقل المؤشر إلى القائمة الرئیسیة ویعرض ▶ :لوحة العرض...
اختيار المعلمة

اختر المعلمات ،إما:

3
←
←

إلى المعلمة ،أو
عن طریق النقر على القائمة
عن طریق االنتقال المباشر :الضغط على وإدخال المعرف M0084
یعرض البیان :تعيين الوضع النهائي .اغالق؟

غلق أو فتح

4
أعلى ▲ أسفل ▼:
قم باالختیار باستخدام
←
▶ تعيين الوضع النهائي .اغالق؟ M0084
←
▶ تعيين الوضع النهائي .فتح؟ M0085
یعرض المثلث األسود ▶ االختیار الحالي.
5

موافق اضغط على.
یعرض المؤشر إما:

تسجيل دخول المستخدم

6

تعيين نهاية الرحلة ألغالق؟  → CMD0009متابعة الخطوة 9
تعيين نهاية الرحلة عند عملية الفتح؟  → CMD0010متابعة الخطوة 12
المتخصص ) → (4متابعة الخطوة 6
أعلى ▲ أسفل ▼ :
اختر المستخدم بواسطة
معلومة :مستوى المستخدم المطلوب :المتخصص ) (4أو أعلى
هنا یعني:

7

مثلث أسود = ▶ :الضبط الحالي
مثلث أبیض = ▷ :اختیار )لم یتم تخزینه بعد(
موافق اضغط لتأكید المستخدم المختار.
یعرض البیان :كلمة المرور ***0

8

أدخل كلمة المرور )→ أدخل كلمة المرور(.
یعرض المؤشر إما:

تعيين الوضع النهائي "إيقاف"
CMD0009

9

تعيين نهاية الرحلة ألغالق؟  → CMD0009متابعة الخطوة 9
تعيين نهاية الرحلة عند عملية الفتح؟  → CMD0010متابعة الخطوة 12
إعادة تعیین الوضع النهائي الغلق:
 9.1مع الشوط الكبیر :وضع مفتاح االختیار في وضع التحكم الموضعي
)غلق( في اتجاه الوضع

) (ORTوتشغیل وحدة التشغیل في وضع تشغیل المحرك عبر زر الضغط
النهائي.
معلومة :لتجنب األضرار ،ینبغي إیقاف التشغیل قبل اإلیقاف النهائي بوقت كافٍ )الضغط على زر
الضغط.(STOP
 9.2إدخال التشغیل الیدوي.
 9.3لف العجلة الیدویة حتى یتم غلق الصمام.
 9.4اضبط مفتاح االختیار على الوضع ) 0إیقاف(.
یعرض البیان :تعيين نهاية الرحلة ألغالق؟ نعم ال
تأكيد الوضع النهائي الجديد

10

نعم اضغط لقبول الوضع النهائي الجدید.
یعرض البیان :تم تعيين نهاية الرحلة ألغالق !
تضيء لمبة  LEDالیسرى )تصمیم قیاسي( وتبین بهذا أن موضع الوضع النهائي غلق تم ضبطه.
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التشغیل )اإلعدادات األساسیة(

تعيين الوضع النهائي "تشغيل"
CMD0010

 11تحدید االختیار:
←
التعديل → الرجوع الى الخطوة  :9تعیین الوضع النهائي غلق "من جدید"
←
الخروج → الرجوع إلى الخطوة  4وتشغیل الوضع النهائي فتح أو مغادرة القائمة
 12إعادة تعیین الوضع النهائي "تشغیل":
 12.1مع الشوط الكبیر :وضع مفتاح االختیار في وضع التحكم الموضعي
) (ORTتشغیل وحدة التشغیل في وضع تشغیل المحرك عبر زر الضغط
النهائي.
معلومة :لتجنب األضرار ،ینبغي إیقاف التشغیل قبل اإلیقاف النهائي بوقت كافٍ )الضغط على زر
الضغط.(STOP

)فتح( في اتجاه الوضع

 12.2إدخال التشغیل الیدوي.
 12.3لف العجلة الیدویة حتى یتم فتح الصمام.
 12.4اضبط مفتاح االختیار على الوضع ) 0إیقاف(.
یعرض البیان :تعيين نهاية الرحلة عند عملية الفتح؟ نعم ال
تأكيد الوضع النهائي الجديد

13

نعم اضغط لقبول الوضع النهائي الجدید.
یعرض البیان :تم تعيين نهاية الرحلة عند عملية الفتح!
تضيء لمبة  LEDالیمنى )تصمیم قیاسي( وتبین بهذا أن موضع الوضع النهائي فتح تم ضبطه.

 14تحدید االختیار:
←
التعديل → الرجوع الى الخطوة  :12تعیین الوضع النهائي فتح "من جدید"
←
الخروج → الرجوع إلى الخطوة  4وتشغیل الوضع النهائي غلق أو مغادرة القائمة
معلومة

إذا تعذر ضبط موضع نهائي :تحقق من نوع وحدة التحكم في المشغل.

10.5

التشغيل التجريبي

10.5.1

التحقق من اتجاه الدوران في مؤشر الموضع الميكانيكي

إجراء التشغیل التجریبي فور إجراء كافة اإلعدادات التي تم وصفها مسبقًا.

حدوث أضرار بالصمام نتيجة الضبط الخطأ!
← مع اتجاه الدوران الخاطئ ،قم باإلیقاف على الفور )اضغط على الزر .(STOP
← إصالح السبب ،مثال تصحیح تسلسل األطوار بطقم توصیل الحامل الحائطي.
← إعادة التشغیل التجریبي.
معلومة

اإلیقاف قبل الوصول إلى الوضع النهائي.
1
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2

التشغیل )اإلعدادات األساسیة(

تشغیل المشغل المیكانیكي في اتجاه التشغیل "غلق" ومراقبة اتجاه الدوران في مؤشر الموضع المیكانیكي:
←

في مؤشر الموضع الميكانيكي ذاتي الضبط:
یكون اتجاه الدوران مضبوطًا ،عندما یتحرك المشغل المیكانیكي في اتجاه غلق ویدور السهم
اتجاه عقارب الساعة في اتجاه غلق )الرمز
الصورة :58اتجاه الدوران

←

في

(.

)في التصمیم "الغلق باللف في اتجاه الیمین"(

في مؤشر الموضع الميكانيكي على عالمة المؤشر) :غیر قابل للضبط الذاتي(
یكون اتجاه الدوران مضبوطًا ،عندما یتحرك المشغل المیكانیكي في اتجاه غلق وتدور الرموز ) ( /
في عكس اتجاه عقارب الساعة:
الصورة :59اتجاه الدوران

10.5.2

/

)في التصمیم "الغلق باللف في اتجاه الیمین"(

فحص تحويل المسار
1

وضع مفتاح االختیار في الوضع ) (ORTوضع التحكم الموضعي .

2

تشغیل المشغل عن طریق مفتاح الكبس فتح -توقف -غلق.
یكون تحویل المسار مضبوطًا بشكل صحیح ،في حالة) :اإلشارة االفتراضیة(:

-

إضاءة لمبة المؤشر الصفراء/لمبة  LED1في الوضع النهائي غلق
إضاءة لمبة المؤشر الخضراء/لمبة  LED5في الوضع النهائي فتح
انطفاء المؤشرات الضوئیة مرة أخرى بعد التشغیل في االتجاه العكسي
یتم ضبط تحویل المسار بطریقة خاطئة ،إذا:

3

توقف المشغل قبل الوصول للوضع النهائي
أضاءت إحدى لمبات المؤشر الحمراء/لمبات ) LEDsخطأ في عزم الدوران(
أبلغ مؤشر الحالة  S0007عن ظهور خطأ في لوحة العرض.
في حالة ضبط األوضاع النهائیة بطریقة خطأ :ضبط المفتاح الكهربائي مجددا.
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التشغيل )اإلعدادات في المشغل الميكانيكي(
الصورة :60مبین الوضع المیكانیكي )ذاتي الضبط(

یتم تورید المشغل المیكانیكي من المصنع مضبوطا على زاویة الدوران المثبتة في الطلب .یتم ضبط مبین الوضع
المیكانیكي على زاویة الدوران هذه.
إذا تم تغییر زاویة الدوران المضبوطة في المصنع الحقًا ،یجب مواءمة مبین الوضع مع زاویة الدوران الجدیدة:
یتم زیادة زاویة الدوران :یقوم مبین الوضع المیكانیكي بضبط ذاتي عند التحرك التالي.
یتم تقلیل زاویة الدوران :یجب إعادة ضبط مبین الوضع المیكانیكي )انظر الفصول التالیة(.
الصورة :61مبین الوضع المیكانیكي عبر عالمة المؤشر )غیر ذاتي الضبط(
●

●

إذا تم تركیب مبین وضع میكانیكي غیر ذاتي الضبط في المشغل المیكانیكي ،یجب فتح حیز المفاتیح عند التشغیل وضبط
مبین الوضع.
11.1

فتح/إغالق حجرة المفاتيح
الصورة :62فتح/إغالق حجرة المفاتیح

][A
][B
فتح
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1

مؤشر الموضع المیكانیكي )ضبط ذاتي(
مؤشر الموضع المیكانیكي على عالمة المؤشر
حل البراغي ] [2ونزع الغطاء ] [1الموجود على حجرة المفاتیح.
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غلق

11.2

2
3
4
5
6

التشغیل )اإلعدادات في المشغل المیكانیكي(

تنظیف األسطح المحكمة على الغطاء والعُلبة.
التأكد من أن حالة حلقة  Oلإلحكام ] [3سلیمة واستبدالها بأخرى جدیدة عند وجود تلف فیها.
تشحیم حلقة اإلحكام  Oتشحیمًا خفیفًا بشحم خالٍ من األحماض )مثل الفازلین( ووضعها بشكل صحیح.
تركیب الغطاء ] [1على حجرة المفاتیح.
شد البراغي ] [2بالتقابل على نحو متساو.

مؤشر الموضع الميكانيكي )ضبط ذاتي(
الصورة :63مؤشر الموضع المیكانیكي )ضبط ذاتي(

یظهر مؤشر الموضع المیكانیكي ذاتي الضبط موضع الصمام من خالل السهم
)فتح( أو
السهم في الوضع النهائي على الرمز
)غلق(.
معلومة
11.2.1

 .إذا كان اإلعداد صحیحًا ،یشیر

یتواجد مؤشر الموضع المیكانیكي في حجرة المفاتیح للمشغل المیكانیكي .یلزم فتح حجرة المفاتیح لإلعداد الیدوي ،إذا
كان من الالزم تغییر مرحلة التروس المحددة أو إذا تم تغییر الوضع النهائي غلق )أو فتح( أثناء التشغیل.

ضبط مؤشر الموضع الميكانيكي
1
2

تحریك الصمام إلى الموضع النهائي إغالق.
ادفع القرصین السفلیین المزودین بالرموز
:
الصورة :64موضع الضبط في الوضع غلق

)تشغیل( و

)إیقاف( معًا .یتم عندها توصیل القرص ذو السهم
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التشغیل )اإلعدادات في المشغل المیكانیكي(
3

قم بتحریك المشغل إلى الوضع النهائي "تشغیل".
یدور السهم
الموضع فتح.

في اتجاه الفتح ویلتقط قرص البیان مع الرمز

)فتح( حتى یظل المشغل المیكانیكي في

الصورة :65التحرك في اتجاه الفتح )یسارًا( وموضع الفتح )یمینًا(

4

تحقق من الضبط:
)فتح( و

یتم ضبط مؤشر الموضع المیكانیكي بشكل صحیح عندما تكون الزاویة بین الرموز
حوالي  °120و .°280

)غلق( بین

إذا تم ثني األقراص الثالثة معًا ،یُمكن ضبط البیان بخطوات تقدر بـ  .°15ویُمكن ثنیها بشكل فردي بمقدار .°5
إذا كان المؤشر یدور بشكل مفرط )أكثر من  280درجة( أو كانت الزاویة صغیرة جدًا )أقل من  120درجة(،
فیجب مواءمة مستوى الترس المضبوط مع زاویة دوران المشغل المیكانیكي .انظر >فحص/ضبط مستوى ترس
تخفیض السرعة<.
11.2.2

فحص/ضبط مرحلة تروس وحدة تخفيض السرعة
ال یكون هذا الفحص  /الضبط مطلوبًا إال إذا تعذر ضبط مبین الوضع المیكانیكي بشكل صحیح أو إذا كانت هناك حاجة
إلى نطاق آخر لزاویة الدوران في وقت الحق ،على سبیل المثال؛ بدالً من  90درجة  15±درجة إلى  120درجة 15±
درجة )فقط من خالل خدمة .(AUMA
1

استخدم الجدول للتحقق من أن زاویة الدوران تتطابق مع ضبط ترس تخفیض السرعة )المستویات من  1إلى
.(9

الجدول:21
زاوية الدوران للمشغل الميكانيكي والضبط المناسب لذلك في ترس تخفيض السرعة.
SQ 05.2 / SQ 07.2
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SQ 10.2

SQ 12.2

SQ 14.2

 30درجة 2 15-/+
درجة

2

3

4

 60درجة 3 15-/+
درجة

3

4

5

 90درجة 3 15-/+
درجة

3

4

6

 120درجة
 15-/+درجة

3

4

5

6

 150درجة
 15-/+درجة

4

4

5

6

 180درجة
 15-/+درجة

4

4

5

7

 210درجة
 15-/+درجة

4

5

6

7

 290درجة
 70-/+درجة

5

5

6

7
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11.3

التشغیل )اإلعدادات في المشغل المیكانیكي(

لتغییر الضبط ،ارفع الذراع بترس تخفیض السرعة وأعد إدخاله في المستوى المختار.
الصورة :66ضبط صندوق تروس تخفیض السرعة

مؤشر الموضع الميكانيكي على عالمة المؤشر )غير قابل للضبط الذاتي(
الصورة :67مؤشر الموضع المیكانیكي على عالمة المؤشر

)فتح( و
یظهر مؤشر الموضع المیكانیكي موضع الصمام عبر قرصین مؤشرین مع الرموز
اإلعداد صحیحًا یظهر الرمزان فتح/غلق في الوضع النهائي على عالمة المؤشر على الغطاء.
عناصر الضبط
11.3.1

)غلق( .إذا كان

یتواجد مؤشر الموضع المیكانیكي في حجیرة المفاتیح للمشغل المیكانیكي .یجب أن
یتم فتح حجیرة المفاتیح إلجراء الضبط .انظر >فتح/إغالق حجیرة المفاتیح<.

ضبط مؤشر الموضع الميكانيكي
✔

في حالة توفر الخیارات )مثل مقیاس فرق الجهد ،مستشعر الموضع( :اضبط مؤشر الموضع المیكانیكي أوالً ،عند
تحدید جمیع المیزات االختیاریة في المشغل المیكانیكي.
تحریك الصمام إلى الموضع النهائي إغالق.

1
2

إدارة شریحة المؤشر السفلیة ،حتى یتالقى الرمز

3

تحریك المشغل المیكانیكي إلى الموضع النهائي فتح.

)غلق( مع عالمة المؤشر

على الغطاء.
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4

تثبیت شریحة المؤشر السفلیة وإدارة الشریحة العلویة مع الرمز
المؤشر على الغطاء.

)فتح( حتى تتالقى الشریحة العلویة مع عالمة

5
6

تشغیل الصمام مرة أخرى في الوضع النهائي غلق.
فحص اإلعدادات:

)غلق( مع عالمة المؤشر
إذا لم یعد یتوافق الرمز
← تكرار الضبط.
11.3.2

على الغطاء:

فحص/ضبط مرحلة تروس وحدة تخفيض السرعة
یلزم هذا الفحص/الضبط فقط في حالة االحتیاج إلى نطاق زاویة حركة آخر في وقت الحق.
معلومة

یمكن العثور على نطاق زاویة الدوران القابل للضبط في ورقة بیانات الطلب )على سبیل المثال » 90درجة 15-/+
درجة«(.
1

قم بإزالة قرص المؤشر .إذا لزم األمر ،استخدم مفتاح هاللي كذراع.

استخدم الجدول للتحقق من أن زاویة الدوران في المشغل المیكانیكي تتطابق مع ضبط ترس تخفیض السرعة
2
)المستویات من  1إلى .(9
إذا كان الضبط غيرصحیح :تابع مع الخطوة .4
إذا كان الضبط صحیحًا :تابع مع الخطوة .7
الجدول:22
زاوية الدوران للمشغل الميكانيكي والضبط المناسب لذلك في ترس تخفيض السرعة.
SQ 10.2

SQ 12.2

SQ 14.2

 30درجة 2 15-/+
درجة

2

3

4

SQ 05.2 / SQ 07.2

 60درجة 3 15-/+
درجة

3

4

5

 90درجة 3 15-/+
درجة

3

4

6

 120درجة
 15-/+درجة

3

4

5

6

 150درجة
 15-/+درجة

4

4

5

6

 180درجة
 15-/+درجة

4

4

5

7

 210درجة
 15-/+درجة

4

5

6

7

 290درجة
 70-/+درجة

5

5

6

7

3
4
5
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حل البرغي ].[1
ضبط الترس الرئیسي ] [2وفقا للجدول على المرحلة المرغوبة.
شد البرغي ] [1بإحكام.
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التشغیل )اإلعدادات في المشغل المیكانیكي(

إدخال شریحة المؤشر على العمود.
6
ضبط مؤشر الموضع المیكانیكي.
7
الصورة :68وحدة التحكم مع صندوق التروس U

][1
][2

البرغي
عجلة التاج
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استكشاف األعطال وإصالحها

12

استكشاف األعطال وإصالحها

12.1

أخطاء أثناء التشغيل

الجدول:23
عطل أثناء التشغيل/بدء التشغيل
عطل

الوصف/السبب

ال یمكن ضبط مؤشر الموضع المیكانیكي.

ال یتوافق ترس تخفیض السرعة مع زاویة الدوران للمشغل المیكانیكي .ضبط مرحلة تروس وحدة تخفیض السرعة.
قد یتعین استبدال وحدة التحكم.

یتحرك المشغل المیكانیكي على الرغم من ضبط الحد لم تتم مراعاة المسار الزائد أثناء ضبط المفتاح الكهربائي.
المیكانیكي المعین إلى الموضع النهائي للصمام.
ینشأ السیر الزائد نتیجة دفع كتلة المشغل المیكانیكي والصمام وتأخر
إیقاف وحدة التحكم.

12.2

المساعدة

●

●

تحدید السیر الزائد :السیر الزائد = المسار الذي یتم إعادته إلى
وضعه ،من اإلیقاف إلى حالة السكون.
ضبط المفتاح الكهربائي من جدید ومراعاة السیر الزائد أثناء ذلك.
)إعادة لف العجلة الیدویة حول السیر الالحق(

بالغات الخطأ والتحذيرات
األخطاء قطع أو منع التشغیل الكهربائي للمشغل المیكانیكي .في حالة وجود خطأ یضيء مؤشر لوحة العرض باللون
األحمر.
تحذيرات لیس لها أي تأثیر على التشغیل الكهربائي للمشغل المیكانیكي .وتقتصر وظیفتها على الطبیعة اإلخباریة فقط.
تظل الشاشة بیضاء.
البالغات المجمعة تشتمل على بالغات أخرى .والتي یمكن أن تظهر عن طریق زر الضغط
بیضاء.

التفاصيل .تظل الشاشة

الجدول:24
األخطاء والتحذيرات عبر مؤشرات الحالة في لوحة العرض
المؤشر في لوحة العرض

الوصف/السبب

المساعدة

S0001

یعرض البیان نص الحالة بدالً من موضع الصمام.

لشرح نص الحالة ،انظر كتیب )التشغیل والضبط(.

S0005
تحذيرات

بالغات مجمعة :02
تعرض عدد التحذیرات النشطة.

التفاصيل.
عند قیمة المؤشر <  :0الضغط على زر الضغط
للتفاصیل انظر الجدول >التحذیرات وخارج عن المواصفات<.

S0006
المشغل غير جاهز للعمل عن بعد

بالغات مجمعة :04
تعرض عدد البالغات النشطة.

التفاصيل.
عند قیمة المؤشر <  :0الضغط على زر الضغط
للتفاصیل انظر الجدول >وضع التحكم عن بعد غیر جاهز والتحكم في
الوظائف<.

S0007
خطأ

بالغات مجمعة :03
تعرض عدد األخطاء النشطة.
ال یمكن تشغیل المشغل المیكانیكي.

عند قیمة المؤشر <  :0اضغط على زر الضغط
قائمة بالبالغات المفصلة.
للتفاصیل انظر الجدول >األخطاء واألعطال<.

S0008
خارج عن المواصفات

بالغات مجمعة :07
بالغ طبقًا لتوصیات NAMUR NE 107
یتم تشغیل المشغل المیكانیكي خارج ظروف التشغیل العادیة.

التفاصيل.
عند قیمة المؤشر <  :0الضغط على زر الضغط
للتفاصیل انظر الجدول >التحذیرات وخارج عن المواصفات<.

S0009
فحص الوظيفة

بالغات مجمعة :08
التفاصيل.
عند قیمة المؤشر <  :0الضغط على زر الضغط
بالغ طبقًا لتوصیات NAMUR NE 107
للتفاصیل انظر الجدول >وضع التحكم عن بعد غیر جاهز والتحكم في
المشغل المیكانیكي في حالة عمل ،إشارات المخرج غیر صالحة مؤقتاً .الوظائف<.

التفاصيل ،لرؤیة

S0010
الصيانة مطلوبة

بالغات مجمعة :09
بالغ طبقًا لتوصیات NAMUR NE 107
توصیات بإجراء الصیانة

عند قیمة المؤشر <  :0اضغط على زر الضغط
قائمة بالبالغات المفصلة.

التفاصيل ،لرؤیة

S0011
خطأ

بالغات مجمعة :10
بالغ طبقًا لتوصیات NAMUR NE 107
خلل في وظیفة المشغل المیكانیكي ،إشارات المخرج غیر صالحة

عند قیمة المؤشر <  :0اضغط على زر الضغط
قائمة بالبالغات المفصلة.
للتفاصیل انظر الجدول >األخطاء واألعطال<.

التفاصيل ،لرؤیة
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استكشاف األعطال وإصالحها

الجدول:25
تحذيرات وخارج عن المواصفات
المؤشر في لوحة العرض

الوصف/السبب

المساعدة

تحذير التكوين

بالغات مجمعة :06
السبب المحتمل:
التهیئة التي تم ضبطها غیر صحیحة.
یمكن أن یتم مواصلة تشغیل الجهاز مع وجود قیود.

التفاصيل لرؤیة البالغات الفردیة.
اضغط على الزر االنضغاطي
لشرح البالغات الفردیة ،انظر كتیب )التشغیل والضبط(.

تحذير داخلي

بالغات مجمعة :15
التحذیرات الخاصة باألجهزة
یمكن أن یتم مواصلة تشغیل الجهاز مع وجود قیود.

التفاصيل لرؤیة البالغات الفردیة.
اضغط على الزر االنضغاطي
لشرح البالغات الفردیة ،انظر كتیب )التشغیل والضبط(.

V DC external 24

وحدة اإلمداد الخارجي بالجهد الكهربائي بجهد  24فلط تیار مستمر لوحدة فحص وحدة اإلمداد بجهد  24فلط تیار مستمر.
التحكم في المشغل المیكانیكي یتجاوز حدود جهد اإلمداد.
●

فحص التحكم بالمشغل المیكانیكي.
فحص المتغیر وقت التشغيل المسموح  M0356وإعادة ضبطه
عند اللزوم.

تحذير وقت نمط التشغيل

تحذیر تم نجاوز مدة التشغیل بحد أقصى وقت السیر/ساعة.

●

فحص التحكم بالمشغل المیكانیكي.
فحص المتغیر عمليات التشغيل المسموحة  M0357وإعادة
ضبطه عند اللزوم.

تحذير عمليات نمط التشغيل

تحذیر تم تجاوز مدة التشغیل بحد أقصى عدد دورات المحرك )دورات
التشغیل(.

Failure behav. active

أداء األمان نشط ،ألن القیم المستهدفة والقیم الفعلیة الالزمة خاطئة.

فحص اإلشارات:
● قیمة مستهدفة E1
● قیمة فعلیة E2
● القیمة الفعلیة للعملیة E4

Wrn input AIN 1

تحذیر :فقدان اإلشارة مدخل تناظري 1

فحص األسالك.

●

●

تحذير :إدخال AIN 2

تحذیر :فقدان اإلشارة مدخل تناظري 2

فحص األسالك.

Wrn setpoint position

تحذیر :تعطل إشارة الموضع المستهدف
األسباب المحتملة:
مع نطاق قیمة الموضع المستهدف على سبیل المثال  20 - 4مللي أمبیر
تكون إشارة المدخل = ) 0توقف اإلشارة(.
تتعذر المراقبة في نطاق قیمة الموضع المستهدف بمقدار  20 - 0مللي
أمبیر.

فحص إشارة القیمة المستهدفة.

Op. time warning

تم تخطي الوقت المضبوط )المتغیر الوقت المسموح للتشغيل بالوضع یتم محو إشارات التحذیر تلقائیاً ،إذا تم إجراء أمر تشغیل جدید.
اليدوي  .(M0570تم تجاوز مدة الضبط التي تم إعدادها أثناء تمریر ● فحص الصمام.
مسار الضبط بأكمله من الوضع النهائي فتح إلى الوضع النهائي غلق ● .فحص المتغیر الوقت المسموح للتشغيل بالوضع اليدوي
.M0570

تحذير حرارة المشغل الكهربائي

درجة حرارة داخل جسم وحدة التحكم مرتفعة جدًا.

قیاس/خفض درجة الحرارة المحیطة.

الساعة غير مضبوطة

لم یتم ضبط ساعة الوقت الحقیقي ) (RTCبعد.

ضبط الساعة.

جهد RTC

الجهد الكهربائي خلیة الزر  RTCخفیف جداً.

استبدال خلیة الزر.

خطأ PVST

لم یتم إجراء إختبار شوط الصمام الجزئي ) (PVSTبنجاح.

فحص المشغل المیكانیكي )إعدادات .(PVST

إنهاء PVST

تم إلغاء أو لم یتم بدء تشغیل إختبار شوط الصمام الجزئي ).(PVST

إجراء ) RESETإعادة ضبط( أو بدء تشغیل  PVSTمجددا.

تحذير ،بدون ردة فعل

المشغل المیكانیكي ال یستجیب ألوامر التشغیل خالل مدة االستجابة التي
تم ضبطها.

●
●

فحص الحركة بوحدة التشغیل.
فحص المتغیر .M0634 Reaction time

تحذير عزم الدوران-فتح

تم تجاوز القیمة الحدیة لتحذیر عزم الدوران فتح.

فحص المعلمة فتح عزم التحذير  M0768وإعادة ضبطها عند اللزوم.

تحذير عزم الدوران-إغالق

تم تجاوز القیمة الحدیة لتحذیر عزم الدوران غلق.

فحص المعلمة إغالق عزم التحذير  M0769وإعادة ضبطها عند
اللزوم.

خطأ (1SIL

ثمة خطأ في مجموعة تركیب .SIL

انظر دلیل السالمة الوظیفیة المنفصل.

 PVSTمطلوب

یلزم تصمیم ) PVSTاختبار شوط الصمام الجزئي(.

الصيانة مطلوبة

الصیانة مطلوبة.

(1

لوحدات التحكم في المشغل المیكانیكي في التصمیم SIL
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الجدول:26
األخطاء واألعطال
المؤشر في لوحة العرض

الوصف/السبب

المساعدة

Configuration error

بالغات مجمعة :11
یوجد خطأ بالتهیئة

التفاصيل لرؤیة البالغات الفردیة.
اضغط على الزر االنضغاطي
لشرح البالغات الفردیة ،انظر كتیب )التشغیل والضبط(.

خطأ في تكوين التحكم عن بعد

بالغات مجمعة :22
یوجد خطأ بالتهیئة عن بعد

التفاصيل لرؤیة البالغات الفردیة.
اضغط على الزر االنضغاطي
لشرح البالغات الفردیة ،انظر كتیب )التشغیل والضبط(.

خطأ داخلي

بالغات مجمعة :14
یوجد خطأ داخلي

خدمة AUMA

خطأ في عزم الدوران مرحلة االغالق

خطأ عزم الدوران في اتجاه الغلق

اتخاذ أحد اإلجراءات اآلتیة:
● إعطاء أمر تشغیل في اتجاه فتح.
● ضبط مفتاح االختیار في الوضع التحكم الموضعي )موضعي(
وإرجاع بالغ الخطأ عن طریق زر الضغط .RESET

خطأ في عزم الدوران مرحلة الفتح

خطأ في عزم الدوران في اتجاه الفتح

اتخاذ أحد اإلجراءات اآلتیة:
● إعطاء أمر تشغیل في اتجاه غلق.
● ضبط مفتاح االختیار في الوضع التحكم الموضعي )موضعي(
وإرجاع بالغ الخطأ عن طریق زر الضغط .RESET

خطأ في طور الموجة

●

●

عند االتصال بتیار ثالثي األطوار واإلمداد الداخلى لإللكترونیات
بجهد  24فلط تیار مستمر :عطل في الطور .2
عند االتصال بتیار ثالثي األطوار أو التیار المتردد واإلمداد الخارجي
لإللكترونیات بجهد  24فلط تیار مستمر :عطل أحد األطوار  L1و
 L2أو L.3

التفاصيل لرؤیة البالغات الفردیة.
اضغط على الزر االنضغاطي
لشرح البالغات الفردیة ،انظر كتیب )التشغیل والضبط(.

فحص/توصیل األطوار.

یجب تصحیح الترتیب لوصالت االتصال الخارجي  ،L1و  L2و L3
من خالل تبدیل طورین اثنین.

Incorrect phase seq

وصالت االتصال الخارجي  ، L1و  L2و  L3متصلة في التسلسل
الخاطئ.
في حالة االتصال بتیار ثالثي األطوار فقط.

Mains quality

ال یمكن لوحدة التحكم في المشغل المیكانیكي بسبب سوء جودة الشبكة
معرفة تسلسل األطوار )تسلسل وصالت االتصال الخارجي  ،L1و L2
و  (L3في خالل المدة الزمنیة التى تم ضبطها للمراقبة.

خطأ حراري

تمت االستجابة من حمایة المحرك.

خطأ ال يوجد ردة فعل

المشغل المیكانیكي ال یستجیب ألوامر التشغیل خالل مدة االستجابة التي فحص الحركة بوحدة التشغیل.
تم ضبطها.

●

فحص جهد التیار الكهربائي.
إن تذبذب الجهد الكهربائي للشبكة المسموح به في محركات بتیار
ثالثي األطوار/بتیار متناوب یقدر بـ ) % 10±اختیاري (% 30±
ویقدر تذبذب تردد الشبكة المسموح به بـ % 5±
فحص متغیر وقت االستجابة  M0172واحتمال تمدید المدة.

●

التبرید ،اإلنتظار
في حالة استمرار عرض بالغ الخطأ بعد التبرید:
 ضبط مفتاح االختیار في الوضع التحكم الموضعي )(ORTوإرجاع بالغ الخطأ عن طریق زر الضغط RESET

●

فحص المصاهر

●

●

فحص تهیئة الجهاز:
یجب أن تكون المعلمة  M0832 Low limit Uspanأصغر من المعلمة
فرق مستوى فولتية مقياس الجهد .M0833

مقياس فرق الجهد خارج النطاق

توجد إشارة الجهد خارج النطاق المسموح به.

 LPVغير جاهز(1

 :LPVوظیفة رفع صمام المكونات
یبلغ المشغل الرئیسي عن خطأ

Wrn input AIN 1

فقدان اإلشارة مدخل تناظري .1

فحص األسالك.

تحذير :إدخال AIN 2

فقدان اإلشارة مدخل تناظري .2

فحص األسالك.

اتجاه الجوران خطأ

یدور المحرك عكس اتجاه الدوران المهیأ وأوامر التشغیل النشط في االتجاه تحقق من تفعیل أوامر التشغیل.
الخاطئ.
في التیار ثالثي األطوار ،فم بتشغیل المراقبة المرحلیة )المتغیر Adapt
(M0171 .rotary dir
تحقق من إعداد تهیئة الجهاز )المتغیر دوران االغالق (M0176
لمسح رسالة الخطأ :افصل وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي عن التیار
الكهربائي وأعد التشغیل.

 FQMخطأ تجميعي(2

بالغات مجمعة :25

(1
(2

62

بالنسبة لمتغیر المنتج ) Lift Plug Valveصمام الرفع السدادي(
للمشغالت المیكانیكیة المزودة بوحدة التأمین ضد التعطل

التفاصيل لرؤیة البالغات الفردیة.
اضغط على الزر االنضغاطي
لشرح البالغات الفردیة ،انظر كتیب )التشغیل والضبط(.

 SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2وحدة التحكم :إلكترونیة )(MWG
 AC 01.2ال تداخلي

استكشاف األعطال وإصالحها

الجدول:27
وظيفة التشغيل عن بعد والتحكم في الوظائف غير جاهزة )بالغات مجمعة (04
المساعدة

المؤشر في لوحة العرض

الوصف/السبب

خطأ في اوامر التشغيل

بالغات مجمعة :13
األسباب المحتملة:
●
● عدة أوامر )مثال أمر فتح و غلق في نفس الوقت ،أو أمر فتح وتشغیل
●
في نفس الوقت(
● وجود قیمة مستهدفة ومستشعر الضبط غیر فعال
التفاصيل لرؤیة البالغات الفردیة.
اضغط على الزر االنضغاطي
لشرح البالغات الفردیة ،انظر كتیب )التشغیل والضبط(.
●

تحقق من أمر التشغیل )إعادة تعیین/حذف جمیع أوامر التشغیل
وإرسال أمر تشغیل فقط(.
تعیین المتغیر  Positionerعلى الوظيفة فعالة.
فحص القیمة المستهدفة.

ضع مفتاح االختیار في وضع التحكم عن بعد.

مفتاح االختيار ليس التحكم عن بعد

مفتاح االختیار غیر موجود في وضع التشغیل عن بعد.

خدمة فعالة

التشغیل عبر الواجهة البینیة )بلوتوث( وبرنامج الخدمة  .AUMA CDTإنهاء برنامج الخدمة.
فحص إعداد ووضع الوظیفة >تحریر لوحة التحكم الموضعي<.

مغلق

المشغل المیكانیكي موجود في وضع التشغیل مقفل.

EMCY stop active

تم الضغط على مفتاح اإلیقاف االضطراري .تم قطع إمداد التیار لوحدة
التحكم في المحرك )مصاهر أو ثایرستورات(.

EMCY behav. active

وضع تشغیل الطوارئ نشط )تم إرسال إشارة الطوارئ(.
على مدخل الطوارئ یوجد جهد  0فلط.

I/O interface

یتم التحكم في المشغل المیكانیكي من خالل الواجهة البینیة لوحدة
اإلدخال/اإلخراج )متواز(

فحص واجهة مدخل وحدة اإلدخال/اإلخراج

التحكم اليدوي نشط

تم تنشیط وحدة التشغیل الیدوي.

بدء تشغیل المحرك.

فتح  +إغالق التعشيق

مفتاح القفل نشط.

فحص إشارة مفتاح القفل.

تشابك التفرع

وظیفة التحویل مغلقة.

فحص حاالت الصمام الرئیسي وصمام التحویل.

 PVSTنشط

إختبار شوط الصمام الجزئي ) (PVSTفعال.

اإلنتظار حتى یتم إكتمال وظیفة .PVST

وظيفة  SILنشطة(1

وظیفة  SILنشطة

●
●

●
●
●

(1

تحریر مفتاح اإلیقاف الطارئ.
إرجاع حالة اإلیقاف الطارئ عن طریق أمر . Reset
تحدید سبب إشارة الطوارئ.
فحص مصدر العطل.
ضبط  24+فلط في مدخل الطوارئ.

لوحدات التحكم في المشغل المیكانیكي في التصمیم SIL

12.3

المصاهر

12.3.1

المصاهر في وحدة التحكم بالمشغل الميكانيكي
F1/F2

الجدول:28
مصاهر أولية ) F1/F2لمزود الطاقة(
F1/F2

رقم نوع AUMA

مصهر G
الحجم

 32 × 6,3مم

موصل عكسي
اإلمداد بالجهد الكهربائي ≤  500فلط

 1أمبیر/لفة؛  500فلط

K002.277

موصل عكسي
اإلمداد بالجهد الكهربائي <  500فلط

 2أمبیر FF؛  690فلط

K002.665

مقومات الثایرستور ألداء المحرك حتى  1,5كیلو وات

 1أمبیر/لفة؛  500فلط

K002.277

مقومات الثایرستور ألداء المحرك حتى  3,0كیلو وات
مقومات الثایرستور ألداء المحرك حتى  5,5كیلو وات

F3

إمداد داخلي  24فلط تیار مستمر
الجدول:29
مصهر ثانوي ) F3إمداد داخلي  24فلط تيار مستمر(
مصهر  Gطبقا لـ IEC 60127-2/III

F3

الحجم

 20 × 5مم

رقم نوع AUMA

مخرج الجهد الكهربائي )مزود الطاقة( =  24فلط

 2,0أمبیر T؛  250فلط

K006.106

مخرج الجهد الكهربائي )مزود الطاقة( =  115فلط

 2,0أمبیر T؛  250فلط

K006.106
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F4

الجدول:30
مصهر ثانوي ) F4إمداد داخلي بالتيار المتردد((1

F4

رقم نوع AUMA

مصهر  Gطبقا لـ IEC 60127-2/III
الحجم

 20 × 5مم

مخرج الجهد الكهربائي )مزود الطاقة( =  24فلط

 1,25أمبیر T؛  250فلط

K001.184

مخرج الجهد الكهربائي )مزود الطاقة( =  115فلط

—

—

(1

F5
12.3.2

مصهر من أجل :تدفئة حجرة المفاتیح ،توجیه الموصل العكسي ،مبدل حراري موجب لجهاز التشغیل )فقط عند  24فلط تیار متردد( ،عند
 115فلط تیار متردد أیضًا مداخل التحكم فتح ،إیقاف ،غلق

مصهر قادر على استعادة وضعه األصلي ذاتیاً كحمایة لدائرة القصر لإلمداد
الخارجي بجهد  24فلط تیار مستمر للعمیل )انظر مخطط التوصیل(

استبدال المصاهر

 12.3.2.1استبدال المصاهر F1/F2
صدمة كهربائية بسبب الجهد الكهربائي الخطر!

خطر الوفاة أو اإلصابات البالغة.
← فصل الجهد الكهربائي قبل الفتح.
افصل الوصلة الكهربائیة من وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي.
1
الصورة:69

2

اسحب حامل المصاهر من جزء الدبوس ،وافتح غطاء المصاهر واستبدل المصاهر القدیمة بأخرى جدیدة.

 12.3.2.2فحص  /استبدال المصاهر F3/F4
1
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2
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یوجد على مصدر الطاقة نقاط قیاس )دبابیس لحام( یمكن من خاللها قیاس
المقاومة )التحقق من االستمراریة(:

الجدول:31
التحقق من

نقاط القیاس

F3

MTP5 – MTP6

F4

MTP7 – MTP8

3

الستبدال المصاهر التالفة :قم بفك مصدر الطاقة ] [3واسحبه بحذر) .توجد المصاهر على الجانب المجهز من
لوحة مصدر الطاقة(.

تضرر الكابالت بسبب االنحصار!

إمكانية حدوث اختالالت وظيفية.
← قم بتركیب مصدر الطاقة بحذر لتجنب انحصار الكابالت.
12.3.3

حماية المحرك )مراقبة حرارية(
للحمایة من الحرارة الزائدة ودرجات حرارة السطح العالیة غیر المسموح بها على المشغل المیكانیكي ،یتم دمج مقاوم
حراري أو مفتاح حراري في ملف المحرك .تستجیب حمایة المحرك بمجرد الوصول إلى درجة حرارة الملف القصوى
المسموح بها.
یتم إیقاف المشغل المیكانیكي وإصدار إشارات الخطأ اآلتیة:
تضيء لمبة ) LED 3تم تفعیل حمایة المحرك( على لوحة التحكم الموضعي.
یظهر خطأ في بیان الحالة  S0007أو  S0011خطأ.
تحت التفاصيل یعرض الخطأ خطأ حراري.
قبل إمكانیة مواصلة التشغیل ،یتعین تبرید المحرك.
●

●

یتبع ذلك ،تبعًا لضبط المعلمة )إجراء حمایة المحرك( ،إما إعادة تلقائیة إلشارة الخطأ إلى الوضع األصلي أو یجب
إرجاعه في وضع مفتاح االختیار التحكم الموضعي ) (ORTعبر زر الضغط ) RESETإعادة ضبط(.
دليل اختبار حماية المحرك
یمكن فحص الكفاءة الوظیفیة لوظیفة الحمایة من الحرارة الزائدة.
معلومة

مع وحدات التحكم في المشغل المیكانیكي المحمیة ضد ظروف الطقس ،المثبتة على الحامل الحائطي ،والتي تتحكم في
المشغل المیكانیكي المحمي ضد االنفجارات ،یجب فحص الكفاءة الوظیفیة لوظیفة حمایة المحرك خالل إجراء الصیانة
على أقصى تقدیر )انظر الفصل >اإلصالح والصیانة<(.
یتم االختبار من خالل محاكاة إشارة حمایة المحرك عبر وحدة التحكم الموضعیة في وحدة تحكم المشغل المیكانیكي:
مستوى الوصول المطلوب :المتخصص ) (4أو أعلى.

تشخيص M0022
اختبار M1950 TMS Proof
تسلسل االختبار:

1
2
3
4

وضع مفتاح االختیار في وضع ) 0متوقف(.
قم بالتبدیل إلى القائمة الرئیسیة وأدخل قیمة المحاكاة تحت المعلمة اختبار  :M1950 TMS Proofاختیار
االختبار الحراري.
تنشیط محاكاة حمایة المحرك :الضغط على زر الضغط موافق.
وظیفة السالمة صحیحة إذا لم تظهر رسالة خطأ.
إعادة تعیین المحاكاة :اضغط على زر الضغط موافق أو اترك قائمة المحاكاة وأعد مفتاح التحدید إلى الموضع
األصلي.
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اإلصالح والصیانة

13

اإلصالح والصيانة
تلفيات نتيجة الصيانة غير السليمة!
← یتم إجراء أعمال الصیانة واإلصالح من قِبل متخصصین مهنیین فقط ویكون قد تم اعتمادهم من قبل الجهة المصنعة
أو المشغلة للجهاز .نوصي بشأن مثل هذه األعمال بأن یتم االتصال بفریق الخدمة الخاص بنا.
← عدم القیام بأعمال اإلصالح والصیانة إال في حالة تعطل الجهاز عن العمل.
AUMA
خدمة ودعم

13.1

تُقدم شركة  AUMAمجموعة من الخدمات الشاملة الممثلة في اإلصالح والصیانة
والدورات التدریبیة للعمالء أیضا .توجد عناوین التواصل على موقع اإلنترنت
).(www.auma.com

تدابير وقائية ألعمال الصيانة والتشغيل اآلمن
یجب اتخاذ التدابیر اآلتیة لضمان وظیفة المنتج اآلمنة أثناء التشغیل.
بعد كل  6أشهر من التشغيل ومن ثم بعد ذلك سنويًا
●

●

●

●

إجراء الفحص بالعین:
افحص مجاري الكابالت ،غُدد الكابالت ،سدادات اإلحكام ،وما إلى ذلك ،من حیث اإلحكام والوضع الثابت .إذا
لزم األمر ،اربط غُدد الكابالت وسدادات اإلحكام بعزم الدوران وفقًا لتعلیمات الشركة المصنعة.
افحص المشغل المیكانیكي بحثًا عن أي تلف أو تسریب للشحم أو الزیت.
عند االستخدام في مناطق بها خطر انفجار بسبب تكوین الغبار ،قم بإجراء فحوصات بصریة منتظمة لتراكم
الغبار أو االتساخات .نظِّف األجهزة عند الحاجة.
تحقق من إحكام ربط مسامیر التثبیت بین المشغل المیكانیكي والصمام/علبة التروس .في حالة الضرورة شد
البراغي حسب عزم الدوران المذكور في فصل >التركیب<.
أثناء التشغیل النادر :إجراء تشغیل تجریبي.

مع نوع الحماية IP68
بعد التغطیس:
●

●

13.2

الصيانة
التشغيل اليدوي
التشحيم

عند الصیانة ،یجب فحص األجزاء المیكانیكیة لوظیفة التحویل الیدوي ،والسیما
قارنة المحرك ونابض التثبیت .في حالة التآكل الظاهر یجب استبدال األجزاء.
●

●

●

●

13.3

فحص المشغل المیكانیكي.
في حالة وجود مدخل للمیاه ،یتم البحث عن مواضع التسریب وإزالتها وتجفیف الجهاز بشكل سلیم وفحص قدرته
على التشغیل.

یتم ملء حجرة التروس في المصنع بالشحم.
لیس ضروریاً إجراء تشحیم إضافي لحیز التروس أثناء التشغیل.
یتم تغییر الشحم عند الصیانة
بعد  4 – 6سنوات عادةً عند التشغیل التوجیهي.
بعد  6 – 8سنوات عادةً عند التشغیل المتكرر )التشغیل التوجیهي(.
بعد  12 – 10سنة عادةً عند التشغیل النادر )التشغیل التوجیهي(.
نوصي أیضًا باستبدال عناصر اإلحكام أثناء تغییر الشحم.

التخلص من المنتج وإعادة التدوير
أجهزتنا هى منتجات تتمتع بعمر افتراضي طویل .غیر أن التاریخ الذى یتعین فیه استبدالها مذكور هنا أیضًا .تم تصمیم
األجهزة بصورة وحدات مركبة وبالتالي یمكن فصل موادها بشكل جید وتصنیفها طبقًا لـ:
النفایات اإللكترونیة
معادن مختلفة
المواد البالستیكیة
الشحوم والزیوت
وبصفة عامة:
●

●

●

●

●

●
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مراعاة اللوائح المحلیة للتخلص من المواد.
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المواصفات الفنیة

14

المواصفات الفنية
معلومة

14.1

تحتوي الجداول اآلتیة أیضًا على خیارات إلى جانب التصمیم القیاسي .یجب الرجوع إلى ورقة المواصفات الفنیة الخاصة
بالطلبیة للحصول على التصمیم الدقیق .ورقة المواصفات الفنیة الخاصة بالطلبیة موجودة على اإلنترنت على الموقع
 http://www.auma.comویمكن تحمیلها وهي متوفرة باللغة األلمانیة واإلنكلیزیة )یتعین ذكر رقم الطلبیة(.

البيانات الفنية للمشغل الدوار

التجهيزات والوظائف
وضع التشغیل
)المشغالت الدوارة لوضع التحكم(

مع محرك ثالثي األطوار:
 15 - Sدقیقة ،الفئة  Aو  Bطبقاً للمواصفة EN 15714-2
التشغیل قصیر األمد  2
مع محرك التیار المتردد:
 10 - Sدقائق ،الفئة  Aو  Bطبقاً للمواصفة EN 15714-2
التشغیل قصیر األمد  2
في حالة الجهد اإلسمي ،درجة الحرارة المحیطة  40+درجة مئویة وتحت حمل یبلغ  %35من الحد األقصى لعزم الدوران

وضع التشغیل
)المشغالت الدوارة للتشغیل المنتظم(

قیاسي:

مع محرك ثالثي األطوار:
 ،%25 - Sالفئة  Cطبقاً للمواصفة EN 15714-2
التشغیل المتقطع  4
مع محرك التیار المتردد:
 ،%20 - Sالفئة  Cطبقاً للمواصفة EN 15714-2
التشغیل المتقطع  4

خیار:

مع محرك ثالثي األطوار:
 ،% 50 - Sالفئة  Cطبقاً للمواصفة EN 15714-2
التشغیل المتقطع  4

في حالة الجهد اإلسمي ،درجة الحرارة المحیطة  40+درجة مئویة وتحت الحمل مع عزم الدوران المنتظم
المحركات

قیاسي:

محرك غیر متزامن ثالثي األطوار ،التصمیم  IM B9طبقًا للمواصفة  ،IEC 60034-7طریقة التبرید  IC410طبقًا للمواصفة
IEC 60034-6

خیار:

محرك تیار متردد أحادي الطور مزود بمكثف تشغیل ) ،(PSCالتصمیم  IM B9طبقًا للمواصفة ،IEC 60034-7
طریقة التبرید  IC410طبقًا للمواصفة IEC 60034-6

جهد الشبكة الكهربائیة ،تردد الشبكة الكهربائیة

انظر لوحة بیانات المحرك
معدل التقلب المسموح به لجهد الشبكة الكهربائیة±10 % :
معدل التقلب المسموح به لتردد الشبكة الكهربائیة±5 % :

فئة الجهد الزائد

الفئة  IIIطبقًا للمواصفة IEC 60364-4-443

فئة العزل

حمایة المحرك

تدفئة المحرك )خیار(

زاویة الدوران

قیاسي:

 ،Fمقاوم للمناطق االستوائیة

خیار:

 ،Hمقاوم للمناطق االستوائیة

قیاسي:

المفتاح الحراري )(NC

خیار:

مقاوم حراري )معامل حراري موجب  PTCطبقًا للمعیار (DIN 44082

قیم الجهد:

 120 - 110فولت تیار متردد 240 - 220 ،فولت تیار متردد أو  480 - 380فولت تیار متردد مع المحركات ثالثیة األطوار

القدرة:

 12.5واط

قیاسي:

 75درجة حتى >  105درجة قابل للتعدیل بشكل ال نهائي

خیار:

 15درجة حتى >  45درجة 45 ،درجة حتى >  75درجة 105 ،درجة حتى >  135درجة 135 ،درجة حتى > 165
درجة 165 ،درجة حتى >  195درجة 195 ،درجة حتى >  225درجة،

القفل الذاتي

نعم )المشغالت الدوارة ذاتیة القفل ،إذا تعذر تغییر وضع المحبس من حالة التوقف بسبب تأثیر عزم الدوران على المشغل(.

التشغیل الیدوي

محرك یدوي للضبط والتشغیل في حاالت الطوارئ ،یتم تعطیله في حالة التشغیل الكهربائي.
خیار:

إرسال اإلشارات للتشغیل الیدوي )خیار(
قارنة مسننة كوصلة إلى عمود المحبس

وصلة المحبس

طارة یدویة قابلة للقفل
إطالة عمود الطارة الیدویة
وصلة للتشغیل في حاالت الطوارئ ،رباعبة الزوایا  30ملم أو  50ملم

بالغ التشغیل الیدوي نشط  /غیر نشط عبر مفتاح أحادي )مالمس تبدیل واحد(
قیاسي:

قارنة بدون ثقب

خیارات:

قارنة مجهزة بثقب وشق ،رباعیة الزوایا أو ثنائیة السطح من الداخل وفقًا للمواصفة EN ISO 5211

األبعاد وفقًا للمواصفة  ،EN ISO 5211بدون توسیط

مع قدم وذراع )خيار(
ذراع الدوران

من الحدید الزهر المرن مع اثنین أو ثالثة ثقوب لتثبیت قضیب .یمكن تركیب الذراع على عمود المشغل في أي وضع عبر مسننات ،مع مراعاة
الظروف الخارجیة.

مفاصل كرویة )خیار(

مفصالن كرویان ،مناسبان للذراع ،بما في ذلك صوامیل الزنق ونهایتي لحام مناسبتین لألنبوب طبقاً لورقة األبعاد

التثبیت

قدم مزودة بأربعة ثقوب لبراغي التثبیت
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المواصفات الفنیة

وحدة التحكم اإللكترونية
اإلعدادات الال تداخلیة

جهاز إرسال عزم الدوران والمسار المغناطیسي MWG

إشارة الوضع الراجعة

من خالل وحدة تحكم المشغل المیكانیكي

إشارة عزم الدوران الراجعة

من خالل وحدة تحكم المشغل المیكانیكي

مبین الوضع المیكانیكي

مؤشرات متواصلة ،قابلة للتعدیل مع رموز فتح وغلق

مؤشر السیر

إشارة مستشعر الومیض من خالل وحدة تحكم المشغل المیكانیكي

التدفئة داخل حجیرة المفاتیح

تدفئة مقاومة  5واط 24 ،فلط تیار متناوب

شروط االستخدام
االستخدام

یسمح باالستخدام في داخل المباني وخارجها

وضعیة التركیب

عشوائیًا

ارتفاع التنصیب

≤  2000متر فوق مستوى سطح البحر
<  2000متر فوق مستوى سطح البحر ،حسب الطلب

درجة الحرارة المحیطة

انظر لوحة بیانات المشغل المیكانیكي

الرطوبة

حتى  %100من الرطوبة النسبیة أعلى من نطاق درجة الحرارة المسموح به في المجمل

درجة الحمایة وفقًا لـلمواصفة EN 60529

قیاسي:

 IP68مع المحرك ثالثي األطوار  /محرك التیار المتردد من AUMA
یمكن اختالف درجة الحمایة في حالة المحركات الخاصة )انظر لوحة بیانات المحرك(

خیار:

إحكام حیز التوصیل ،باإلضافة إلى الحیز الداخلي للمشغل المیكانیكي ضد التسریب )إحكام مزدوج(

وفقًا لمواصفات شركة  ،AUMAتستوفي درجة الحمایة  IP68المتطلبات التالیة:
● عمق الماء :الحد األقصى لعمود الماء  8م
● مدة الغمر بالماء 96 :ساعة كحد أقصى
● ما یصل إلى  10عملیات تشغیل خالل الغمر
● التشغیل المنتظم غیر ممكن خالل الغمر
لمعرفة اإلصدار بدقة ،انظر لوحة بیانات المشغل المیكانیكي.
درجة التلوث وفقًا للمواصفة IEC 60664-1

درجة التلوث ) 4في الحالة المغلقة( ،درجة التلوث ) 2في الداخل(

مقاومة االهتزازات وفقًا للمواصفة  2 IEC 60068-جرام 10 ،إلى  200هرتز )مواصفة  AUMA)، 1جرام 10 ،إلى  200هرتز )للمشغالت المزودة بوحدة تحكم مدمجة  AMأو (AC
2-6
مقاومة لالهتزازات والتذبذبات أثناء بدء التشغیل أو عند وجود أعطال بالنظام .وهذا ال یعني شدة التحمل .ینطبق على المشغالت الدوارة في اإلصدار
 AUMA NORMواإلصدار المزود بوحدة تحكم مدمجة ،كل منهم مع موصل دائري من  .AUMAال ینطبق باالقتران مع علب التروس.
الحمایة من التآكل

قیاسي:

اإلصدار  :KSمناسب لالستخدام في المناطق ذات األمالح العالیة والتكثف المستمر تقریبًا والتلوث الشدید.

خیار:

اإلصدار  :KXمناسب لالستخدام في المناطق ذات األمالح العالیة للغایة والتكثف المستمر والتلوث الشدید.
اإلصدار  :KX-Gمثل  ،KXولكن التصمیم خالٍ من األلومنیوم )األجزاء الخارجیة(

الطالء
اللون

طالء مسحوق ثنائي الطبقة
لون ثنائي التركیب مع أكسید الحدید المیكي
قیاسي:

رمادي فضي من ) AUMAیشبه (RAL 7037

خیار:

تتوفر ألوان أخرى یمكن توریدها حسب الطلب

العمر االفتراضي

المشغالت الدوارة من  AUMAتلبي أو تتجاوز متطلبات العمر االفتراضي وفقًا للمواصفة  .EN 15714-2المعلومات التفصیلیة متوفرة عند
الطلب.

مواصفات االتحاد األوروبي

لوائح الماكینات EC/2006/42
توجیه الجهد المنخفض EU/2014/35
توجیه التوافق الكهرومغناطیسي EU/2014/30
تعلیمات التعامل مع المواد الخطرة EU/2011/65
/EU2014/53 R
المواصفة  ED

نقاط أخرى

المواصفات الفنية لمفاتيح تفعيل العجلة اليدوية
العمر االفتراضى المیكانیكي

6

 10دورات تشغیل

مالمسات مطلية بالفضة:
عدد اللفات لكل دقیقة

 12فلط تیار مستمر

الحد األقصى لعدد اللفات

 250فلط تیار متردد

 Iحد أقصى تیار متردد

 3أمبیر عند  250فلط )حمل حثي = عامل القدرة = (0,8

 Iحد أقصى تیار مستمر

 3أمبیر مع  12فلط )حمل أوم(
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المواصفات الفنیة
14.2

البيانات الفنية لوحدة تحكم المشغل الميكانيكي

معلومات عامة
وحدة التحكم في المشغل المیكانیكي  AC 01.2للتحكم في المشغالت الدوارة من سالسل اإلنتاج  SA/SAR .1و  SA/SAR .2والمشغالت األرجوحیة من سلسلة اإلنتاج .SQ/SQR .2
الميزات والوظائف
التغذیة بالفلطیة

انظر لوحة البیانات
معدل التقلب المسموح به لجهد الشبكة الكهربائیة% 10±:
معدل التقلب المسموح به لجهد الشبكة الكهربائیة) % 30±:اختیاري(
معدل التقلب المسموح به لتردد الشبكة الكهربائیة% 5±:

إمداد خارجي لإللكترونیات )إختیاري(

 24فولت تیار مستمر%/–15 % 20+ :
استهالك الطاقة :اإلصدار األساسي حوالي  250مللي أمبیر ،مع خیارات تصل إلى  500مللي أمبیر
مع مصدر اإلمداد الخارجي للوحدات اإللكترونیة ،یجب تزوید مصدر اإلمداد بالجهد الكهربائي الخاص بوحدة التحكم المدمجة بعازل مقوى ضد
جهد الشبكة وفق المواصفة  IEC 61010-1وتحدید قدرة الخرج على  150فولت أمبیر.

استهالك الطاقة

یعتمد استهالك الطاقة بوحدة تحكم المشغل المیكانیكي على جهد الشبكة:
عند معدل التقلب المسموح به للجهد الكهربائي البالغ:% 10±
●  100حتى  120فولت تیار متردد = بحد أقصى  740مللي أمبیر
●  208حتى  240فولت تیار متردد = بحد أقصى  400مللي أمبیر
●  380حتى  500فولت تیار متردد = بحد أقصى  250مللي أمبیر
●  515فولت تیار متردد = بحد أقصى  200مللي أمبیر
عند معدل التقلب المسموح به للجهد الكهربائي البالغ:% 30±
●  100حتى  120فولت تیار متردد = بحد أقصى  200 1مللي أمبیر
●  208حتى  240فولت تیار متردد = بحد أقصى  750مللي أمبیر
●  380حتى  500فولت تیار متردد = بحد أقصى  400مللي أمبیر
●  515حتى  690فولت تیار متردد = بحد أقصى  400مللي أمبیر

فئة الجهد الزائد

فئة  IIIطبقا لمعیار IEC 60364-4-443

القوة االسمیة

تم تصمیم وحدة تحكم المشغل المیكانیكي على القدرة االسمیة للمحرك ،انظر لوحة بیانات المحرك

مزود الطاقة

قیاسي:

موصل عكسي )مقفول میكانیكیاً وكهربائیاً( لفئة أداء  A1/A2من AUMA

الخیارات:

موصل عكسي )مقفول میكانیكیاً وكهربائیاً( لفئة أداء  A3من AUMA
وحدة ثایرستور االنعكاسیة لقیم الجهد الكهربائي حتى  500فولت تیار متردد )موصى بها للمحركات المنتظمة( لفئات القدرة
 B1 Aو  B2و B3
 UMA

تم تصمیم الموصل العكسي لعمر إفتراضي  2ملیون دورة تشغیل .لحاالت االستخدام مع تكرار التشغیل بشكل كبیر ننصح باستخدام وحدات ثایروستور
عاكسة.
تصنیف فئات األداء من  ،AUMAأنظر البیانات الكهربائیة بالمشغل المیكانیكي
مدخالت التوجیه
جهد التحكم/استهالك الطاقة الكهربائیة لمدخالت
التحكم

 6مدخالت رقمیة :فتح ،إیقاف ،غلق ،طوارئ )عبر قارنات بصریة ،متضمنة فتح ،إیقاف ،غلق مع مشترك وطوارئ مع جهد مرجعي منفصل،
یتم مراعاة مدة الحد األدنى من النبضات للمشغالت المنتظمة(.
قیاسي:

 24فولت تیار مستمر ،استهالك الطاقة :حوالي  10مللي أمبیر لكل مدخل

الخیارات:

 48فولت تیار مستمر ،استهالك الطاقة :حوالي  7مللي أمبیر لكل مدخل
 60فولت تیار مستمر ،استهالك الطاقة :حوالي  9مللي أمبیر لكل مدخل
 125 - 100فولت تیار مستمر ،استهالك الطاقة :حوالي  15مللي أمبیر لكل مدخل
 120 - 100فولت تیار مستمر ،استهالك الطاقة :حوالي  15مللي أمبیر لكل مدخل

یجب تزوید جمیع إشارات المدخل بنفس الجهد الكهربائي.
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المواصفات الفنیة

الميزات والوظائف
بالغات الحالة
)إشارات الخرج(

قیاسي:

الخیارات:

●

 6وحدات مبرمجة لمرحل اإلشارة:
  5غالق عدیم الجهد مع جهد مرجعي مشترك ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 1 ،أمبیر )حمل أومي(التخصیص القیاسي :الوضع النهائي "إیقاف" ،الوضع النهائي "تشغیل" ،مفتاح االختیار عن بعد ، ،خطأ في عزم
الدوران "إغالق" ،خطأ في عزم الدوران "فتح"
  1محول عدیم الجهد ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر )حمل أومي(برمجة قیاسیة :تشویش مجمع )خطأ عزم الدوران ،تعطل األطوار ،استجابة وحدة حمایة المحرك(

●

إشارة خرج تناظریة للبالغات الراجعة
 -التغذیة المرتدة للموضع ذات الجهد المفصول  20 – 0/4مللي أمبیر )بحمل أقصى 500أوم(

●

 6وحدات مبرمجة لمرحل اإلشارة:
  5محول مع جهد مرجعي مشترك ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 1 ،أمبیر )حمل أومي( 1 ،محول عدیم الجهد،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر) ،حمل أومي(

●

 12وحدة مبرمجة لمرحل اإلشارة:
  10مالمسات غلق عدیمة الجهد ،كل  5مع جهد مرجعي مشترك ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 1 ،أمبیر)حمل أومي( 2 ،محول عدیم الجهد ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر )حمل أومي(

●

 6وحدات مبرمجة لمرحل اإلشارة:
  6محول عدیم الجهد دون جهد مرجعي مشترك ،لكل مرحل بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر )حملأومي(

●

 10وحدات مبرمجة لمرحل اإلشارة:
  10محوالت عدیمة الجهد دون جهد مرجعي مشترك ،لكل مرحل بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر)حمل أومي(

●

 6وحدات مبرمجة لمرحل اإلشارة:
  4مالمس إغالق عدیم الجهد مؤمن ضد تعطل الشبكة مع جهد مرجعي مشترك ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد، 1أمبیر )حمل أومي( 1 ،مالمس إغالق عدیم الجهد ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 1 ،أمبیر )حمل أومي(،
 1محول عدیم الجهد ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر )حمل أومي(

●

 6وحدات مبرمجة لمرحل اإلشارة:
  4مالمس إغالق عدیم الجهد مؤمن ضد تعطل الشبكة ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر )حمل أومي(، 2محول عدیم الجهد ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر )حمل أومي(

●

 12وحدة مبرمجة لمرحل اإلشارة:
  8مالمس إغالق عدیم الجهد مؤمن ضد تعطل الشبكة ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 1 ،أمبیر )حمل أومي(، 2مالمس إغالق عدیم الجهد ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 1 ،أمبیر )حمل أومي( 2 ،محول عدیم الجهد،
بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر )حمل أومي(

●

 12وحدة مبرمجة لمرحل اإلشارة:
  8مالمس إغالق عدیم الجهد مؤمن ضد تعطل الشبكة ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر )حمل أومي(، 4محول عدیم الجهد ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر )حمل أومي(

یجب تزوید جمیع إشارات المخرج بنفس الجهد الكهربائي.
مع إشارات خرج إضافیة )اختیاریة(

إشارات الخرج اإلضافیة المزدوجة )متاحة فقط باالرتباط مع إشارات الدخل اإلضافیة )اختیاري((
إشارات الخرج هذه غیر متاحة عبر واجهة .DeviceNet
●  6وحدات مبرمجة لمرحل اإلشارة:
  5مالمس إغالق عدیم الجهد مع جهد مرجعي مشترك ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 1 ،أمبیر )حمل أومي(برمجة قیاسیة :الوضع النهائي فتح ،الوضع النهائي غلق ،مفتاح اختیار التحكم عن بعد ،خطأ عزم الدوران غلق ،خطأ عزم الدوران فتح
  1محول عدیم الجهد ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر )حمل أومي(برمجة قیاسیة :إشارة تشویش مجمعة )خطأ عزم الدوران ،تعطل األطوار ،استجابة وحدة حمایة المحرك(
●

 6وحدات مبرمجة لمرحل اإلشارة:
  5محول عدیم الجهد مع جهد مرجعي مشترك ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 1 ،أمبیر )حمل أومي( 1 -محول عدیم الجهد ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر )حمل أومي(

●

 6وحدات مبرمجة لمرحل اإلشارة:
 6 -محول عدیم الجهد دون جهد مرجعي مشترك ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر )حمل أومي(

●

 6وحدات مبرمجة لمرحل اإلشارة:
  4مالمس إغالق عدیم الجهد مؤمن ضد تعطل الشبكة مع جهد مرجعي مشترك ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 1 ،أمبیر )حملأومي( 1 ،مالمس إغالق عدیم الجهد ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 1 ،أمبیر )حمل أومي( 1 ،محول عدیم الجهد ،بحد أقصى
 250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر )حمل أومي(

●

 6وحدات مبرمجة لمرحل اإلشارة:
  4مالمس إغالق عدیم الجهد مؤمن ضد تعطل الشبكة ،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر )حمل أومي( 2 ،محول عدیم الجهد،بحد أقصى  250فولت تیار متردد 5 ،أمبیر )حمل أومي(

یجب تزوید جمیع إشارات المدخل الثنائیة بنفس الجهد الكهربائي.
● إشارة خرج تناظریة للبالغات الراجعة
 -التغذیة المرتدة للموضع ذات الجهد المفصول  20 – 0/4مللي أمبیر )بحمل أقصى 500أوم(
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الميزات والوظائف
مخرج الجهد الكهربائي

قیاسي:

الجهد المساعد  24فولت تیار مستمر :بحد أقصى  100مللي أمبیر إلمداد مداخل التحكم ،مفصولة الجهد في مقابل مصدر الجهد
الداخلي

خیار:

الجهد المساعد  115فولت تیار متردد :بحد أقصى  30مللي أمبیر إلمداد مداخل التحكم ،مفصولة الجهد في مقابل مصدر الجهد
الداخلي
)غیر ممكن باالرتباط مع جهاز إطالق ذي معامل حراري موجب(

خرج تناظري )خیار(

 2مخرجات تناظریة:
مع خیار حساس الوضع :إصدار مسار الضبط وعزم الدوران كقیم مستمرة تبلغ  0/4حتى  20مللي أمبیر

دخل تناظري )خیار(

 2مدخالت تناظریة:
مع خیار منظم الموضع/منظم المعالجة :إدخال قیمة الوضع الفعلیة/قیمة المعالجة الفعلیة كقیم مستمرة تبلغ  20 – 0/4مللي أمبیر.

لوحة التحكم الموضعي

قیاسي:

●

مفتاح اختیار :موضعي  -غلق  -عن بعد )یمكن غلقه في جمیع المواضع الثالثة(
زر الضغط فتح ،إیقاف ،غلق ،إعادة الضبط
 إیقاف موضعيیمكن أن یتم إیقاف المشغل المیكانیكي ،بینما یكون مفتاح االختیار في وضع التحكم عن بعد ،عن طریق زر الضغط
إیقاف في لوحة التحكم الموضعي )غیر فعال من قِبل المصنع(

●

 6مؤشرات ضوئیة:
 -الوضع النهائي ومؤشر السیر غلق )أصفر( ،خطأ في عزم الدوران غلق )أحمر( ،استجابة حمایة المحرك )أحمر(،خطأ في عزم الدوران فتح )أحمر( ،الوضع النهائي ومؤشر السیر فتح )أخضر( ،البلوتوث )أزرق(

●

شاشة عرض الرسومات البیانیة  :LCتضيء

●

ألوان خاصة للمؤشرات الضوئیة:
  -الوضع النهائي غلق )أخضر( ،خطأ عزم الدوران غلق )أزرق( ،خطأ عزم الدوران فتح )أصفر( ،استجابة حمایةالمحرك )بنفسجي( ،الوضع النهائي فتح )أحمر(

●

خیار:

للبلوتوث
واجهة اإلتصاالت البینیة

وظائف التطبیقات

فئة بلوتوث  ،II Chipاإلصدار  :2.1مع مدى حتى  10م في محیط صناعي یدعم خاصیة ) Bluetooth-Profil SPPخصائص المنفذ التسلسلي
.(Serial Port Profile
الملحقات المطلوبة:
● ) AUMA CDTالتشغیل وأداة التشخیص ألجهزة الكمبیوتر الشخصي المعتمدة على نظام التشغیل (Windows
● تطبیق ) AUMA Assistantأداة التشغیل والتشخیص(
قیاسي:

●

نوع اإلیقاف :قابل للضبط ،مرتبط بالمسار أو عزم الدوران للوضع النهائي فتح والوضع النهائي غلق
تحویلة التشغیل :المدة القابلة للتعدیل )مع عزم دوران قابل للتعدیل )عزم دوران الذروة( خالل وقت البدء(
یمكن ضبط بدایة الدورة/نهایة الدورة ووقت السیر والتوقف 1 ،حتى  1800ثانیة ،في اتجاه فتح/غلق بحریة
أي  8أوضاع بینیة :قابلة للضبط بین  0و  ،% 100االستجابة وطریقة اإلبالغ قابلتان للمعایرة
مؤشرات التشغیل وامضة :قابلة للضبط

●

منظم الوضع
 قیمة الضبط المستهدفة عن طریق مدخل تناظري  20 – 0/4مللي أمبیر أداء قابل لضبط المتغیرات أثناء تعطل اإلشارة مواءمة أوتوماتیكیة للنطاق الهامد )أداء مهایئ قابل لالختیار( تشغیل نطاق التقسیم -دخل الوضع للتحویل بین التحكم في الفتح والغلق والقیمة المستهدفة للتوجیه

●

منظم المعالجة  :PIDعن طریق منظم الوضع المتوائم ،عن طریق المداخل التناظریة  20 – 0/4مللي أمبیر لقیمة
المعالجة المستهدفة وقیمة المعالجة الفعلیة
التنظیف التلقائي :ما یصل إلى  5محاوالت قیادة ،وقت السیر في االتجاه المعاكس قابل للتعدیل
كشف عزم الدوران الثابت والدینامیكي في كال االتجاهین مع ملحق شفة عزم الدوران

●
●
●
●

الخیارات:

●
●

وظائف األمان

قیاسي:

●

تشغیل الطوارئ) :برمجة السیر(
 المدخل الرقمي :منخفض النشاط استجابة قابلة لالختیار :توقف ،تشغیل في الوضع النهائي غلق ،تشغیل في الوضع النهائي فتح ،تشغیل في الوضعالبیني
 مراقبة عزم الدوران أثناء تشغیل الطوارئ قابل للتحویل حمایة حراریة أثناء تشغیل الطوارئ قابلة للتحویل )فقط مع االتصال بمبدل حراري في المشغل المیكانیكي ،لیسمزودًا بثرمستور ذي معامل حراري موجب(

الخیارات:

●

إتاحة وحدة التحكم المحلیة عن طریق المدخل الرقمي "إتاحة الموضع" .وبذلك یمكن إتاحة أو منع استعمال المشغل
المیكانیكي عن طریق األزرار االنضغاطیة لوحدة التحكم المحلیة
قفل الصمام الرئیسي/التمریر :إتاحة أوامر التشغیل فتح أو غلق عبر مدخلین رقمیین
زر اإلیقاف االضطراري )بدرجات ثبات( :یقطع التشغیل الكهربائي دون االرتباط بأوضاع مفتاح االختیار
اختبار شوط الصمام الجزئي ) :(PVSTالختبار وظیفة التحكم في التوجیه والتشغیل ،قابل للتغییر :االتجاه ،المحور ،وقت
السیر ،عكس الوقت

●
●
●
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الميزات والوظائف
وظائف المراقبة

●

الحمایة من الحمل الزائد للمحبس :قابلة للضبط ،تؤدي إلى اإلیقاف وإصدار بالغ الخطأ
مراقبة درجة حرارة المحرك )المراقبة الحراریة( :تؤدي إلى اإلیقاف وإصدار بالغ الخطأ
مراقبة السخونة في المشغل المیكانیكي :تصدر بالغ تحذیر
مراقبة مدة التشغیل المسموح بها وتكرار التشغیل :قابلة للضبط ،یصدر بالغ تحذیر
مراقبة مدة التوقف :قابلة للضبط ،یصدر بالغ تحذیر
مراقبة تعطل األطوار :تؤدي إلى اإلیقاف وإصدار بالغ الخطأ
مصحح أوتوماتیكي التجاه الدوران أثناء التسلسل الخاطئ لألطوار )تیار ثالثى األطوار(

●

بطاقة المرور الكهربائیة للجهاز مزودة ببیانات الطلب والجهاز
تسجیل بیانات التشغیل :كل عداد قابل إلعادة الضبط وعداد للعمر االفتراضي من أجل:
 زمن تشغیل المحرك ،خلوص التشغیل ،اإلیقافات المرتبطة بعزم الدوران في الوضع النهائي "إغالق" ،اإلیقافات المرتبطة بالمسار فيالوضع النهائي "إغالق" ،اإلیقافات المرتبطة بعزم الدوران في الوضع النهائي "فتح" ،اإلیقافات المرتبطة بالمسار في الوضع النهائي
"فتح" ،خطأ في عزم الدوران "إغالق" ،خطأ في عزم الدوران "فتح" ،إیقافات حمایة المحرك

●

سجل أحداث مع التوقیت مزود بتاریخ الضبط والتشغیل والخطأ.
مؤشرات الحالة طبقًا لتوصیات " :NAMUR NE 107العطل"" ،التحكم في الوظیفة"" ،خارج عن المواصفات"" ،الحاجة للصیانة"
منحنیات عزم الدوران )مع الطراز ذي  MWGفي المشغل المیكانیكي(:
  3منحنیات لعزم الدوران )خط التعریف لمسار ضبط عزم الدوران( یمكن تخزینها منفصلة في اتجاه الفتح والغلق. -یمكن عرض منحنیات عزم الدوران المحفوظة على لوحة العرض.

●
●
●
●
●
●

وظائف التشخیص

●

●
●

تقییم حمایة المحرك

قیاسي:
الخیارات:

مراقبة درجة حرارة المحرك باالرتباط مع مفاتیح حراریة في محرك المشغل المیكانیكي
●
●

الوصلة الكهربائیة

لولبة لمداخل الكابالت

قیاسي:

موصل  AUMAالدائري مزود بوصلة قالووظ

خیار:

مالمسات قابس التحكم مطلیة بالذهب )علبة وقابس(

قیاسي:
الخیارات:

لولبة متریة
●
●

مخطط التوصیل

مرحل التیار الزائد الحراري في وحدة التحكم باالرتباط مع مفاتیح حراریة في المشغل المیكانیكي
جهاز إطالق ذو معامل حراري موجب باالرتباط مع ترمستورات في محرك المشغل المیكانیكي

لولبة  ،Pgلولبة  ،NPTلولبة G
توصیل أو تغضین التوصیل

انظر لوحة البیانات

أيضا مع التصميم غير التداخلي ذي ) MWGالمستشعر المغناطيسي للمسار وعزم الدوران( في المشغل الميكانيكي
ضبط تحویل المسار وعزم الدوران عبر لوحة التحكم الموضعي
بالغ عزم الدوران الراجع

الخرج التناظري مفصول الجهد  20 – 0/4مللي أمبیر )الحمل األقصى 500أوم(.

ظروف االستخدام
االستخدام

مسموح االستخدام في الغرف الداخلیة أو في نطاق خارجي

موقع التركیب

اختیاري

ارتفاع التركیب

≥  2000م فوق مستوى سطح البحر
<  2000م فوق مستوى سطح البحر ،حسب الطلب

درجة الحرارة المحیطة

راجع لوحة بیانات وحدة تحكم المشغل المیكانیكي.

الرطوبة

حتى  % 100رطوبة نسبیة على نطاق درجة الحرارة المسموح به بأكمله

درجة الحمایة وفقًا للمواصفة  DIN EN 60529قیاسي:
خیار:

IP68
حیز توصیل إضافي مزود بجوان ضد الحیز الداخلي لوحدة التحكم )إطار بیني بجوان مزدوج(

نوع الحمایة  IP68یستوفي المتطلبات التالیة وفقا لمواصفات :AUMA
● عمق المیاه :عمود المیاه بحد أقصى  8م
● الغمر الدائم في الماء :بحد أقصى  96ساعة
● أثناء الغمر :ما یصل إلى  10عملیات تشغیل
● التشغیل المنتظم غیر ممكن خالل الغمر.
انظر لوحة بیانات وحدة تحكم المشغل المیكانیكي بشأن التصمیم المضبوط.
درجة التلوث وفقًا للمواصفة IEC 60664-1

درجة التلوث ) 4في الوضع المغلق( ،درجة التلوث ) 2داخلي(

قوة التذبذب طبقًا للمعیار IEC 60068-2-6

 1جم ،لـ  10حتى  200هیرتز
مقاوم للتأرجحات واالهتزازات أثناء التشغیل أو مع وجود أعطال في الجهاز .وال یمكن أن تستنتج من ذلك وجود مقاومة زمنیة) .ال یصلح في حالة
جمعه مع علب التروس(

الحمایة من التآكل

قیاسي:

 :KSمناسب لالستخدام في المناطق ذات التركیز المرتفع للملح ،وبها تكثیف دائم وتلوث شدید.

خیار:

 :KXمناسب لالستخدام في المناطق ذات التركیز المرتفع للغایة للملح ،وبها تكثیف دائم وتلوث شدید.
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المواصفات الفنیة

ظروف االستخدام
تغطیة مسحوق من طبقتین
مكونات األلوان الثنائیة مع أكسید الحدید

التغطیة
اللون

قیاسي:

 AUMAفضي رمادي )شبیه (RAL 7037

خیار:

األلوان األخرى یمكن توصیلها حسب الطلب

األدوات
حامل حائطي

لتثبیت وحدة تحكم المشغل المیكانیكي بشكل منفصل عن المشغل ،بما في ذلك الموصل القابسي.
یتم تورید وصلة الربط عند الطلب.
یوصى بها في حالة درجات الحرارة المحیطة المرتفعة ،وفي حالة صعوبة الوصول أو إذا ظهرت ذبذبات شدیدة أثناء التشغیل.
یبلغ طول الوصلة بین المشغل المیكانیكي ووحدة التحكم في المشغل المیكانیكي  100م على األكثر .لغرض التعرف على بالغات الضبط یجب
تركیب حساس  MWGفي المشغل المیكانیكي.

برنامج ضبط المتغیرات

) AUMA CDTالتشغیل وأداة التشخیص ألجهزة الكمبیوتر الشخصي المعتمدة على نظام التشغیل (Windows
تطبیق ) AUMA Assistantأداة التشغیل والتشخیص(

شفة عزم الدوران DMF

ملحقات قیاس عزم الدوران SA/SAR 07.2 – SA/SAR 16.2

نقاط أخرى
الوزن

حوالي  7كجم )مع الموصل الدائري من (AUMA

مواصفات االتحاد األوروبي

لوائح الماكینات  006/42/EG
2
مواصفة الجهد المنخفض 2014/35/EU
توجیه التوافق الكهرومغناطیسي 2014/30/EU
تعلیمات التعامل مع المواد الخطرة  011/65/EU
2

14.3

قيم عزم ربط البراغي

الجدول:32
قيم عزم ربط البراغي
عزم الربط ]نیوتن متر[

قالووظ

فئة المتانة
A2-70/A4-70

A2-80/A4-80

M6

7.4

10

M8

18

24

M10

36

48

M12

61

82

M16

150

200

M20

294

392

M30

1 015

1 057

M36

1 769

2 121
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15

قائمة قطع الغيار

15.1

مشغل أرجوحي SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2

قائمة قطع الغیار
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یُرجى عند طلب أیة قطعة من قطع الغیار ،ذكر طراز الجهاز ورقم الطلبیة الخاص بنا )انظر لوحة البیانات( .ال یسمح إال باستخدام قطع الغیار األصلیة من  .AUMAاستخدام قطع غیار أخرى یؤدي
إلى إلغاء وإسقاط الضمان .یمكن أن یختلف التورید عن عرض نماذج قطع الغیار.
الرقم
المرجعي

التسمية

001.0

النوع

الرقم
المرجعي

التسمية

النوع

المبیت

الوحدة

553.0

مبین الوضع المیكانیكي

الوحدة

005.0

عمود اإلدارة

الوحدة

554.0

مقبس موصل المحرك مع ضفیرة أسالك

الوحدة

005.1

قارنة المحرك

الوحدة

556.0

مقیاس الجهد كمستشعر وضع

الوحدة

005.3

قارنة یدویة

556.1

مقیاس جهد بدون قابض انزالقي

الوحدة

006.0

ترس دودي

الوحدة

557.0

التدفئة

الوحدة

009.0

التروس الیدویة

الوحدة

558.0

مفتاح بمؤشر مع مالمسات دبوسیة )بدون قرص دفع ولوحة الوحدة
عازلة(

017.0

ذراع عزم الدوران

1-559.0

وحدة تحكم كهرومیكانیكیة مزودة بمفاتیح ،بما في ذلك رؤوس الوحدة
قیاس لتبدیل عزم الدوران

018.0

قطاع مسنن

الوحدة

019.0

ترس تاجي

022.0

القارنة  IIلتبدیل عزم الدوران

الوحدة

023.0

 2–559.0وحدة تحكم إلكترونیة مع مستشعر مغناطیسي للحد وعزم
الدوران )(MWG
1-560.0

الوحدة

مجموعة مفاتیح لالتجاه "تشغیل"

الوحدة

 2–560.0مجموعة مفاتیح لالتجاه "إیقاف"

الوحدة

ترس مُدار للتبدیل الحدي

الوحدة

560.1

مفتاح للمسار  /عزم الدوران

024.0

ترس مُدار للتبدیل الحدي

الوحدة

1-560.2

علبة مفاتیح لالتجاه "تشغیل"

025.0

لوحة زنق

الوحدة

 2–560.2علبة مفاتیح لالتجاه "إیقاف"

الوحدة

058.0

ضفیرة أسالك للموصل األرضي

الوحدة

566.0

مستشعر الموضع RWG

الوحدة

070.0

المحرك )بما في ذلك الرقم المرجعي (079.0

الوحدة

566.1

مقیاس الجهد لمستشعر الموضع  RWGبدون القابض
االنزالقي

الوحدة

079.0

ترس كوكبي جهة المحرك

الوحدة

566.2

لوحة مستشعر الموضع RWG

الوحدة

155.0

ترس تخفیض السرعة

الوحدة

566.3

مجموعة الكابالت لمستشعر الموضع RWG

الوحدة

500.0

الغطاء

الوحدة

567.1

قابض انزالقي لمقیاس الجهد

الوحدة

501.0

المقبس )مجهز بالكامل(

الوحدة

583.0

قارنة المحرك على جانب المحرك

الوحدة

502.0

جزء دبوسي دون مالمسات دبوسیة

الوحدة

583.1

مسمار لقارنة المحرك

الوحدة

503.0

مالمس مقبسي لوحدة التحكم

الوحدة

584.0

نابض تثبیت لقارنة المحرك

504.0

مالمس مقبسي للمحرك

596.0

فالنشة مُدارة بمصد نهائي

الوحدة

505.0

مالمس دبوسي لوحدة التحكم

الوحدة

612.0

برغي تثبیت مصد نهائي

الوحدة

506.0

مالمس دبوسي للمحرك

الوحدة

614.0

مستشعر الموضع EWG

الوحدة

507.0

غطاء للوصلة الكهربائیة

الوحدة

627.0

غطاء مستشعر MWG 05.3

525.0

القارنة

الوحدة

629.0

عمود الترس الصغیر

الوحدة

الوحدة

S1

مجموعة موانع تسریب ،صغیرة

مجموعة

S2

مجموعة موانع تسریب ،كبیرة

مجموعة

539.0

برغي التثبیت

542.0

طارة یدویة بمقبض كروي
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15.2

قائمة قطع الغیار

وحدة التحكم في المشغل الميكانيكي  AC 01.2مع الوصلة الكهربائية S
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یُرجى عند طلب أیة قطعة من قطع الغیار ،ذكر طراز الجهاز ورقم الطلبیة الخاص بنا )انظر لوحة البیانات( .ال یسمح إال باستخدام قطع الغیار األصلیة من  .AUMAاستخدام قطع غیار أخرى یؤدي
إلى إلغاء وإسقاط الضمان .یمكن أن یختلف التورید عن عرض نماذج قطع الغیار.
رقم المرجع التسمية

النوع

001.0

العلبة

الوحدة التركیبیة

002.0

لوحة التحكم الموضعي

الوحدة التركیبیة

002.3

لوحة التحكم الموضعي المطبوعة

الوحدة التركیبیة

002.4

إطار تثبیت لوحة العرض

006.0

وحدة اإلمداد بالطاقة

الوحدة التركیبیة

008.1

لوح وحدات اإلدخال/اإلخراج

الوحدة التركیبیة

009.0

لوحة الدوائر المنطقیة

الوحدة التركیبیة

011.1

لوحة المرحّل

الوحدة التركیبیة

012.0

لوحة دوائر الخیارات

501.0

قابس مجهز بالكامل

الوحدة التركیبیة

502.0

بنز بدون مالمسات دبوسیة

503.0

مالمس مقابس لوحدة التحكم

الوحدة التركیبیة

504.0

مالمس المقابس للمحرك

الوحدة التركیبیة

505.0

مالمس دبوسي لوحدة التحكم

الوحدة التركیبیة

506.0

مالمس دبوسي للمحرك

الوحدة التركیبیة

507.0

غطاء للتوصیل الكهربائي

الوحدة التركیبیة

508.0

مزود الطاقة

الوحدة التركیبیة

509.1

مفتاح القفل

الوحدة التركیبیة

510.0

طقم الحمایة

طقم

611.0

غطاء

الوحدة التركیبیة

S

طقم الجوان

طقم

78

 SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2وحدة التحكم :إلكترونیة )(MWG
 AC 01.2ال تداخلي

79

 SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2وحدة التحكم :إلكترونیة )(MWG
 AC 01.2ال تداخلي

80

 SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2وحدة التحكم :إلكترونیة )(MWG
 AC 01.2ال تداخلي

فهرس المصطلحات

فهرس المصطلحات
C
CDT
D
Double Sealed
أ
أدوات )للتوصیل الكهربائي(
أنواع الشبكات
أوامر التشغیل  -المؤشرات في لوحة
العرض
إ
إدخال كلمة المرور
إرشادات السالمة
إرشادات السالمة/التحذیرات
إشارات الخرج
إشارات المخرج المحتملة
إشارات المدخل المحتملة
إشارات ضوئیة
إشارة المدخل
إطار التثبیت
إطار وسیط
إعادة التدویر
إمداد الجهد الكهربائي اإللكتروني

8
28
27
21
39

34
5
5
45
22
22
42
11
28
28
66
21
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فهرس المصطلحات
ا
اتجاه الدوران
ارتفاع التركیب
استخدام القائمة
استعمال المشغل المیكانیكي في الموقع
استكشاف األعطال وإصالحها
استهالك الطاقة
اإلدخال الخاطئ
اإلصالح
االستخدام
االستدعاء المباشر عن طریق رقم التعریف
البالغات
التجمیع
التحكم
التحكم الموضعي
التحكم في المشغل عن بعد
التحكم في الوظائف  -البیانات في الشاشة
التخزین
التخلص من المنتج
التشحیم
التشغیل
التشغیل )البیانات في شاشة العرض(
التشغیل التجریبي
التشغیل التدرجي
التطبیق المساعد
التغطیة
التوافق الكهرومغناطیسي EMC
التوجیه
التوجیهات
التوصیالت
التوصیل الكهربائي
التیار اإلسمي
الجهد الكهربائي
الحجم
الحمایة الحراریة
الحمایة من التآكل
الحمایة من القفلة الكهربائیة
الخدمة
الخلل  -البیانات في الشاشة
الدعم
الرطوبة
الرقم التسلسلي
الرقم المسلسل
الصیانة
الصیانة مطلوبة  -البیانات في الشاشة
الضبط الموضعي
العجلة الیدویة
العطل  -البیانات في الشاشة
القائمة الرئیسیة
القارنة
القدرة اإلسمیة
القفل الزمني
القیمة الفعلیة  -البیانات في الشاشة
القیمة المستهدفة  -البیانات في الشاشة
اللون
المؤشرات
المؤشرات في لوحة العرض
المصاهر
المعاییر
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52
73
32
30 ,30
60
21
35
66
30
33
45
16
10
30
31
41
14
66
66
5
37
52
31
12
74
22
11
5
22
21
10
10 ,10
11
10
73 ,69 ,14
21
66
37
66
69
11
10 ,9
66 ,66 ,5
42
32
16
42
33
17
10
35
39
39
74
37
37
63
5

المواصفات الفنیة
المیزات والوظائف
النقل
النوع

68
73
13
11

ب
براغي اإلحكام
بالغات )تناظریة(
بالغات الحالة
بالغات الحالة المحتلمة
بالغات تناظریة
بلوتوث
بیان األوضاع البینیة حول لمبات LED

22
45
45
22
45
8
42

ت
تأمین بالمصاهر
تأهیل األشخاص
تحذیرات  -البیانات في الشاشة
تحویل عزم الدوران
تدابیر الحمایة
تداخلي
تردد الشبكة الكهربائیة
تشغیل
تشغیل المحرك
تشغیل وحدة التشغیل عن بعد
تشغیل یدوي
تطبیق AUMA Assistant
تطبیق المساعد من AUMA
تغییر كلمة المرور
تیار المدخل
ج
جهد التحكم
جهد التیار الكهربائي
ح
حامل حائطي
حجم الفالنشة
حمایة المحرك
خ
خارج عن المواصفات  -البیانات في
الشاشة
خطأ
خطأ  -البیانات في الشاشة
د
درجة الحرارة المحیطة
درجة الحمایة
ر
رقم الطلب
رمز مصفوفة البیانات
ز
زمن الضبط
س
سدادات اإلحكام
سرعة الدوران
سنة اإلنتاج
سنة الصنع

21
5
40
49
22 ,5
7
10 ,10
5
30
31
30
8
12
34
11
11
21
27
11 ,11
10
41
60
41
73 ,69 ,10 ,9
69 ,10 ,10 ,9
11 ,10 ,9
12
9
22
10
11
11

 SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2وحدة التحكم :إلكترونیة )(MWG
 AC 01.2ال تداخلي
ش
شاشة العرض )المؤشرات(
شبكات اإلمداد
شریحة المؤشر
شهادة االختبار

37
21
57 ,55 ,43
11

ط
طراز المحرك
طقم أسالك

10
27

ع
عزم الدوران  -البیانات في الشاشة
عالمة المؤشر

38
43

غ
غُدد الكابالت

22

ف
فئة أداء أجهزة التحویل
فئة الجهد الزائد
فئة العزل
فئة القدرة

11
70
10
10

ق
قائمة الحالة
قائمة قطع الغیار
قابض
قاطع تیار العطل )(FI
قوة التذبذب

33
75
17
22
73

ك
كابالت التوصیل
كلمة المرور

22
34

ل
ال تداخلي
لغة لوحة العرض
لمبات ) LEDإشارات ضوئیة(
لوحة البیانات
لوحة التحكم الموضعي

7
35
42
9
30

م
مؤشر السیر
مؤشر الموضع
مؤشر الموضع المیكانیكي
مؤشر الموضع المیكانیكي )ضبط ذاتي(
مؤشر الوضع
مجال االستخدام
مجال التردد
مجال الجهد
محددة تخفیض السرعة
مخطط التوصیل
مخطط التوصیل للمشغل
مخطط الدوائر الكهربائیة لوحدة التحكم في
المشغل المیكانیكي
مخطط توصیل المشغل
مداخل التحكم المحتملة
مرحل إشارة
مستشعر الوضع
مستوى المستخدم
مسمى الطراز
مصدات نهائیة
معامل القدرة
معاییر السالمة
مفتاح كهربائي
منصة  AUMA Cloudالسحابیة
منظم الوضع  -البیانات في الشاشة
موقع التركیب
ن
نطاق التشغیل
نطاق عزم الدوران
نظام التدفئة
نواتج رقمیة
نوع التیار
نوع الحمایة
نوع مادة التشحیم
و
وسائل تخفیض
وصلة االتصال
وصلة التأریض
وضع التحكم عن بعد غیر جاهز  -البیانات
في الشاشة
وضع التشغیل
وضع الصمام  -البیانات في الشاشة
وضع الغلق الذاتي

فهرس المصطلحات

43 ,43
57 ,55 ,43
57 ,55 ,43 ,43
55
43
5
21
21
58
21 ,21 ,11
10
10
11
22
45
11
34
10 ,9
46
10
22
53
8
39
73
5
9
22
45
21 ,10
73
9
22
27
29
40
10
38
31

83

AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O. Box 1362
DE 79373 Muellheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
info@auma.com
www.auma.com
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www.auma.com : تجدها في اإلنترنت على الموقع،AUMA للحصول على معلومات مفصلة حول منتجات

