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 : DG7Gأهى يشايا يقياص  

. نهرحكى  / 2/ وجىد ريهيه عذد  -1

 .إيكاَيح إخريار انًقياص إيا نهعًم كًقياص أيثيز أو كًقياص فىند  -2

  .500V ، كًقياص فىند حرً 8000Aيجال انعًم كًقياص أيثيز حرً   -3

اسرقالنيح كايهح في عًم  ) نكم ذًاص ذحكى عهً حذاإيكاَيح ضثط و  -4

  : (انرًاساخ 

 .انعًم تُظاو ضثط انقيًح انعهيا أو انقيًح انذَيا      -  

 .انرفاضم   & set pointذعييز قيًح ال           -  

 .              60sذأخيز سيُي أليز انخزج حرً       -  

 . energized  or  de-energizedإيكاَيح اإلخريار نُظاو عًم انزيهيح       - 
   

 

 .  PG  +  SET عهً انىاجهح األياييح يىجذ نذيُا سريٍ نهعًم يٍ أجم انثزيجح 

: كيفيح ضثط تاروييرزاخ انثزيجح 
  PG ، في حال انحاجح إنً اسرخذاو انًقياص كًقياص فىند َضغط  U يظهز نذيُا عهً انشاشح  PG تانضغط عهً سر – 1

 إنً حيٍ انىصىل إنً قيًح  SET ، و في حال انحاجح إنً إسرخذاو انًقياص كًقياص أيثيز َضغط سر 40        فُُرقم إنً انثُذ  

 . 40 نإلَرقال إنً  انًزحهح PG        يحىنح انشذج انًطهىتح ، َضغط سر 

 . AL.1 ذظهز نذيُا عهً انشاشح  – 4

 أو قيًح  Hiو هذا انثاروييرز يفيذ في ذحذيذ َىعيح انرحكى  قيًح عظًً   ) Tp.1 ، فيظهز عهً انشاشح  PGَضغط سر   -  5

 .  Hiيرثىعح ب  ( نزيهيه انرحكى األونً Lo        صغزي 

 ، و نحفع اإلخريار َضغط Lo فرظهز SETتانضغط عهً   (في حال انحاجح  )يرى انرغييز إنً انرحكى تانقيًح انصغزي  -   6

         PG . 

 n.d (  normally de-energized )يرثىعح ب  (ذحذيذ وضعيح ريهيه انرحكى األونً  ) rL.1 ذظهز نذيُا عهً انشاشح  – 7

و تعذها   n.E ( normally energized ) نإلَرقال إنً إخريار انىضعيح  SET  نرأكيذ اإلخريار أو َضغط  PG        َضغط  

 . PG        َضغط  

. يرثىعا تقيًح انضثط  ( SET POINT:  قيًح انريار أو انجهذ  ) St.1 ذظهز نذيُا عهً انشاشح  – 8

  إنً حيٍ انىصىل إنً انقيًح انًطهىتح،  عُذها  SET حسة يا هى يطهىب ، َضغط  SET POINT  نرعذيم قيًح ال – 9

 . PG        َضغط  

. يرثىعا تقيًح انرفاضم  (انرفاضم  ) HS.1ذظهز نذيُا عهً انشاشح   -  10

.   نهحفع PG إنً حيٍ انىصىل إنً انقيًح انًطهىتح ، َضغط  SET نرعذيم قيًح انرفاضم ، َضغط سر – 11

. يرثىعا تقيًح انرأخيز  (انرأخيز انشيُي  ) dL.1 ذظهز نذيُا عهً انشاشح – 12

.   نهحفع PG إنً حيٍ انىصىل إنً انقيًح انًطهىتح ، َضغط  SETنرعذيم سيٍ انرأخيز ، َضغط سر  - 13

.  ، تذأ تزيجح تاروييرزاخ انعائذج نزيهيه انرحكى انثاَيح AL.2 ذظهز نذيُا عهً انشاشح  – 14

.  نثزيجح عًم ريهيه انرحكى انثاَيح 13.…5و تانراني يرى إعادج انعًم تانخطىاخ  

 ، فيظهز نذيُا عهً انشاشح SET ، نرأكيذ إذًاو انثزيجح َضغط  Endو عُذ اإلَرهاء يٍ انثزيجح يظهز نذيُا عهً انشاشح  

   Sto و هي رسانح إظهار تأٌ انقيى انًعذنح قذ حفظد، و يعىد انًقياص إلظهار قيًح انفىند أو األيثيز حسة يا قذ ذى تزيجره   .

 

 


