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 نهكٓشتاء انصُاػٛح ٔ انتحكى

   

 

  901 :انؼذاد اإلنكتشَٔٙ 

 

 KUBLER  :صُغ انششكح األنًاَٛح انؼشٚقح 

 :   901يًٛضاخ انؼذاد اإلنكتشَٔٙ    -1

 .خاَاخ   6ػذاد َثضٙ إنكتشَٔٙ ب   -1

 VAC/DC 220  12             :ٚؼًم ػهٗ رٓذ  -2

 .تُاصنٛا أٔ  إيكاَٛح انؼذ تصاػذٚا -3

. قاتم نهؼٛاس ٔ انتصفٛش  -4

 .إيكاَٛح تؼٛٛش صيٍ أيش انخشد  -5

 HZ  30                            :عشػح انؼذ حتٗ  -6

  LCD          :شاشح انؼًم  -7

 .ٚح راكشج نحفع األسقاو انًؼذٔدج فٙ حال اَقطاع انتغزٚح انشئٛظ -8

. إيكاَٛح تشيزح انؼذاد نهؼذ تفاصهح ػششٚح  -9

( . يفتٕس أٔ يغهق ) إيكاَٛح اختٛاس َٕػٛح تًاط انخشد  -10

  :يشاتط انؼذاد   -2

  انٕظٛفح انًشتط

 (تزغٛش ) يذخهٙ قفم انهٕحح األيايٛح نهؼذاد  2  &  1

 

 يخشرٙ سٚهّٛ انخشد 4  &  3

 يذخم انؼذ 5

 ٚذٔٚا يذخم انتصفٛش 6

   يذخم انتغزٚح 7

: انثشيزح   -4

ْٔزا ٚؼُٙ تأٌ ػًهٛح انثشيزح قذ   نحظح ٔضغ انثطاسٚاخ ٚظٓش ػهٗ انشاشح   1 – 4  

 1 تُاصنٛا ٔرنك تاعتخذاو انضس سقى     أُْٔٔا ٚزة تحذٚذ يثذأ ػًم انؼذاد إيا تصاػذٚا , تذأخ 
 Sub                         =نٛا تُاص     Add     = تصاػذٚا                    

 ٚتى االَتقال إنٗ انثاسيٛتش انخاَٙ انز٘ ٚزة تشيزتّ حٛج    6 تٕاعطح انضس سقى     2 – 4

 ٚظٓش ػهٗ انشاشح
                   

 ٔ ْزا انثاسيٛتش ًٚكٍ يٍ اختٛاس ػًهٛح تكشاس انؼذ ٔ رنك 

    1 تاعتخذاو انضس سقى

 On                                =انتكشاس  OFF    =انتكشاس ػذو                

 ٚتى االَتقال إنٗ انثاسيٛتش انخانج انز٘ ٚزة تشيزتّ حٛج    6 تٕاعطح انضس سقى     3 – 4

 ٚظٓش ػهٗ انشاشح
    

 ٔ ْزا انثاسيٛتش ًٚكٍ يٍ اختٛاس ٔضؼٛح تًاط انخشد

    1 تاعتخذاو انضس سقى

 nc                       =تًاط يغهق     no =فتٕس تًاط و        
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 ٚتى االَتقال إنٗ انثاسيٛتش انشاتغ انز٘ ٚزة تشيزتّ حٛج    6 تٕاعطح انضس سقى     4 – 4

 ٔ ْزا انثاسيٛتش ًٚكٍ يٍ اختٛاس انتأخٛش انضيُٙ نشٚهّٛ       ٚظٓش ػهٗ انشاشح

 500  ٔحتٗ 100 حٛج ًٚكٍ اختٛاس انقًٛح اتتذاء يٍ 1  انخشد تاعطح انضس سقى

 سيٛتش انخايظ انز٘ ٚزة تشيزتّ حٛج   ٚتى االَتقال إنٗ انثا 6 تٕاعطح انضس سقى     5 – 4

 ٔ ْزا انثاسيٛتش ٚشٛش إنٗ انفاصهح انؼششٚح حٛج        ٚظٓش ػهٗ انشاشح

 حتٗ حالحح 1 تاإليكاٌ اختٛاس يثذأ ػًم انؼذاد تفاصهح ػششٚح ٔ رنك تاعتخذاو انضس سقى

 خاَاخ يا تؼذ انفاصهح

 حٛج ٚتى اعتؼشاض      1 – 4ٖ انًشحهح   يزذدا َؼٕد إل 6 تانضغط ػهٗ انضس سقى     6 – 4

 ٔ ػُذ انٕصٕل إنٗ   6 انثاسيٛتشاخ انتٙ تى حفظٓا تاالَتقال فًٛا تُٛٓا تاعتخذاو انضس سقى

 ٚتى االَتقال إنٗ يشحهح ٔضغ خاَاخ 6 ٔ تًتاتؼح انضغط ػهٗ انضس سقى     5 – 4انًشحهح  

 انشقى انًشاد حفظح كقًٛح يشرؼٛح فٙٔٚتى ٔضغ       انؼذ حٛج ٚظٓش ػهٗ انشاشح     

 تحٛج ٚشٛش كم سقى صس إنٗ سقى انخاَح  6ٔ حتٗ سقى    1انؼذاد تاعتخذاو األصساس يٍ سقى  

 نًُغ انتالػة يٍ قثم   2&  1ٔ ػُذ االَتٓاء يٍ حفع قًٛح انؼذ ٚتى تزغٛش كم يٍ انقطثٍٛ  

 .أ٘ شخص تانهٕحح األيايٛح نهؼذاد 

 :يٛتشاخ فٙ صيٍ الحق تغٛٛش انثاس   -5

حٛج   6&  5& األحًش :    ٚتى انذخٕل إنٗ انثشَايذ تٕاعطح انضغط ٔ يغك كم يٍ األصساس 

انًٕرٕد فٙ أعفم ٔ ًٍٚٛ انشاشح ٚثذأ   5حٛج أٌ انشقى        ٚظٓش ػهٗ انشاشح    

 اسدج فُؼأد تغهغم انؼًهٛاخ انٕ     تانؼذ ٔ تشكم تُاصنٙ حتٗ ٚظٓش ػهٗ انشاشح    

  4فٙ انفقشج سقى   

 :يؤشش ضؼف فٙ رٓذ انثطاسٚح  -6

 حٛج يٍ         ػُذ حذٔث حانح ضؼف فٙ رٓذ انثطاسٚح فئَّ ٚظٓش ػهٗ انشاشح    

 .انٕارة اعتثذال انثطاسٚح 

 ٔ ُْا ال تذ يٍ انتأكٛذ ػهٗ إَّ فٙ حانح َضع انثطاسٚح العتثذانٓا فئٌ انؼذاد ٚحتفع تانقٛى 

 .ج تذاخهح تًا فٛٓا انثشَايذ فقط نًذج عثغ دقائق انًخضٌ
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