
  

1 
 

  

  دليل التركيب والصيانة الخاص

  وحدات تحكم مضخة إطفاء الحريق الكهربائية

  المزودة بمفتاح تحويل

 GPU + GLX طراز



  

2 
 

  

GPXGPUV2-Manual-AR v2.2.0.0 

 فهرس المحتويات

 مقدمة 1. 

 التركيب 2. 

 الميزات الرئيسية 3. 

 الصفحة الرئيسية 4. 

 اإلنذارات 5. 

 التكوين 6. 

 التاريخ 7. 

 الخدمة 8. 

 تنزيل كتيبات اإلرشاد 9. 

 اللغة 10. 

 الوثائق التقنية 11. 



  

3 
 

Table of Contents 

 5 ............................................................................................................................................................ مقدمة

 5 ...................................................................................................أنواع وحدات تحكم مضخات إطفاء الحرائق الكهربائية

 6 ............................................................................................................................... أنواع مفاتيح التحويل التلقائي

 6 ............................................................................................................................... طرق التشغيل/إيقاف التشغيل

 7 ............................................................................................................................... تسلسل تشغيل مفتاح التحويل

 8 ................................................................................................................................ التشغيل اليدوي لمفتاح النقل

 9 .......................................................................................................................................................... التركيب

 9 ........................................................................ (RSS) لوائح هيئة االتصاالت الفيدرالية وقواعد المواصفات القياسية الالسلكية

 9 ....................................................................................................................................................... المكان

 10 ................................................................................................................................................... التركيب

 10 ..................................................................................................................................................... تخزين

 10 ..................................................................................................................................... األسالك والتوصيالت

 10 ............................................................................................................................................. وصالت المياه

 10 .................................................................................................................................. أسالك التمديد الكهربائي

 10 ........................................................................................................................................ الوصالت الكهربية

 10 ............................................................................................................................................ استهالك الطاقة

 10 ............................................................................................................................................... تحديد الحجم

 10 ................................................................................................................................... اخلةوصالت الطاقة الد

 10 .......................................................................................................................................... وصالت الموتور

 11 ............................................................................................................................... أوصاف األشرطة الطرفية

 12 ............................................................................................................................... األشرطة الطرفيةأوصاف 

 13 ...................................................................................................................................... دليل التشغيل السريع

 20 .............................................................................................................................................. الميزات الرئيسية

ViZiTouch .............................................................................................................................................. 20 

 20 .............................................................................................................................................. جرس اإلنذار

 20 .............................................................................................................................................. اإلعداد األول

 21 .................................................................................................................... فيزيتوش: دليل طريقة إعادة التشغيل

 21 ..................................................................................................................................... اختبار محول الضغط

 22 .............................................................................................................................................. الصفحة الرئيسية

 22 ................................................................................................................................ (الصفحة الرئيسية )القائمة

 25 .............................................................................................................................................. شاشة التوقف

 26 ...................................................................................................................................................... اإلنذارات

 26 ........................................................................................................................................ (اإلنذارات )القائمة

 29 ......................................................................................................................................................... التكوين

 29 .......................................................................................................................................... (التكوين )القائمة

 30 ...................................................................................................................................... صفحة لوحة األرقام

 30 .................................................................................................................................... صفحة الوقت والتاريخ

 31 .....................................................................................................................يل الدخول/لوحة المفاتيحصفحة تسج

file://///tornatech.com/tornatech/Ingenierie/Manuals/Automatic%20Manuals/Manuals%20for%20Testing/Arabic/GPXGPUV2-Manual-AR.docx%23_Toc510528613
file://///tornatech.com/tornatech/Ingenierie/Manuals/Automatic%20Manuals/Manuals%20for%20Testing/Arabic/GPXGPUV2-Manual-AR.docx%23_Toc510528619
file://///tornatech.com/tornatech/Ingenierie/Manuals/Automatic%20Manuals/Manuals%20for%20Testing/Arabic/GPXGPUV2-Manual-AR.docx%23_Toc510528635
file://///tornatech.com/tornatech/Ingenierie/Manuals/Automatic%20Manuals/Manuals%20for%20Testing/Arabic/GPXGPUV2-Manual-AR.docx%23_Toc510528641
file://///tornatech.com/tornatech/Ingenierie/Manuals/Automatic%20Manuals/Manuals%20for%20Testing/Arabic/GPXGPUV2-Manual-AR.docx%23_Toc510528644
file://///tornatech.com/tornatech/Ingenierie/Manuals/Automatic%20Manuals/Manuals%20for%20Testing/Arabic/GPXGPUV2-Manual-AR.docx%23_Toc510528646


  

4 
 

 32 .................................................................................................................................... صفحة التكوين المتقدم

 32 ............................................................................................................................................ مؤقتات التحكم

 33 .................................................................................................................................................. اإلنذارات

 34 ........................................................................................................................ اح التحويلمعطيات ومؤقتات مفت

 35 .......................................................................................................................................... اختيار المستشعر

 37 ................................................................................................................................................. المخرجات

 38 ................................................................................................................................... تحديث صفحة البرنامج

 39 .......................................................................................................................................... إعدادات المصنع

 39 ............................................................................................................................................... قفل التعشيق

 40 .................................................................................................................................................. المدخالت

 40 ....................................................................................................................... واإلخراجمعلومات بطاقة اإلدخال 

 41 ..................................................................................................................................................... الشبكة

 ViZiTouch ................................................................................................................................. 41 أعد تشغيل

 42 ......................................................................................................................................................... التاريخ

 42 ........................................................................................................................................... (التاريخ )القائمة

 43 ........................................................................................................................................... صفحة األحداث

 43 .......................................................................................................................................... منحنيات الضغط

 44 ........................................................................................................................................... منحنيات الطاقة

 45 ....................................................................................................................................... السجالت المحفوظة

 46 ......................................................................................................................................... منحنيات المضخة

 47 ............................................................................................................................................... اإلحصائيات

 47 ................................................................................................................................... جميع إحصائيات الوقت

 48 ................................................................................................................................. إحصائيات الخدمة األولى

 49 ............................................................................................................................... إحصائيات الخدمة األخيرة

 49 ..................................................................................................................................................... التنزيل

 50 ......................................................................................................................................................... الخدمة

 50 ..................................................................................................................................................... الخدمة

 51 ......................................................................................................................................... تنزيل كتيبات اإلرشاد

 51 ............................................................................................................................................................ اللغة

 51 .................................................................................................................................................. الوثائق التقنية

 

  

file://///tornatech.com/tornatech/Ingenierie/Manuals/Automatic%20Manuals/Manuals%20for%20Testing/Arabic/GPXGPUV2-Manual-AR.docx%23_Toc510528664
file://///tornatech.com/tornatech/Ingenierie/Manuals/Automatic%20Manuals/Manuals%20for%20Testing/Arabic/GPXGPUV2-Manual-AR.docx%23_Toc510528676
file://///tornatech.com/tornatech/Ingenierie/Manuals/Automatic%20Manuals/Manuals%20for%20Testing/Arabic/GPXGPUV2-Manual-AR.docx%23_Toc510528678
file://///tornatech.com/tornatech/Ingenierie/Manuals/Automatic%20Manuals/Manuals%20for%20Testing/Arabic/GPXGPUV2-Manual-AR.docx%23_Toc510528679
file://///tornatech.com/tornatech/Ingenierie/Manuals/Automatic%20Manuals/Manuals%20for%20Testing/Arabic/GPXGPUV2-Manual-AR.docx%23_Toc510528680


  

5 
 

 

 
إطفاء الحرائق يدويًا  يتم تصميم وحدات تحكم مضخات إطفاء الحرائق الكهربائية لتشغيل مضخة إطفاء الحرائق الُمشغلة بموتور كهربائي. ويمكنها إما تشغيل مضخة

طريق استشعار انخفاض ضغط نظام المرشات. وحدة تحكم مضخة إطفاء الحرائق مزودة بمحول طاقة عن طريق الزر الضاغط المباشر للتشغيل أو تلقائًيا عن 
كلتا الحالتين، ال يُسمح  ضغط. يمكن إيقاف مضخة إطفاء الحرائق يدويًا عن طريق الزر الضاغط المباشر لإليقاف أو تلقائًيا بعد انتهاء مؤقت الحقول المبرمج. وفي

 .ء جميع أسباب التشغيلباإليقاف إال بعد انقضا
 

 أنواع وحدات تحكم مضخات إطفاء الحرائق الكهربائية
 

 رقم كتالوج مضخة إطفاء الحريق
 

  60/  3/  50/  208 -رقم الطراز مثال: المتوسط التراكمي 
  بادئ الطراز: المتوسط التراكمي

  فولت 208الجهد الكهربي: 
  حصانًا 50معدل الحصان: 

  3المرحلة: 
 هرتز 60التردد: 

 
 

 بادئ التشغيل المباشر
 

 :GPA طراز 
  .من المفترض استخدام هذا الطراز في مكان تسمح فيه المرافق المحلية أو قدرة مصدر الطاقة ببدء التشغيل المباشر

  .يستخدم الموتور الجهد الكهربي الكامل بمجرد استقبال وحدة التحكم ألمر التشغيل
 

 الُمخفضبادئ تشغيل الجهد 
  .تلك الطرازات ُمصممة لالستخدام في األماكن التي ال تسمح فيها المرافق المحلية أو قدرة مصدر الطاقة ببدء التشغيل بالجهد الكامل

 .في جميع طرازات الجهد المخفض، يبدأ جهاز "التشغيل الطارئ" اليدوي في التشغيل المباشر
 

 بادئ التشغيل بجزء من الملف :GPP طراز
  .موصالت طاقة بين وحدة التحكم والموتور 6طلب هذا الطراز استخدام موتور بملفين منفصلين ويت

 .بمجرد صدور أمر التشغيل يتصل الملف األول بالخط مباشرةً. ويتصل الملف الثاني بالخط بعد تأخر زمني قصير جًدا
 

 بادئ المحول الذاتي :GPR طراز
   .موصالت بين وحدة التحكم والموتور 3متعددة. فال يتطلب سوى ال يتطلب هذا الطراز موتور بوصلة 

وتور بالجهد بمجرد صدور أمر التشغيل يُستعمل محواًل ذاتيًا ليزود الموتور بالجهد الكهربي الناقص. بعد تأخر زمني يتحول المحول الذاتي ويتصل الم
 .الكهربي الكامل عن طريق تسلسل تحويل تحول مغلق

 
 ئ الحالة الصلبةباد :GPS طراز

   .موصالت بين وحدة التحكم والموتور 3ال يتطلب هذا الطراز موتور بوصلة متعددة. فال يتطلب سوى 
لقصوى. وفي بمجرد صدور أمر التشغيل يُستعمل بادئًا للحالة الصلبة ليزود الموتور بزيادة غير متدرجة من الجهد الكهربي حتى يصل الموتور لسرعته ا

تزويد موصل مرور بسعة حصانية كاملة بالطاقة ويقوم مباشرة بتوصيل الموتور بجهد كهربي كامل والقضاء على كل الفقد الحراري  هذا الوقت يتم
  .داخل بادئ الحالة الصلبة

 كما تشمل وحدة التحكم هذه وضع اإليقاف المعتدل للمحركات
 

 بادئ مقاوم التسارع :GPV طراز
  .موصالت بين وحدة التحكم والموتور 3ة متعددة. فال يتطلب سوى ال يتطلب هذا الطراز موتور بوصل

بمجرد صدور أمر التشغيل تُستعمل مجموعة من مقاومات التسارع لتزويد الموتور بجهد كهربي ناقص. بعد تأخر زمني تتحول المقاومات ويتصل 
 .الموتور بالجهد الكهربي الكامل عن طريق تسلسل تحويل تحول مغلق

 
 بادئ التحول المغلق بين وصلة بشعبتين ووصلة دلتا :GPW طراز

   .موصالت بين وحدة التحكم والموتور 6يتطلب هذا الطراز موتوًرا بوصلة متعددة و
ًدا بمجرد صدور أمر التشغيل يتصل الموتور بالخط بالوصلة ذات الشعبتين. بعد تأخر زمني يعاد توصيل الموتور بالخط على شكل دلتا موصاًل جه

 مقدمة
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  .تحول مغلق بيًا كاماًل لملفات الموتور عن طريق تسلسل تحويلكهر
  

 .ال "يرى" مصدر الطاقة أي دائرة مفتوحة أثناء التحول من الوصلة ذات الشعبتين لوصلة الدلتا
 

 بادئ التحول المفتوح بين وصلة بشعبتين ووصلة دلتا :GPY طراز
  .ين وحدة التحكم والموتورموصالت ب 6يتطلب هذا الطراز موتوًرا بوصلة متعددة و

ًدا بمجرد صدور أمر التشغيل يتصل الموتور بالخط بالوصلة ذات الشعبتين. بعد تأخر زمني يعاد توصيل الموتور بالخط على شكل دلتا موصاًل جه
التحويل من البداية )وصلة ذات شعبتين( لوضع كهربيًا كاماًل لملفات الموتور. وحدة التحكم من نوع التحويل المفتوح. يتم فصل الموتور من الخط أثناء 

 .()الدلتا
 

 أنواع مفاتيح التحويل التلقائي
 

 رقم كتالوج مفتاح التحويل
 

  GPA+GPU - 480 / 20 / 3 / 60 :رقم الطراز مثال
  GPA+GPU بادئ الطراز

  فولت 480الجهد الكهربي 
  حصاًنا 20معدل الحصان 

  3المرحلة 
 هرتز 60التردد 

 

 طرق التشغيل/إيقاف التشغيل
 

 .(التشغيل التلقائي تتوفر وحدات التحكم كتجميعة تلقائية/غير تلقائية بقدرة التشغيل أو إيقاف التشغيل التلقائي )ال يمكن حدوث اإليقاف التلقائي إال بعد
 

 طرق التشغيل
 

 التشغيل التقائي
 المنخفض من خالل مستشعر الضغط عندما ينخفض الضغط ألقل من حد وصل التياريتم تشغيل وحدة التحكم تلقائيًا عند اكتشاف الضغط 

 
 التشغيل اليدوي

 .يمكن تشغيل الموتور بالضغط على زر "تشغيل" االنضغاطي، بصرف النظر عن ضغط النظام
 

 التشغيل اليدوي عن بُعد
 .اليدوي االنضغاطي بشكل مؤقتيمكن تشغيل الموتور من مكان بعيد عن طريق غلق إحدى موصالت زر التشغيل 

 
 التشغيل التلقائي عن بُعد، وصمام الغمر المائي

 .يمكن تشغيل الموتور من مكان بعيد عن طريق فتح إحدى الموصالت المتصلة بجهاز تشغيل تلقائي بشكل مؤقت
 

 التشغيل الطارئ
   .بض في وضع الغلقيمكن تشغيل الموتور يدويًا باستخدام مقبض الطوارئ. يمكن إبقاء هذا المق

  
  :هام: يُنصح بتشغيل الموتور بهذه الطريقة لتجنب إلحاق الضرر بمفتاح التالمس

 أغلق الطاقة الرئيسية باستخدام وسيلة الفصل الرئيسية،  (1
 اسحب مقبض الطوارئ وأبقه في وضع الغلق،  (2
 .أعد تشغيل الطاقة الرئيسية باستخدام وسيلة الفصل الرئيسية (3

 
 التشغيل التسلسلي

 .في آن واحد في حالة االستخدام المتعدد للمضخة، قد يكون من الضروري تأخير التشغيل التلقائي )انخفاض الضغط( لكل موتور لمنع تشغيل جميع المواتير
 

 بدء التدفق، تشغيل النطاق المرتفع
 ./تشغيل النطاق/إيقافيمكن تشغيل المضخة بفتح/إغالق مفتاح االتصال الموجود في إدخال التدفق

 
 التشغيل األسبوعي

 .يمكن تشغيل المحرك )وإيقافه( تلقائيًا في وقت مبرمج مسبقًا
 

 اختبار التشغيل
 .يمكن تشغيل الموتور يدويًا باستخدام زر إجراء االختبار
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 طرق إيقاف التشغيل
 

 اإليقاف اليدوي
التشغيل" االنضغاطي. الحظ أن الضغط على زر "إيقاف التشغيل"االنضغاطي سيمنع الموتور من إعادة يتم اإليقاف اليدوي عن طريق الضغط على زر "إيقاف 

 .التشغيل ما دام الزر مضغوًطا، باإلضافة إلى تأخر لمدة ثانيتين
 

 إليقاف التشغيل التلقائي
دقائق بعد استرجاع  10ة. عندما يتم تمكين هذه الوظيفة يتوقف الموتور تلقائيًا لمدة يتعذّر استخدام إيقاف التشغيل التلقائي إال بعد التشغيل التلقائي وتنشيط هذه الوظيف

 .الضغط )أعلى من حد وصل التيار( شريطة عدم وجود أية أسباب أخرى تمنع التشغيل
 

 إيقاف التدفق، تشغيل النطاق المرتفع
 .اإلشارة إلى وضعها الطبيعي، فسيتم إيقاف الموتور نظًرا لعدم وجود سبب آخر للتشغيل إذا تم تشغيل وحدة التحكم بإدخال التدفق/تشغيل النطاق/اإليقاف وعادت

 
 اإليقاف الطارئ

 .يمكن دائًما إجراء اإليقاف الطارئ في أية حالة بدء ويمكن إجراؤه باستخدام وسيلة الفصل الرئيسية الموجودة على الباب
 

 تسلسل تشغيل مفتاح التحويل
 الطاقة البديلالتحويل لمصدر 

   :يبدأ التحويل لمصدر الطاقة البديل تلقائًيا عند وجود حالة واحدة على األقل من إحدى الحاالت التالية
  .% من الجهد االسمي85عندما تنخفض الطاقة الطبيعية عن -
   .عند كشف تعاكس الطور على الطاقة الطبيعية -
   .عند الضغط على مفتاح اختبار مفتاح التحويل -
  

ثوان النقطاع مصدر الطاقة  3عند كشف المستشعر لحالة انخفاض في الجهد الكهربي في أيٍ من مراحل مصدر الطاقة الطبيعية، يبدأ توقيت مؤقت تأخير مدته 
  .الطبيعي

  .ل التحويلإذا تجاوز الجهد الكهربي للمصدر الطبيعي وضع الفصل قبل انتهاء مدة التأخر الثانية، فعندها بتم إلغاء تسلس
%( بعد انتهاء مدة التأخير، فعندها يُعطل مرحل بإرسال إشارة لتشغيل وضع المولد. وفي 85ظل مصدر الطاقة الطبيعي منخفًضا عن وضع الفصل للمستشعر ) إن

يصل كل من الجهد الكهربي والتردد  ديل إال عندمانفس الوقت يبدأ جهًدا كهربيًا ومستشعر تردد في مراقبة مصدر الطاقة البديل. لن يقبل المستشعر مصدر الطاقة الب
ثانية ألن أذرعة تدوير المولدات الُمشغلة بالمحرك تبدأ في العمل وتصل لقيمة الالقط  15لقيمة إعادة الوضع األصلي المحددة مسبقًا. يحدث نطاق وقت تقريبي مدته 

  .االسمي
  

ثوان(، يبدأ التحويل لمصدر الطاقة  3من الجهد االسمي( لوقت محدد )محدد مصنعيًا عند  %90)أعلى من عندما يكون مصدر الطاقة البديل في الحدود المقبولة 
  .البديل

  
  .سيظل مفتاح التحويل في وضع مصدر الطاقة البديل حتى تتم استعادة المصدر الطبيعي

 
 

 إعادة التحويل للوضع الطبيعي
البديل في حالة عمل الموتور، ما دام مصدر الطاقة البديل في الحدود المقبولة. يتم تمكين تسلسل إعادة التحويل إن كان إخطار مهم: سيظل مفتاح التحويل في الوضع 

  .الموتور متوقفًا عن العمل
  

ة. يجب أن يتخطى مستوى الجهد عودة مصدر الطاقة الطبيعي للحدود المقبول تبدأ إعادة التحويل إلى مصدر الطاقة الطبيعي عندما يستشعر مستشعر الجهد الكهربي
  .%( على جميع المراحل قبل أن يقبل المستشعر المصدر الطبيعي90الكهربي قيمة الالقط المحددة مسبقًا )

  
ز هذا التأخير عن دقائق محددة مصنعيًا(. من الممكن تجاو 5عند قبول المستشعر للمصدر الطبيعي، فإن مؤقت تأخير إعادة التحويل للمصدر الطبيعي يبدأ التوقيت )

  .("X" طريق الضغط على مؤقت العد التنازلي المعروض على الشاشة )في حالة عرض وميض
ور مضخة إطفاء الحرائق. يمنع هذا التأخير إعادة التحويل المباشر للحمل للمصدر الطبيعي. يضمن التأخير أن مصدر الطاقة الطبيعي قد استقر قبل إعادة اتصال موت

بديل أثناء المصدر الطبيعي عن قيمة الفصل المحددة مسبقًا قبل انتهاء مدة التأخير، يعاد ضبط دورة التوقيت إلى صفر. في حالة فشل مصدر الطاقة الإن انخفض جهد 
  .دورة التوقيت، يعاد تحويل الحمل مباشرة إلى المصدر الطبيعي إن كان مقبوالً 

  
  .طفاء الحرائق من مصدر الطاقة الطبيعي مرة أخرىيمد مفتاح التحويل التلقائي اآلن موتور مضخة إ

  
دقائق في العد التنازلي، ويحافظ على تشغيل المحرك أثناء التبريد هذه. من الممكن تجاوز  5بمجرد انتهاء إعادة التحويل إلى المصدر الطبيعي، يبدأ مؤقت تبريد مدته 

  .("X" وض على الشاشة )في حالة عرض وميضهذا التأخير عن طريق الضغط على مؤقت العد التنازلي المعر
  بعد مدة التأخير، يعدا تنشيط المرحل إليقاف المولد الُمشغل بالمحرك. يعاد ضبط كافة الدوائر ألي فشل مستقبلي للمصدر الطبيعي

  
لمنع بدء التشغيل المباشر لمحرك يعمل بالفعل. يظل الموتور طاقة ما إلى آخر، يتوقف الموتور أثناء التحويل  في كل مرة يحتاج فيها مفتاح التحول للتغيير من مصدر

 .الفتراضي الخاص بهفي حاجة للعمل بعد انتهاء تسلسل التحويل )باإلضافة إلى مؤقت محدد مصنعيًا مدته ثانيتين( وسيعاد تشغيل الموتور بعد تسلسل التشغيل ا
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 التشغيل اليدوي لمفتاح النقل

 :والموقف البديل )إي(. لتشغيل مانوالدي مفتاح التحويل (I) الطبيعيدرجة بين الوضع  180هناك 
 

 .والمناوبة ةيالجهات العاد ليتشغ قافيقطع االتصال إل حياستخدم مفات 1-
 .افتح باب الجانب البديل -2
 .دوييفي الوضع ال اريفي مفتاح النقل، ضع مفتاح االخت - 3
 .داخل باب وحدة التحكم وأدخله في الحفرة المربعة على مفتاح النقل وجودخذ المقبض الم -4
 .درجة لالنتقال من الوضع البديل إلى الوضع العادي 180أدر المقبض في اتجاه عقارب الساعة  -5
 .درجة لالنتقال من الوضع العادي إلى الموضع البديل 180المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة  أدر
 .بض ووضعه مرة أخرى على الدعم داخل باب وحدة التحكمالمق قم بإزالة -6
 .في مفتاح النقل، ضع مفتاح التحديد في الوضع التلقائي -7
 .أغلق الباب واستخدم مقابض مفتاح الفصل التي أعادت الطاقة على كال الجانبين -8

 
 :حذرا كن
 .لنقلا فتاحال تغلق باب وحدة التحكم في حالة استمرار تثبيت المقبض في م -
 .ال تقم بتشغيل مفتاح التحويل يدويا إذا كانت الطاقة الجانبية العادية ال تزال قيد التشغيل -
 .ال تنس استبدال مفتاح النقل في الوضع التلقائي -
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وينبغي استخدامها وفقًا ألحدث إلصدار من المواصفات القياسية الكهربائية  FM ومعتمدة من UL وحدة تحكم مضخة إطفاء الحرائق الكهربائية موافقة لمعايير

  (مضخات إطفاء الحرائق الطاردة المركزية) NFPA20األمريكية الخاصة بتركيب مضخات إطفاء الحرائق الطاردة المركزية، 
  

  األمريكية National Electrical Code NFPA 70 من
  

  ، الجزء األولCanadian Electrical Code من
  

  *وأخرى *المواصفات القياسية الكهربائية المحلية
  
  .لم يتم اعتبار سوى المواصفات األمريكية والكندية المعمول بها أثناء تصميم وحدات التحكم واختيار المكونات*

من شهادة  CBC 2016و IBC 2015و ICC-ES AC156 لمعاييرالحاالت، فإن وحدة التحكم أيًضا تم اعتمادها سيزميًا وتم اختبارها وفقًا  عدا، في بعض
. للمصادقة على هذا التقرير الخاص باالمتثال، يجب أن يتم التركيب 13الفصل  ASCE 7-10و OSP و معايير OSHPD االعتماد المسبق السيزمي الخاص

ت التركيب السيزمي وموقع مركز الثقل )قد تحتاج إلى االتصال بالمصنع(. واإلرساء والتثبيت بطريقة صحيحة. راجع كتيب اإلرشادات والرسومات لتحديد متطلبا
يت. يتحمل متعهد الجهة المصنعة للجهاز ليست مسؤولة عن مواصفات وأداء أنظمة التثبيت. يتحمل مهندس اإلنشاءات المسجل في المشروع مسؤولية تفاصيل التثب

ءات المسجل. إن كنت في حاجة لحسابات مفصلة للتركيب على هيكل تثبيت، يرجى االتصال بالجهة المصنعة التركيب تلبية المتطلبات التي يحددها مهندس اإلنشا
 .لالستفسار عن أداء هذا العمل

 

 (RSS) لوائح هيئة االتصاالت الفيدرالية وقواعد المواصفات القياسية الالسلكية

ووزارة الصناعة الكندية، يجب الفصل بمسافة ال تقل عن  (FCC) االتصاالت الفيدراليةلاللتزام بمتطلبات حدود التعرض لإلشعاع التي أقرتها بجنة 
  .سم بين هوائي هذا الجهاز وكل المتواجدين بالقرب منه. يجب أال يكون هذا الجهاز مجاوًرا أو مشترًكا مع أي هوائي أو مرسل آخر 20

  
( أال 1لمخولة الخاصة المواصفات القياسية الالسلكية. يخضع التشغيل للشرطين اآلتيين: )يمتثل هذا الجهاز لمعايير رخصة وزارة الصناعة الكندية ا

  .به للجهاز ( يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب2يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل و)
  

( 2( أال يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار و)1يخضع التشغيل للشرطين اآلتيين: ) FCC من قواعد لجنة 15يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 
  .يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب به

  
من قواعد لجنة االتصاالت  15من فئات األجهزة الرقمية طبقاً للفقرة  مالحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبيّن أنه يتوافق مع القيود المقررة للفئة أ

 . هذه الحدود مصممة بحيث توفر حماية معقولة من التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في تركيب تجاري. يولد هذا الجهاز طاقة تردد FCC الفيدرالية

وفق دليل التعلىمات، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل ضار مع اتصاالت الراديو. قد السلكية ويستخدمها وقد يشعها. وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه 
  .يسبب تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية تداخاًل ضاًرا وفي تلك الحالة يتطلب من المستخدم تصحيح التداخل على نفقته الشخصية

 ".توافق صراحة أن تبطل حق المستخدم في تشغيل الجهازبإمكان أي تغييرات أو تعديالت لم يوافق عنها الطرف المسؤول عن ال*
 

 المكان

تها بحيث ال يجب أن تكون وحدة التحكم قريبة من الموتور الذي تتحكم به قدر المستطاع ويجب أن تكون في مرأى الموتور. يجب وضع وحدة التحكم أو حماي
ملم( فوق مستوى  305بوصة. ) 12تكون أجزاء وحدة التحكم الحاملة للتيار أقل من تتضرر من الماء المتسرب من المضخة أو وصالت المضخة. يجب أال 

   .األرضية
  

 C22.1 Canadian Electrical أو 110، الفقرة NFPA 70, National Electrical Code يجب أن تمتثل مسافة خلوص العمل حول وحدة التحكم لـ
Code أو أية مواصفات محلية أخرى 26.302، الفقرة.  

  
رطوبة معتدلة، مثل الدور األرضي الرطب. يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة في غرفة المضخة  وحدة التحكم مناسبة لالستخدام في األماكن المعرضة لدرجة

   .(مئوية 40فهرنهايت )° 104مئوية( و° 4فهرنهايت )° 39بين 
  

يتحمل القائم على التركيب مسؤولية إما مناسبة  .*NEMA 2* ابطة الوطنية لمصنعي األجهزة الكهربائيةمن الر 2الحاوية العادية لوحدة التحكم مصنفة على أنها 
للعمل في البيئة  الحاوية العادية ألحوال درجة الحرارة المحيطة أو وجود حاوية ذات تصنيف مناسب. يجب تركيب وحدات التحكم داخل المباني فهي ليست مصممة

   .ن الطالء إذا تعرض ألشعة فوق بنفسجية لفترة طويلةالخارجية. قد يتغير لو
 
 

 التركيب
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 التركيب

بهيكل أو حائط  يجب تركيب وحدة تحكم مضخة إطفاء الحرائق بطريقة راسخة على هيكل داعم وحيد غير قابل لالحتراق. يجب تركيب كافة وحدات التحكم المثبتة
ملم( فوق مستوى  305بوصة. ) 12 التحكم مع المعدات الُمصممة لدعم وزن وحدة التحكم بارتفاع ال يقل عن( المزودة بوحدة 4باستخدام دعامات التثبيت األربع )

زن وحدة التحكم. توفر األرضية. يجب تركيب وحدات التحكم المثبتة على األرض باستخدام كافة الفتحات الموجودة على قوائم التثبيت مع المعدات الُمصممة لدعم و
ملم( مسافة لألجزاء الحاملة للتيار. لألغراض السيزمية، يجب أن تكون ترتيبات التركيب على جدار وقاعدة صلبة  305بوصة الضرورية. ) 12لـ قوائم التركيب ا

 .فقط. يتحمل مهندس اإلنشاءات المسجل في المشروع مسؤولية تفاصيل التثبيت
 

 تخزين

 .15من المعيار نيما إكس  3يوصي تورناتيش اتباع التعليمات الواردة في الفصل إذا لم يتم تثبيت وحدة التحكم وتنشيطها على الفور، 
 

 األسالك والتوصيالت

 وصالت المياه

وأيًضا بأنبوب تصريف. وصالت المياه موجودة على الناحية اليسرى من وحدة التحكم.  NFPA20 يجب أن تتصل وحدة التحكم بنظام األنابيب وفقا آلخر نسخة من
 .ذكر. إن وجد مصرفًا فيتم التوصيل إليه بوصلة مخروطية لألنابيب البالستيكية ½ (NPT) بضغط النظام هو سن األنابيب الوطني االتصال

 

 أسالك التمديد الكهربائي

 NFPA 20, NFPA 70 National Electrical يجب امتثال أسالك التمديد الكهربائي بين مصدر الطاقة ووحدة تحكم مضخة إطفاء الحريق آلخر نسخة من
Code  أو 695في الفقرة C22.1 Canadian Electrical Code أو المواصفات المحلية األخرى. يجب أن تكون أسالك التمديد الكهربائي  200-32، الفقرة

 .وتور مضخة إطفاء الحريقالخاص بم (FLA أو FLC) % على األقل من تيار الحمل الكامل125ذات حجم نموذجي مناسب لتوصيل 
 

 الوصالت الكهربية

 ينبغي استخدام أي يجب أن يقوم كهربائي مرخص باإلشراف على الوصالت الكهربية. تظهر رسومات األبعاد المنطقة المناسبة للطاقة الداخلة ووصالت الموتور. ال
ول الخزانة لمراعاة معيار الرابطة الوطنية لمصنعي األجهزة الكهربائية للخزانة. الُمثبت منطقة أخرى. ال ينبغي استخدام سوى تجهيزات المحور المانعة للماء عند دخ

في فعل ذلك إلى حدوث مسؤول عن الحماية المناسبة لمكونات وحدة تحكم مضخة إطفاء الحريق من المخلفات المعدنية أو شرائح التثقيب. من الممكن أن يؤدي الفشل 
 .دة التحكم وبالتالي إلغاء الضمانإصابات لألفراد واإلضرار لوح

 

 استهالك الطاقة

 وات 13الطاقة االحتياطية: 
 

 تحديد الحجم
ا إىل أن هذا االختيار مع العزل ال يقل ع

ً
 محطات الطاقة الطرفية الواردة الموجودة عىل وحدة التحكم مناسبة لقبول األسالك استناد

ّ
درجة مئوية. )راجع  60ن إن

ي 
  (.لمعرفة األحجام النهائيةالمخطط النهائ 

ن وحدة تحكم مضخة الحريق وموتور المضخة مصنوعة من ماسورة معدنية مرنة محكمة صلدة أو متوسطة أو س ائلة أو من يجب أن تكون األسالك الكهربائية بي 
ي بمتطلبات MI النوع كبل

  .أو المواصفات المحلية األخرى C22.1 Canadian Electrical Code أو NFPA 70, National Electrical Code وتفن

  .يتفاوت العدد المطلوب من الموصالت بحسب طراز بادئ التشغيل

  .GPVو GPSو GPRو GPA % من تيار الحمل الكامل لطرازات125أسالك باإلضافة إىل حجم مناسب لألرضية بنسبة  3 

  .GPP الحمل الكامل للموتور لطراز % من تيار 50% من 125أسالك باإلضافة إىل حجم مناسب لألرضية بنسبة  6 

 .GPWو GPY من تيار الحمل الكامل للموتور لطرازي %58% من 125أسالك باإلضافة إىل حجم مناسب لألرضية بنسبة  6 

 

 وصالت الطاقة الداخلة

  .يتم توصيل الطاقة الطبيعية الداخلة باألطراف الموجودة على وسيلة فصل قاطع الدائرة الكهربائية
   .المحددين L3و L1-L2 :مراحل 3لموتور مزود بـ  -
  .المحددين L3و L1 :لموتور أحادي المرحلة -
  

  .(ة مفتاح التحويلبالنسبة لمفتاح التحويل، يتم توصيل الطاقة البديلة الداخلة باألطراف الموجودة على وسيلة فصل قاطع الدائرة الكهربائية البديل )ناحي
   .المحددين AL3و AL1-AL2 :مراحل 3لموتور  -
 .المحددين AL3و AL1 :لموتور أحادي المرحلة -
 

 وصالت الموتور
   :يجب توصيل الموتور باألطراف باستخدام

T1-T2 وT3 ( 1عىل الموصل الرئيسيM) للطرازات GPA وGPR و GPS وGPV  

T1-T2 وT3 ( 1عىل الموصلM) وT7 وT8 وT9 ( 2عىل الموصلM) لطراز GPP   

T1-T2 وT3 ( 1عىل الموصلM) وT6 وT4 وT5 ( 2عىل الموصلM) لطرازي GPY وGPW  
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كيب مسؤولية الحصول عىل معلومات توصيل الموتور والتأكد من اتصال الموتور حسب توصيات الجهة المصنعة. قد يؤدي  ي فعل يتحمل القائم عىل التر
ن
الفشل ف

ار للموتور و/أو وحدة   .التحكم وبالتاىلي إلغاء الضمانذلك إىل حدوث إصابات لألشخاص وأضن

 لوحة اإلدخال واإلخراج الكهربية أوصاف األشرطة الطرفية

 
عام، :Cالمخرجات الطرفية لجهاز اإلنذار )مرحل مزدوج القطب ذو تحويلتين، 

NC: ،مغلقة طبيعيًاNO:مفتوحة طبيعيا): 
 :Aتشغيل الموتور  
 :B(الطاقة المتوفرة )مرحل الفشل اآلمن  
:C تعاكس الطور  
:D إنذار حجرة المضخة  
:E خلل في الموتور  
:F احتياطي المصنع 

 :(طرف إدخال المجال )موصل جاف فقط: جهد حر
 :Gالتشغيل اليدوي عن بعد (NO)  
 :Hالغلق (NO)  
 :Iالبدء التلقائي عن بعد (NC)  
 :Jصمام غمر مائي (NC)  
 :K 3احتياطي المصنع (NO)  
 :L المنطقة / إيقافالتدفق / بدء (NO)  
 :M 2احتياطي المصنع (NO)  
 :N 1احتياطي المصنع (NO) 

 :إدخال/إخراج المصنع
O: (التناظرية استشعار اإلدخال )اعتمادا على الخيارات. 
P: (التناظرية استشعار اإلدخال )اعتمادا على الخيارات. 

Q: PT2 (استشعار تفريغ الضغط )التقيد زائدة فقط. 
R: PT1 شعار تفريغ الضغطاست. 

S: الطوارئ حد التعامل مع التبديل. 
T: منافذ االتصاالت لViZiTouch وبطاقاتI/O. 
U: إنذار جرس. 
V: الخامس: اختبار صمام الملف اللولبي. 
W: رحلة تحويلة. 
X: مصنع محفوظة. 

Y: 24VAC مدخالت الطاقة. 
Z: لفائف الرئيسية تتابع السلطة. 

AA:  السلطةتأخير لفائف تتابع. 
BB: اإلدخال االستشعار الحالي وخطأ األرضي كشف. 
CC: األرض. 
DD: مساهمة االستشعار الجهد. 
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 لوحة إدخال وإخراج مفتاح التحويل أوصاف األشرطة الطرفية

 
 :أطراف المخرجات

A: مفتاح التحويل في الوضع البديل  
B: مفتاح التحويل في الوضع الطبيعي  
C:  البديلوضح قاطع التيار  
D: تشغيل/ إيقاف تشغيل إشارة المولد 

 :إدخال/إخراج المصنع
  هـ: مفاتيح حد الوضع البديل

  و: مفاتيح حد الوضع الطبيعي
  ز: مفاتيح حد العزل البديل/قاطع الدائرة الكهربائية البديل

  ي: موتور مفتاح التحويل-ط-ح
السهم األسفل و ViZiTouch ك: موصل كان اضغط السهم األعلى للوصول لـ

  للوصول لالمتداد. لوحة اإلدخال واإلخراج
  *ACB* اإلعتاق الفرعية لقاطع الدائرة الكهربائية البديل ل: دائرة

  م: احتياطي المصنع
  من الطاقة البديلة 24VACن: إدخال 

  من الطاقة الطبيعية 24VACس: إدخال 
  ع: التأريض

  ف: مدخل مستشعر الجهد البديل
 مستشعر الجهد الطبيعيص: مدخل 
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 دليل التشغيل السريع

 
 

كيب ن وحدة التحكم والتر  أهمية. وتجب قراءته بعناية لضمان المطابقة بي 
 .يعد ملصق التصنيف هو الملصق األكتر

 

 
 

 .تأكد من تركيب وحدة التحكم عىل الحائط بشكل محكم أو بشكل اختياري عىل هيكل تثبيت

 
 
 

ا للمواصفات من أجل تقليل التداخل مع األجهزة األخرىتأكد من ثقب فتحات 
ً
 .للموتور ووصالت الطاقة وتوصيل الكابالت داخل اللوحة، وفق
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كيب وصالت المياه المناسبة لمدخل المياه والترصيف. يجب تركيبها بإحكام وإحكام ربطها. راجع عالمات الشاشة الحرارية الموجودة عىل  تأكد و/أو قم بتر
 .الغطاء البالستيكي 
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التدوير وتأكد من جميع قم بتوصيل طاقة اإلدخال الطبيعية وطاقة اإلدخال البديلة والموتور بطرفيهما. قم بالتثبيت بالعزم المناسب كما هو ُمبين في ملصق عزم 

 .الوصالت
 

 
 

ثوان حتى تقوم وحدة التحكم بالتحميل بالشكل الصحيح،  10في وضع "التشغيل". انتظر  أحكم غلق الباب ثم ضع وسيلة فصل قاطع الدائرة الكهربائية للطاقة الطبيعية
 .بوحدة التحكم ثم ضع وسيلة فصل قاطع الدائرة الكهربائية للطاقة البديلة في وضع "التشغيل". تأكد من القراءات الموجودة على الشاشة الرئيسية الخاصة

 

 
 

صفحة "التشغيل األول". سيقوم جهاز التحكم تلقائًيا باكتشاف تردد مصدر الطاقة وعرضه. ومن ثم يمكن اختيار تردد الجهد بمجرد تشغيل وحدة التحكم ستظهر 
 .يدويًا

 ."اضغط على "تسجيل الدخول المستخدم" وأدِخل رمز تصريح صحيح. بعد تسجيل الدخول اضغط على "الطاقة 
 



  

16 
 

 
 

االسمية( هي نفس المكتوبة على لوحة صنع وحدات تحكم إطفاء الحرائق. ستقوم وحدة ) N1-N3و N2-N3و N1-N2 تأكد من أن الطاقة الطبيعية الظاهرة في
  .اتحكم مضخة إطفاء الحريق بالتحقق من الجهد االسمي تلقائيًا مقابل ما ُصنعت من أجله. ستظهر عالمات تأشير خضراء إذا كان كل شيء مالئمً 

  
السمية( هي نفس المكتوبة على لوحة صنع وحدات تحكم إطفاء الحرائق. قم بتشغيل المولد ) A1-A2و A2-A3و A1-A3 ظاهرة فيتأكد من أن الطاقة البديلة ال

  .يدويًا وستقوم وحدة تحكم مضخة إطفاء الحريق بالتحقق من الجهد البديل تلقائيًا مقابل ما ُصنعت من أجله
  

  .(سميًا )من المندوب الرسمي للمحركات أو وكيل الخدمةمالحظة: قبل تشغيل المولد تأكد من أنه معتمد ر
  

تسجيل هذا االختيار في  مالحظة: يمكنك أيًضا اختيار تخطي التحقق من الطاقة البديلة بإزالة عالمة التأشير من صندوق "لم يم التحقق من الطاقة البديلة". سيتم
  .السجالت

  
  .مالئًماستظهر عالمات تأشير خضراء إذا كان كل شيء 

  
 ."للمتابعة إلى للخطوة التالية، اضغط على "التشغيل األول

 

 
 

  "اضغط على "دوران الموتور
  

الصحيح، قم بضبط  اضغط على زر "تشغيل" لتشغيل المحرك الكهربائي وتأكد من دوران الموتور الكهربائي في االتجاه الصحيح. في حالة عدم دورانه في االتجاه
 .كما هو مبين باألسفل. اضغط على رز "إيقاف التشغيل" إليقاف الموتور الكهربائي وصالت الموتور
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ي االتجاه الصحيح، فأزل عالمة التأشت  من صندوق "دوران الموتور
ن
ي ف

ي حالة أو بمجرد دوران الموتور الكهربائ 
ن
  ."ف

  

 ."للمتابعة إىل للخطوة التالية، اضغط عىل "التشغيل األول

 

 
 

  ."على "الضغطاضغط 
  .تأكد من مطابقة قراءة الضغط الظاهرة على الشاشة مقياس الضغط الُمعير الُمركب على خط االستشعار -
  .اختر وحدات قياس قراءة الضغط المرغوب فيها -
  .اضبط، إن لزم األمر، المدى األقصى لمقياس الضغط الرقمي. الضغط -
  .فاء الحرائقأدخل قيمتي ضغط فصل ووصل تيار مضخة إط -
  .أدخل، إن رغبت في ذلك، قيمتي ضغط فصل ووصل تيار "المضخة المساعدة -
  

وحدة تحكم مضخة مالحظة: يجب تحدد قيمتي فصل ووصل تيار المضخة المساعدة في وحدة التحكم الخاصة بالمضخة المساعدة نفسها. ال يتم إدخال تلك القيم في 
  .تسجيل الضغطإطفاء الحرائق سوى ألغراض بيانات 

  
 ."للمتابعة إلى للخطوة التالية، اضغط على "التشغيل األول
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  ."اضغط على زر "التكوينات األخرى

   .قم، إذا لزم األمر، بضبط الوقت والتاريخ -
  .رة تشغيلإن تطلب التركيب خاصية اإليقاف التلقائي، فاختر ذلك بالضغط على صندوق التأشير وقم بضبط المؤقت على أقل فت -
  .إن تطلب التركيب خاصية االختبار الدوري، فاخترها بالضغط على صندوق التأشير. اضبط تردد االختبار واليوم ووقت التشغيل ومدة االختبار -
  .اضبط مؤقت مدة إجراء االختبار -
  

  ."لضغط"، فاضغط على "انتهاء الخدمةوهذه هي آخر خطوة. إذا ظهرت عالمات تأشير خضراء لـ "الطاقة" "أول تشغيل للمحرك" و"ا
  

 ."وستظهر الصفحة "الرئيسية
 

 
 

 .من الصفحة "الرئيسية"، تأكد من صحة القيم الظاهرة
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 .لقد انتىه "التشغيل األول" اآلن. وحدة التحكم ُمركبة بالشكل الكامل وتم تكوينها
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ViZiTouch 

 
A: األلوان الثالثة لمؤشر بيان حالة الطاقة (LED): يبعث ضوء أخضر في حالة تزويد ViZiTouch بالطاقة بشكٍل سليم.  
B: زر "بدء التشغيل": يُستخدم لتشغيل الموتور يدوًيا.  
C: زر "إيقاف التشغيل": يُستخدم إليقاف تشغيل الموتور في حالة انتهاء جميع حاالت التشغيل.  
D: اختبار مفتاح التحويل: يُستخدم الختبار تسلسل مفتاح التحويل زر.  
E: زر "اختبار التشغيل" يُستخدم لبدء اختبار التشغيل اليدوي. يُرجى العلم بأن المياه سوف تتدفق من خالل التصريف أثناء االختبار.  
F: موصل USB األمامي: يُستخدم موصل جهاز USB تقارير خدمةلتنزيل ملف، تحديثات برامج ،.  
G: شاشة اللمس: شاشة LCD  بوصات مزودة بغطاء واقٍ  7ملونة تعمل باللمس بحجم.  
H: آلية القفل الخاصة بالغطاء الواقي للشاشة. الضغط للفتح.  
I: موصل CANBUS لالتصال مع لوحة اإلدخال واإلخراج.  
J: موصل USB جانبي.  
K: موصل إيثرنت 

 
 تحذير

 .أقل كفاءة وقد تفقد الوقت بعد إيقاف التشغيل Vizitouch الخدمة ، قد تصبح بطاريةبعد عامين من 
 

 جرس اإلنذار
  .NFPA20 يتم تفعيل جرس اإلنذار وفقًا لحالة الخلل المنصوص علىها في المعيار

  
بالضغط على زر "جرس السكون" الموجود في صفحة اإلنذارات. ستؤدي أي من تلك الحاالت إلى تفعيل جرس اإلنذار لكنه قد يكون صامتًا، إال في بعض الحاالت، 

ساعة. يتوقف جرس اإلنذار عن الرنين تلقائيًا إذا لم  24حدوث خلل جديد أو إن لم تتغير حاالت اإلنذار بعد مرور  يصدر جرس اإلنذار رنين مرة أخرى في حالة
  .تعد حاالت اإلنذار موجودة

  
 5ختيارية األخرى أو المحددة من المستخدم تنشيط الجرس ويمكن للمستخدم ضبطها. لمعرفة المزيد من التفاصيل راجع القسم مالحظة: يمكن أيًضا للحاالت اال

 .وتحقق من الرسومات الملحقة داخل الخزانة
 

 اإلعداد األول
الوحيد للوصول إلى الصفحة الرئيسية وتمكين الوضع التلقائي لوحدة يجب أن يتم "اإلعداد األول" قبل استخدام وحدة التحكم. إن إتمام "اإلعداد األول" هو الطريق 

 .التحكم
 

 الميزات الرئيسية
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 فيزيتوش: دليل طريقة إعادة التشغيل
 :إذا لزم األمر، وهنا هو اإلجراء إلعادة تشغيل يدويا فيزيتوش

 .اللون األسودقم بإيقاف تشغيل جميع وسائل الفصل إلزالة تنشيط فيزيتوش. يجب أن تتحول شاشة فيزيتوش إلى  -1
 .اضغط على زر التوقف أو انتظر حتى ينطفئ مصباح ليد فيزيتوش -2
 .ثوان 10انتظر  -3
 .قم بتشغيل جميع وسائل الفصل -4

 

 اختبار محول الضغط

أسبوعي كان السلوك. أثناء االختبار، وحدة التحكم سوف اختبار محول الضغط مرة واحدة على األقل في األسبوع إذا كان ال دليل تشغيل االختبار أو أي اختبار 
ي السجالت سوف تنخفض قراءة الضغط إلى الصفر ولكن وحدة التحكم لن ترى ذلك كطلب البدء. سيتم تسجيل انخفاض الضغط هذا في صفحة "منحنى المضخة" وف

 .مع الرسالة
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 الصفحة الرئيسية (الصفحة الرئيسية )القائمة

 
 

ي والتيارات والضغط  ي ذلك الجهد الكهرئ 
ن
تعرض الصفحة الرئيسية جميع حاالت وحدة التحكم والقيم المهمة لوحدة التحكم. بما ف

 عن جميع المؤقتات ونتائج تشغيل الموتور
ً
  .وحالة الموتور والوضع، فضال

  

يط التنقل: الضغط عىل هذه األيقونة سيفتح     :قائمة تنقل عىل الجانب األيرس من الشاشةأ: شر

  

  االنتقال إىل الصفحة الرئيسية-1

  االنتقال إىل صفحة اإلنذارات-2

  االنتقال إىل صفحة التكوين-3

  االنتقال إىل صفحة التاريخ-4

  االنتقال إىل صفحة الصيانة-5

يل الكتيب-6 ن   االنتقال إىل صفحة تتن

  تحديد لغة وحدة التحكم-7

  

  .: اسم الصفحةب

  

  .الوقت والتاريخ ودرجة الحرارة المحيطة ج: تعرض

  

ن المتجاورين ن الخطي  . كل مربع يمثل جهد مرحلة فردية بي  ي   .د: القدرة العادية للجهد الكهرئ 

  

ن المتجاورين ن الخطي  . كل مربع يمثل جهد مرحلة فردية بي  ي   .هـ: القدرة البديلة للجهد الكهرئ 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 الصفحة الرئيسية
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  .فتاح التحويل هنا تحويل موصالت خطوط الطاقة المطلوبةو: يمثل وضع م

  

ن المتجاورين ن الخطي  . كل مربع يمثل جهد مرحلة فردية بي  ي   .ز: قدرة الموتور بالجهد الكهرئ 

  

  .ح: التيار. كل دائرة تمثل تيار خط فردي

  

ا عىل ا
ً
  .إلشارة المرسلة إىل اللفة الرئيسيةط: وصالت الموتور. رسم متحرك يوضح الموصل المفتوح أو المغلق اعتماد

  

ي حالة 
ن
ي حالة اكتشاف إشارة "تشغيل الموتور" وأحمر ف

ن
ي حالة إيقاف الموتور، وأخرصن ف

ن
. سيكون رمادي اللون ف ي

ي: الموتور الكهربائ 
ي 
ة"، التر  الضغط عىل الموتور سيعيد توجيه المستخدم إىل صفحة "إحصائيات الخدمة األخت 

ّ
ترصد جميع  "فشل التشغيل". إن

  .ذات الصلة المتعلقة بوحدة التحكم منذ آخر خدمة اإلحصائيات

  

ي 
ن
ك: ُيظهر رمز تكوين الموتور كيف تم توصيل أسالك الموتور بالموصل )الموصالت(. وُيستخدم هذا الرمز إلظهار ما إذا كان الموتور ف

ن "عىل شكل ي تكوين تشغيل دائم، عىل سبيل المثال(، أو "Y تكوين أوىلي )أسالك ذات شعبتي 
ن
  (بمعتن أسالك عىل شكل دلتا) ف

 
 

 .توصيل موتور دلتا الدائم 
 

 .المؤقت "Y توصيل الموتور ذو الشعبتين "على شكل 
 

 .توصيل موتور المحول التلقائي المؤقت 
 

 .توصيل الموتور المقاوم األساسي المؤقت 
 

 .المؤقتتوصيل موتور بادئ تشغيل الحالة الصلبة  
 

 .توصيل الموتور بجزء من الملف المؤقت 
 

ي مربع رسالة. واالختيارات الممكنة، عىل سبيل 
ن
ل: تقديم سبب تشغيل الموتور أو إيقاف تشغيله. سيتم عرض سبب تشغيل الموتور ف

  :المثال وليس الحرص، ما يىلي 

   

   .طوارئ: يبدأ تنشيط الموتور اليدوي بالتعامل مع حاالت الطوارئ

  

   ."يدوي: يبدأ تنشيط الموتور اليدوي بالضغط عىل الزر "تشغيل

  

   .يدوي عن ُبعد: يبدأ تنشيط الموتور اليدوي من خالل تشغيل الموصل عن ُبعد

  

ي 
ي الحركة عن طريق صمام الغمر المائ 

: يبدأ تنشيط الموتور ذائر ي
  .غمر مائ 

  

ي الحركة من خال
: يبدأ تنشيط الموتور ذائر ي

   .ل هبوط الضغطتلقائ 

  

ي الحركة من خالل أجهزة عن ُبعد
ي عن ُبعد: يبدأ تنشيط الموتور ذائر

  .تلقائ 

  

ي إدخال التدفق/تشغيل النطاق/اإليقاف
ن
ي الحركة من خالل إشارة ف

   .تدفق: يبدأ تنشيط الموتور ذائر



  

24 
 

  

ي إدخال 
ن
ي الحركة من خالل إشارة ف

   .التدفق/تشغيل النطاق/اإليقافنطاق مرتفع: يبدأ تنشيط الموتور ذائر

  

ي الحركة عن طريق اختبار مجدول اختبار األسبوع: يبدأ
  .تنشيط الموتور ذائر

  

ي الحركة بالضغط عىل الزر "اختبار التشغيل
  ."اختبار التشغيل: يبدأ تنشيط الموتور ذائر

  
  

ر تشغيل الموتور بالرغم من ح
ّ
ا إىل سبب تعذ

ً
قيقة إجراء الطلب. واالختيارات الممكنة، عىل سبيل المثال قد تشت  هذه الرسالة أيض

  :وليس الحرص، ما يىلي 

  

إلقاء الحمل: تم نقل مفتاح التحويل إىل وضع بديل وتم تأخر تشغيل الموتور لتقليل الحمل الموجود عىل مصدر الطاقة البديل. هذه 
  .الوظيفة اختيارية

  

لم يتم مسح إنذار تيار العضو الدوار المقفل عىل صفحة اإلنذارات وتحول  :(GPL بطرازاتتيار العضو الدوار المقفل )غت  موجودة 
  .دون تشغيل الموتور

  

  .الضغط المنخفض: يحول ضغط السحب المنخفض دون تشغيل الموتور، وهذه الوظيفة اختيارية

  

  .ذه الوظيفة اختياريةالمياه المنخفضة: يحول مستوى خزان المياه المنخفضة دون تشغيل الموتور، وه

  

ي العملية إيقاف التحويل: يتحرك مفتاح
ن
ا ف

ً
ن مصدر الطاقة وتم إيقاف تشغيل الموتور مؤقت   .التحويل بي 

  

ي ال تعمل تحول دون تشغيل الموتور. هذه الوظيفة اختيارية
  .النطاق المنخفض: وحدة تحكم النطاق المنخفض التر

  

 الموتور مقفل: إشارة إقفال تحول دون تشغيل

 

ي )هبوط الضغط أو صمام 
( التوقيت بناًءا عىل طلب بدء التشغيل التلقائ  م: المؤقتات: يبدأ مؤقت التشغيل المتسلسل )وضع التأخت 

ي يستغرقها هذا المؤقت. 
ا بقدر المدة التر

ً
ي أو اإلشارة التلقائية عن ُبعد(. وسيتم تشغيل الموتور فقط إذا ظل الطلب نشط

الغمر المائ 
ي التوقيت بمجرد اختفاء الطلب. كذلك ستتوقف المضخة  "وستبدأ "مدة

( إليقاف التشغيل التلقائ  ة التشغيل )إيقاف التأخت 
مؤقت فتر

. وإذا   ي
عند انتهاء المؤقت هذا إذا أصبح سبب التشغيل غت  موجود. وإذا كان قد تمت برمجة اختبار دوري، فسيتم عرض الوقت المتبفر

ي كان قد تم تنشيط اخت
  .بار تشغيل يدوي، فسيتم عرض الوقت المتبفر

  

ن الجزء األصفر واألحمر(  ن: مقياس ضغط التفريغ. يتيح القراءة الدقيقة لضغط النظام الفعىل.تظهر قيم نقطة ضبط وصل التيار )بي 
ن الجزء األخرصن واألصفر( عىل المقياس. كما ستظهر هذه القيم بخط أحمر وأخرصن عىل الم قياس، مما يسمح بإجراء وقطع التيار )بي 

ي مركز المقياس جنًبا إىل جنب مع وحدة القياس )رطل لكل 
ن
ن الضغط الفعلىة ونقاط الضبط. ويظهر الضغط الفعىل ف مقارنة شيعة بي 

ا لذلك. سوف 
ً
ا الحد األقىص المسموح به للضغط عىل المقياس وسوف يقيس المقياس وفق

ً
بوصة مربعة، بار إلخ(. كما يظهر أيض

ي أي مكان عىل المقياستظهر 
ن
  .صورة ملء شاشة للمقياس من خالل الضغط ف

  

ي تصف التكوين األساسي لوحدة 
يط الحالة عت  الجزء السفىلي من الشاشة. ويعرض الحاالت الثالث التر

يط الحالة. يظهر شر س: شر
ي أو 

ي أو إيقاف تشغيل غت  ذائر
ل بال ضغط، متحكم ذائر

ّ
ل بالضغط أو المشغ

ّ
ي  التحكم: المشغ

  .يدي أو تلقائ 

  

يط الحالة وسيعرض عرض رسالة الخطأ. وسيكون هذا اإلشعار  ي حالة وجود إنذار أو تحذير نشط، سيظهر مستطيل ملون عىل شر
ن
ف

ي الرسائل 
ن رسائل الخطأ. سوف تختفن  من خطأ نشط، ستعمل الشاشة بالتناوب بي 

ي حالة وجود أكتر
ن
أصفر للتحذير وأحمر إلنذار. وف

 .سبب اإلنذار أو التحذيرعندما ينتىهي 
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 شاشة التوقف
ي  5بعد مرور 

ن
ي  10%. بعد مرور 25، ستقوم الشاشة بتعتيم سطوعها لدرجة ViZiTouch دقائق من السكون ف

ن
، سيتم ViZiTouch دقائق من السكون ف

اإلنذار.  الفور إذا تم تشغيل المحرك أو تم تنشيطسيتم تعطيل شاشة التوقف عىل  .LCD تنشيط شاشة توقف "الشاشة السوداء". وهدفها هو إطالة عمر شاشة
. بعد التعطيل، ستقوم شاشة التوقف دائًما بإعادة توجهيك إىل الصفحة "الرئيسية" ي

. كما تقوم بتسجيل لتعطيلها يدوًيا، ببساطة المس الشاشة أو أي زر غشائ 

 .أي تعديالت حديثة لإلعدادات وحفظ 0خروج أي مستخدم من النظام عن طريق إعادة ضبط مستوى األمان إىل 
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 التكوين < اإلعدادات المتقدمة< اإلنذارات (اإلنذارات )القائمة

 
 

ي حدثت. يمكن ضبط اإلنذارات ذات المعطيات القابلة للتعديل من التكوين
ي الوقت الحاىلي والتر

ن
< اإلعدادات  تعرض هذه الصفحة قائمة اإلنذارات النشطة ف
  .(6المتقدمة < صفحات اإلنذارات )راجع القسم 

ا" طالما ظلت حالة التشغيل سليمة
ً
  .يكون اإلنذار "نشط

  .عندما تكون حالة التشغيل نشطة، ولكن بشكل غت  صحيح "ويكون اإلنذار "قد حدث

ي وسط نهاية رسا
ن
ة عىل مثلث أحمر مصحوب بعالمة تعجب ف ي تمثل مخاوف خطت 

  .لة اإلنذارتحتوي اإلنذارات التر

ي وسط نهاية رسالة اإلنذار
ن
ي تمثل تحذيرات بسيطة عىل مثلث أصفر مصحوب بعالمة تعجب ف

   .تحتوي اإلنذارات التر

ن الجرس لمدة ثالث ثوان   .سيؤدي الضغط عىل زر "اختبار الجرس" إىل إصدار رني 

  .اضغط عىل زر "سكون" إلسكات الجرس

ي حدثت فقطسيؤدي الضغط عىل زر "إعادة الضبط" 
  .إىل إعادة ضبط اإلنذارات التر

ي الطرازات المزودة بمفتاح تحويل
ن
  اإلنذارات المنتهية بـ ** متوفرة فقط ف

  

  :الجدول أحداث النظام كما يىلي  يعرض

ي العام.الشهر.صيغة التوقيت الساعة:الدقيقة:الثانية
ن
ي لإلنذار ف

  اليوم والطابع الزمتن

  رسالة اإلنذار -

  ."حدث" أو "نشطالحالة: " -

  :أيقونة رمز اللون -

  أحمر: يمثل الحدث إنذاًرا 

  أصفر: يمثل الحدث تحذيًرا 

  

  :القائمة الكاملة لإلنذارات

ي كل  -
ن
ي وحدة التحكم. ف

ن
ي  مرة تقبلاالنعكاس الطبيعي للطور: يتم تفعيله عندما ال يتوافق ترتيب المرحلة عىل الطاقة الطبيعية مع القيمة الصحيحة ف

ن
 فيها خدمة ف

ViZiTouchتيب المكتشف عىل الطاقة الطبيعية تيب الصحيح للطور والتر ن التر    .، تزامن وحدة التحكم بي 

  

ي أول مرحلة من التوصيل الطبيعي بالطاقة :L1 فقدان المرحلة -
ن
   .يتم تفعيل هذا اإلنذار إن لم تتوفر معايت  التأهيل ف

  

ي مرحلة من التوصيل الطبيعي بالطاقةيتم تفعيله إ :L2 فقدان المرحلة -
ي ثائن

ن
  .ن لم تتوفر معايت  التأهيل ف

  

ي ثالث مرحلة من التوصيل الطبيعي بالطاقة يتم تفعيله إن لم تتوفر :L3 فقدان المرحلة -
ن
 .معايت  التأهيل ف

 

الحظ أنه لن يسمح للموتور بالعمل عىل الطاقة الطبيعية ما دام هذا  قفل التيار الدوار: يتم تفعيله عند كشف حالة قفل التيار الدوار عىل الطاقة الطبيعية.  -
   .اإلنذار لم يعاد تعيينه من صفحة اإلنذارات

 اإلنذارات
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ن  - ي تبلغ  فشل بدء التشغيل: يتم تفعيله عند وجود سحب تيار منخفض لمرحلتي 
ض أن يعمل الموتور. يتم استخدام التأخر المضبوط مصنعًيا والتر عندما يفتر

ا كافًيا للتشغيل قبل تفعيل هذا اإلنذار 20مدته 
ً
  .ثانية لمنح الموتور وقت

  
مج مصنعًيا، يتم التنشيط بمجرد كشف أي من معطيات مفتاح التحويل اآلتية: مفتاحا حد  - . خلل**: بعد التأخر المت  ي

الوضع البديل  مفتاح التحويل التلقائ 
ن أو قراءة الج ي عىل جانب الحمل الخاص بمفتاح تالمس الموتور ال توافق طاقة اإلدخالوالطبيعي نشيطان أو كالهما غت  نشيطي    .هد الكهرئ 

  

  .فقدان الطاقة: يتم تفعيله عند اكتشاف الفقدان التام للطاقة الطبيعية -

  

ي صفحة  :الصيانة الالزمة -
ن
ي التاريخ المحدد ف

ن وقت صيانة وحدة التحكم. يحدث هذا عند مىصن ي حالة عدم إجراء أية صيانة يتم تفعيلها عندما يحي 
ن
الصيانة أو ف

  .من قبل

  
  .ثانية 15% من وحدات أمبت  الحمل الكامل واشتغل الموتور لمدة 30تيار منخفض: يتم تفعيله عندما يكون التيار تحت  -

  

  .% من وحدات أمبت  الحمل الكامل150التيار الزائد: يتم تفعيله عندما يتخىط التيار  -

  

  .% من الجهد االسمي 80لفلطية: يتم تفعيله عندما يكون جهد الطاقة الطبيعية أقل من انخفاض ا -

  

  .% من الجهد االسمي 115الفلطية الزائدة: يتم تفعيله عندما تتخىط فلطية الطاقة الطبيعية  -

  

ن قراءات فل10المرحلة غت  متوازنة: يتم تفعيله إن وجد فرق يزيد عن  -   .طية الطاقة الطبيعية% من الجهد االسمي بي 

  

ي حالة عدم بلوغ المدى الذي يوصل عنده القاطع أثناء إجراء اختبار يدوي -
ن
: يتم تفعيله ف . إن  لم يتم الوصول إىل وصل تيار االختبار األسبوعي أو اختبار أسبوعي

أرطال لكل بوصة مربعة عىل  5اح عند بدء الموتور إن انخفض الضغط ثانية، فيمكن إجراء االختبار بنج 20لم يتم الوصول إىل وصل التيار بعد نهاية المؤقت بـ 
  .األقل

  

ي حالة عدم انخفاض الضغط بحد أدئن  -
ن
: يتم تفعيله ف ي أرطال لكل بوصة مربعة أثناء اختبار التشغيل اليدوي أو  5فحص الحمل، حمل صمام الملف اللولت 

ي صمام المل
ن
. يشت  إىل وجود عطل ف ي لالختباراالختبار األسبوعي   .ف اللولت 

  
ا، فسيتم تفعيله إن  :PT تم اكتشاف عطل -

ً
ي اختياري مثبت

. كما أنه إن كان هناك مستشعر ضغط ثنائ  ي حالة خروج قراءة الضغط عن النطاق الطبيعي
ن
يحدث ف

.  أظهر ن ن المختلفتي  . ينصح بإجراء فحوصات إضافية لتحديد سبب القراءتي  ن ن مختلفتي  الحظ أن وحدة التحكم ستختار دائًما أدئن قراءة محوال الضغط قراءتي 
ا إن انخفض الجهد الذي يوفر الطاقة للمحول عن 

ً
  .فولت 5فولت.سيتم تنشيط اإلنذار عند  4فولت أو أكتر من  0.5ضغط لتحديد ضغط النظام الفعىل. وأيض

  
ي كل مرة تقبل فيها انعكاس طور الطاقة البديل**: يتم تفعيله عندما ال يتوافق ترتيب المرحلة  -

ن
ي وحدة التحكم. ف

ن
عىل الطاقة البديلة مع القيمة الصحيحة ف

ي 
ن
تيب المكتشف عىل الطاقة الطبيعيةViZiTouch خدمة ف تيب الصحيح للطور والتر ن التر   .، تزامن وحدة التحكم بي 

  

-  
ً
ي هذه الحالة وال يمكن جعله مفتاح العزل البديل معتق/مفتوح**: يتم تفعيله عندما يكون مفتاح العزل البديل معتق

ن
ا ف

ً
ا أو مفتوًحا. يصدر جرس اإلنذار رنين

ا
ً
   .صامت

  

ا أو مفتوًحا. يصدر جرس -
ً
ي هذه  قاطع الدائرة الكهربائية البديل معتق/مفتوح**: يتم تفعيله عندما يكون قاطع الدائرة الكهربائية البديل معتق

ن
ا ف

ً
اإلنذار رنين

ا
ً
  .الحالة وال يمكن جعله صامت

  

ن  - ي لإلدخال واإلخراج: يتم تفعيله إن تعذر التوصيل بي  ي التوصيل الكهرئ 
ن
ثانية. هذا اإلنذار  15وبطاقة اإلدخال واإلخراج الكهربية لمدة  ViZiTouch خطأ ف

إعادة تشغيل وحدة التحكم لمحاولة  خطر ويقوم بتفعيل الجرس وتعطيل مرحل مخرج الطاقة المتوفرة للفشل اآلمن. إن استمر اإلنذار ألكتر من دقيقة، فسيتم
  .حل المشكلة

  

ثانية. هذا اإلنذار خطر ويقوم  15خطأ توصيل مفتاح تحويل اإلدخال/اإلخراج**: يتم تفعيله إن تعذر التواصل مع مفتاح تحويل بطاقة اإلدخال/اإلخراج لمدة 
  .استمر اإلنذار ألكتر من دقيقة، فسيتم إعادة تشغيل وحدة التحكم لمحاولة حل المشكلةبتفعيل الجرس وتعطيل مرحل مخرج الطاقة المتوفرة للفشل اآلمن. إن 

  

ي البديل**: يتم تفعيله عند كشف حالة قفل التيار الدوار عىل الطاقة البديلة. الحظ أنه لن يسمح للموتو  - ر بالعمل عىل الطاقة التيار الدوار المقفول الجانت 
  .لم يعاد تعيينه من صفحة اإلنذارات البديلة ما دام هذا اإلنذار 

  

ي المصنع ) -
ن
  .(درجات مئوية 5درجات الحرارة المحيطة منخفضة: يتم تفعيله عندما تنخفض درجة الحرارة المحيطة عن الدرجة المحددة ف

  
ي المقبوللبطاقات اإلدخال واإلخراج أقل  VAC24 فلطية التحكم غت  سليمة: يتم تفعيله عندما يكون إدخال طاقة -

  .من النطاق الوظيفن

  

ي البدء أو خطأ تأريض -
ن
ي الموتور: يتم تفعيله عند وجود ظرف إنذار متعلق بالموتور )تيار زائد، أو تيار منخفض، أو فشل ف

ن
   .(خلل ف
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  .(و مرحلة غت  متوازنةحجرة المضخة: يتم تفعيله عند وجود حالة إنذار متعلق بحجرة المضخة )فلطية زائدة أو فلطية منخفضة أ إنذار -

  

ي  -
ا عن المدى الذي يوصل عنده القاطع بوحدة تحكم مشغلة بالضغط التلقائ 

ً
  .ضخ حسب الطلب: يتم تفعيله عندما يكون الضغط منخفض

  

 بالضغطصالح: يتم تفعيله عندما تكون قيمة المدى الذي يوصل عنده القاطع غت  مقبولة بوحدة تحكم مشغلة  وصل التيار غت   -
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 التكوين (التكوين )القائمة

 
 

ا
ً
  .تستخدم صفحة التكوين الرئيسية لضبط جميع معطيات التكوين األساسية وتوفر وسيلة شيعة لتغيت  اإلعدادات األكتر شيوع

ي والتاريخ والوقت واإلعدادات المتقدمة وتسجيل دخول ( مربعات معطيات دخول: الضغط واالختبار الدوري واختبار التشغيل واإلغالق 7يوجد سبعة )
التلقائ 

ها   .المستخدم. تتطلب كل من تلك المعطيات مستوى إمكانية دخول محدد لضبط القيم أو تغيت 

  

  :تسجيل دخول المستخدم

. يشت  القفل المغلق إىل عدم إمكانية تغيت  سوى اإلعداد خيص الحاىلي ات األساسية. اضغط عىل القفل إلدخال كود ترخيص لفتح تشت  أيقونة القفل لمستوى التر
خيص إىل أن بعض اإلعدادات مفتوحة. اضغط عىل القفل مرة أخرى عند انتهاؤك من العمل لتسج إعدادات يل إضافية. يشت  القفل المفتوح المظهر لرقم التر

ي التكوين
ن
ات قد تم القيام بها ف   .الخروج وحفظ أي تغيت 

  

  :الضغط

  .ديد معطيات الضغط الرئيسية داخل المربع الموجود أعىل الصفحةيمكن تح

  .mH20 أو FoH قراءة الضغط: يمكن اختيار رطل لكل بوصة مربعة، أو كيلوباسكال، أو بار، أو -

  .2أو  1جهاز اإلدخال: يمكن اختيار محول ضغط  -

ن قيمة قطع التيار و -   .9999أقىص قدر من الضغط: يمكن تحديده بي 

ن قيمة وصل التيار وأقىصي قيمة للضغط. ) يجب تحديد قطع التيار قبل وصل التيار -   .(قطع التيار: يمكن تحديده بي 

  .وصل التيار: يمكن تحديده بدرجة أقل من قيمة قطع التيار -

  
  :االختبار الدوري

"، أو "شهري". يمكن  ن "، أو "كل أسبوعي  ي هذا الصندوقيمكن تحديد االختبار الدوري كـ "أسبوعي
ن
  .تحديد يوم ووقت ومدة إجراء االختبار ف

  
  

  :إعدادات اختبار التشغيل

ن دقيقة و ي صندوق إعدادات اختبار التشغيل. يمكن تحديد المؤقت بي 
ن
  .دقيقة 30يتم تحديد مدة االختبار ف

  

ي 
  :إغالق التشغيل التلقائ 

ي بإيقاف المضخة
ن دقيقة و عند تمكينه يقوم إغالق التشغيل التلقائ    .دقيقة 1440بعد اختفاء الطلب. يمكن تحديد المؤقت بي 

  

  :اإلعدادات المتقدمة

  .انتقل غىل صفحات التكوين المتقدم

  
  :ضبط الوقت والتاريخ

 التكوين
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 .اختر إلظهار صفحة الوقت والتاريخ

 

 صفحة لوحة األرقام

 
 

ي كل مرة يضغط فيها المستخدم عىل 
ن
مربع أبيض يمثل رقًما يمكن تعيينه. وتظهر المعطيات الحالية أعىل لوحة األرقام. يعرض الصندوق يتم تفعيل لوحة األرقام ف

. سيتحول الصندوق إىل اللون األحمر إن كانت ن ا من القيم المقبولة لهذا المعىط المعي 
ً
القيمة المدخلة خارج النطاق. بالضغط  الموجود أعىل لوحة األرقام عدد

ي  "X" عىل زر
ن
األزرق  "X" ". سيتحول الصندوق إىل اللون األزرق بمجرد اختيار قيمة تقع داخل النطاق. يتم استخدام زر0الدائرة يتم تغيت  القيمة إىل "الموجود ف

يؤدي ة. سالموجود داخل السهم األبيض كزر "التحرك إىل الخلف". سيؤدي الضغط عىل زر "موافق" إىل إدخال قيمة جديدة وستعود الشاشة للصفحة السابق
ا
ً
ي تم اختيارها مسبق

ي أي مكان خارج لوحة األرقام إىل إلغاء عملية التحرير وترك القيم التر
ن
 .الضغط ف

 

 صفحة الوقت والتاريخ

 
 

الشهر بالضغط على تر اختر "العام" بالضغط على صندوق العام وقم بإدخال القيمة أو استخدم سهمي اليسار واليمين إلنقاص القيمة أو زيادتها ببساطة. وكذلك اخ
  .صندوق الشهر واختر القيمة من القائمة المبينة أو استخدم سهمي اليسار واليمين لالنتقال بين الخيارات

يحدد ن أسفل الساعة: بعد تحديد ذلك اضغط على اليوم الصحيح الختيار اليوم الفعلى إن كان مختلًفا. يتم ضبط الوقت بالضغط على الصندوقين المربعين الموجودي 
للمستخدم إلغاء التغييرات  األيسر الساعات واأليمن الدقائق. اضغط على زر التحديث إلجراء التغييرات. سيظهر مريع حوار لتأكيد تغيير "التاريخ والوقت". يمكن

  .بالضغط على زر "اإللغاء". ترجى مراعاة أنه سيكون لتغييرات التاريخ والوقت أثر على التسلسل الزمني للسجالت
   .يمكن أيًضا تغيير المنطقة الزمنية باستخدام الصندوق الموجود أسفل اليمين
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 صفحة تسجيل الدخول/لوحة المفاتيح

 
 

  :لوحة مفاتيح تسجيل دخول المستخدم
صحيحة، فسيتحول لون حقل النص إلى اللون تسمح هذه الصفحة للمستخدم بالدخول إلى مستوى أمني أعلى عن طريق إدخال كلمة مرور. وإذا كانت كلمة المرور 

في حقل النص بمجرد إدخال حرف، مما يسمح بالحذف السريع لكلمة المرور  "X" األخضر، وإذا كانت غير صحيحة، فسيتحول الحقل إلى اللون األحمر. يظهر زر
   .المكتوبة

  
  .لها، يجب علىك الضغط على العين الموجودة أقصى الزاوية اليسرىولعرض كلمة المرور ك“*”. وسريعًا بعد الكتابة، سيظهر كل حرف على شكل 

  
  .لخدمة المناسبفي حالة إدخال كلمة مرور خطأ لمرات متتابعة، فسيعاد توجيه المستخدم إلى صفحة "وكيل الخدمة"، مما يسمح للمستخدم بالتواصل مع وكيل ا

  
التكوين" وسيظهر بداخل القفل مستوى أمان الوصول. اضغط على القفل لتسجيل الخروج وسيعود مستوى إن كانت كلمة المرور صحيحة، فسيعاد تحميل صفحة " 

   *0أمان المستخدم إلى *
  

  :لوحات مفاتيح أخرى
خدم بإلغاء تعديل القيمة. للمست "X" يتم تفعيل لوحة المفاتيح في كل مرة يضغط فيها المستخدم على مستطيل رمادي به نص أبيض يمثل نًصا يمكن تعيينه. يسمح زر

النوع من حقول النص في الغالب لتوليد إشارة نص  يحذف سهم الرجوع آخر حرف قد تم إدخاله. اضغط ببساطة على زر "موافق" بمجرد تعيين القيمة. يُستخدم هذا
 .رقمي لمدخل اإلنذار المخصص
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 التكوين < اإلعدادات المتقدمة صفحة التكوين المتقدم

 
 

 .سيؤدي الضغط على عالمة تبويب إلى إعادة توجيهك إلى الصفحة المقابلة .ViZiTouch الصفحة بوابة لجميع معطيات التكوين المتقدم الخاصة بـهذه 
 

 التكوين < اإلعدادات المتقدمة < مؤقتات التحكم مؤقتات التحكم

 
 

  .تُستخدم هذه الصفحة لضبط المؤقتات
  

  مؤقت االنتقال
  .(GPA المؤقت مدة التأخير لالنتقال بين جهد التشغيل المخفض والجهد الكامل. )ليس لطرازيضبط هذه 

  ثانية 3600-1نطاق الوقت: 
  

  مؤقت البدء التسلسلي
  .(يضبط هذا المؤقت مدة التأخير بين المدة التي يصبح فيها الطلب نشًطا وبين تشغيل الموتور. )اختياري

   ثانية 3600-0نطاق الوقت: 
  

  مؤقت فترة التشغيل
  .يضبط هذا المؤقت مدة عمل الموتور يعد حل الطلب

 دقيقة 1440-1نطاق الوقت: 
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 التكوين < اإلعدادات المتقدمة< اإلنذارات اإلنذارات

 
 

للضبط، فستكون مربعات االختيار بيضاء. معظم اإلنذارات غير قابلة للضبط في الحقل، ولكن يمكن ضبط بعضها بكلمة مرور ذات مستوى مناسب. وإن كانت قابلة 
 .وما عد ذلك تكون مربعات االختيار رمادية. كما أن الحقالن األخيران: قيمة االستخدام والقيمة التناظرية ليسا ظاهرين دائًما

 

 
سوف يقوم بتنشيط الجرس إذا كان المنبه مسموعاً وسيقوم بتنشيط أي بدء االختبار: يمكن اختبار اإلنذار باستخدام هذا الزر.  هذا االختبار سيعلن فقط التنبيه المختار. 

تبار ، اضغط على زر من مخرجات اإلرسال المرتبطة بهذا اإلنذار. لن يقوم االختبار بتنشيط أجهزة اإلنذار الشائعة األخرى أو المكونات األخرى. إليقاف االخ
 .""إيقاف االختبار

  
  .لتمكين اإلنذار/التحذير تمكين: ضع عالمة على هذا المربع

  
   .(اإلنذار: اإلنذار يصدر هذه اإلشارة )شاشة حمراء(. وإال فإنه تحذير )شاشة صفراء

  
  .مسموع: ضع عالمة على هذا المربع لكي يصدر الجرس رنينًا أثناء تنشيط اإلنذار

  
  .مدة السكون: اضبط المدة الذي يظل فيها هذا اإلنذار ساكنًا

  
  .باإلعالن عن ذلك عند حدوثه: ضع عالمة على هذا المربع لتحافظ على تمكين أي مرحل مرتبط حتى عند حدوث هذا اإلنذارقم 



  

34 
 

  
عندما يكون اإلنذار مقبواًل يكون الجرس صامتًا ويعطل مخرج إنذار لوحة اإلدخال واإلخراج. لجعل  .مقبول: ضع عالمة على هذا المربع لتجعل اإلنذار مقبوالً 

  ."األزرق الموجود على يمين اإلنذار. سيتغير وضع "نشط" إلى "مقبول” نشط“إلنذار مقبواًل، انتقل إلى صفحة قائمة اإلنذارات واضغط على وضع ا
  

  .حدوث الحالة وتنشيط اإلنذار تشغيل المؤقت: التأخر الزمني بين
  

  .اإلنذارإيقاف تشغيل المؤقت: التأخر الزمني بين إيقاف الحالة وتعطيل 
  

  ابلةقيمة االستخدام التناظرية: تستخدم لوصف نطاق تفعيل اإلنذار. يمكن اختيار "أدنى من"، أو "أعلى من"، أو"بين". يجب إدخال القيمة المق
  

من المصنع سيعطل أي ترجمة لهذه اإلنذار الحقل لتغيير اسم اإلنذار الذي سيظهر أثناء تفعيل اإلنذار. الحظ أن تغيير اسم اإلنذار المحدد  نص: يمكن استخدام هذا
 .باللغات المختلفة

 

 التكوين < اإلعدادات المتقدمة < معطيات ومؤقتات مفتاح التحويل معطيات ومؤقتات مفتاح التحويل

 
 

  .تُستخدم هذه الصفحة لضبط كافة معطيات ومؤقتات مفتاح التحويل
  

  .فيه المولد في العمل بعد إعادة تحويل للناحية الطبيعيةوقت تبريد المولد مقدار الوقت الذي سيستمر 
  

  .وقت إعادة التحويل: أدنى مقدار من الوقت يظل فيه مفتاح التحويل في الناحية البديلة بينما كالهما مناسب
  

مناسب )بعد انتهاء مهلة االنقطاع  فلطية االنسقاط الطبيعية: نسبة الجهد االسمي التي إن انخفض مصدر الطاقة الطبيعي عنها فحينها يعد غير
  .(الطبيعي

  
قت أثناء هذه االنقطاع الطبيعي: عبارة عن مهلة تعد بعدها الطاقة الطبيعية غير مناسبة إن كان الجهد منخفًضا عن فلطية االنسقاط الطبيعية طوال الو

   المهلة
  

  .(طاقة الطبيعي فحينها يعد مناسبًا مرةً أخرى )بعد انتهاء مدة إعادة التحويلجهد الالقط الطبيعي: نسبة الجهد االسمي التي إن تجاوزها مصدر ال
  

  .فلطية االنسقاط البديلة: نسبة الجهد االسمي الذي إن انخفض مصدر الطاقة البديل عنها فحينها يعد غير مناسب
  

  .(حينها يعد مناسبًا )بعد انتهاء مهلة البديل المتاحجهد الالقط البديل: نسبة الجهد البديل التي إن تجاوزها مصدر الطاقة الطبيعي ف
  

  .مهلة البديل المتاح: مهلة يعد بعدها مصدر الطاقة البديل مناسبًا
  

  .تردد االنسقاط: نسبة التردد االسمي التي إن انخفض مصدر الطاقة اعنها فيمكن اعتباره غير مناسب
  

  .اوزها مصدر الطاقة فيمكن اعتباره مناسبًاتردد الالقط: نسبة التردد االسمي التي إن تج



  

35 
 

  
فرق بين أي تفاوت المرحلة: الجهد األقصى المعبر عنه بنسبة الجهد االسمي لتنشيط إنذار عدم توازن المرحلة. سيتم تنشيط اإلنذار في حالة تجاوز ال

  .من المرحلتين هذا الجهد األقصى
  

جنب اإلنذارات الكاذبة أثناء النقل من مصدر آلخر. بعد هذه المهلة، إن لم يستلم التحكم إشارة وضع مهلة مشكالت التحويل: مهلة يتم استعمالها لت
بير عن واضحة )مفتاح التحويل في الوضع الطبيعي أو البديل(، فسيتم تنشيط إنذار وجود مشكلة في مفتاح التحويل يتم تركيب مفاتيح التحديد للتع

 .وضع مفتاح التحويل
 

 التكوين < اإلعدادات المتقدمة < أجهزة االستشعار المستشعراختيار 

 
 

 1خل التناظري يمكن معايرة كافة أجهزة االستشعار التناظرية، وهي أجهزة استشعار الجهد ومستشعر التيار ومستشعر خطأ التأريض بدخول هذه الصفحة. المد
 .على خيارات وحدة التحكم. يعتمد المدخل التناظري اآلخر 1ُمخصص لمحول طاقة الضغط 

 

 
 

يعها متغيرات مبرمجمة يمكن معايرة كافة أجهز االستشعار بنفس الطريقة عدا مستشعري الجهد والتيار. جهة اإلشارة ونوع الوحدة والقيم القصوى والدنيا تُعد جم
  .مصنعيًا لكن يمكن القيام بالمعايرة أثناء العمل الميداني

  
  ."النوافذ الموجودة باألسفل "قيمة المستشعر ة المستشعر ويمكن اختيارها منهناك ثالثة طرق لمعاير

  
لوصول إلى نقطة قيمة المستشعر: قم بتوصيل أداة قياس خارجية تمت معايرتها مسبًقا )كقياس الضغط لمعايرة مستشعر الضغط(. قم بتحويل النظام للمعايرة ل-

القياس. يجب إدخال القيمة التي ظهرت على جهاز القياس عندما تم الضغط على زر  م الدائري( أثناء النظر لجهازمنخفضة. اضغط على زر القراءة )الزر ذو السه
 .، مطلوب فقط قيمة عاليةPT1 القراءة في نافذة "منخفض" أسفل القيم المرغوب فيها. كّرر هذه الخطوات بقيمة مرتفعة. ثم اضغط على "احسب". ل
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الجهد الكهربي للمستشعر النظري )عادةً ما يكون مرفق نشرة مواصفات المستشعر(. أدِخل نقطة منخفضة  استخدم رسم تخطيطي الستجابة الجهد الكهربي النظري:-

  .")قيمة، جهد كهربي( و نقطة مرتفعة. ثم اضغط على "احسب
  
  .التيار النظري: نفس الجهد الكهربي النظري، ولكن بوحدات أمبير-
  

 .النتائج، استخدم نقطتين بعيدتين عن بعضهما، ولكن في النطاق العادي للمستشعرللحصول على أفضل 
 

 
 

، يتم الحصول على النقطة المنخفضة )صفر( تلقائيًا أثناء تشغيل أول قوة. يمكن إعادة اكتسابه بالضغط على السهم األزرق الدائر.  PT1 بالنسبة لمحول الضغط
 .يجب إدخال نقطة عالية لمعايرة المستشعر

 

 
 

  :لطاقةلمعايرة مستشعر جهد الخط، استخدم مقباس فلطية خارجية تمت معايرته مسبقًا. بلوحة التحكم أسفل ا
  ."واضغط على أول صندوق أبيض تحت "قيمة المستشعر L2و L1 اقرأ الجهد الكهربي بين -
  ."أدخل الجهود الكهربية في أول صندوق أبيض تحت "المرغوبة -
  ."واضغط على ثاني صندوق أبيض تحت "قيمة المستشعر L3و L2 بين اقرأ الجهد الكهربي -
  ."صندوق أبيض تحت "المرغوبةأدخل الجهود الكهربية في ثاني  -
  ."واضغط على ثالث صندوق أبيض تحت "قيمة المستشعر L3و L1 اقرأ الجهد الكهربي بين -
  ."أدخل الجهود الكهربية في ثالث صندوق أبيض تحت "المرغوبة -
 ."اضغط على زر "احسب -
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* في الصندوق األبيض 0أثناء انخفاض جهد لوحة التحكم وعدم تزويد الموتور بالطاقة، أدخل * لمعايرة مستشعر التيار، استخدم قامطة تيار تمت معايرتها مسبقًا.
وانتظر وصول الموتور  ViZiTouch تحت "المرغوب". اضغط على زر "اقرأ الكل" الموجود باألعلى. قم بتشغيل المحرك بالضغط على زر التشغيل اليدوي على

خطوط مستخدًما قامطة تيار واضغط على زر "اقرأ الكل" الموجود باألسفل. أدخل القيمة المأخوذة من خالل قامطة التيار في للسرعة الكاملة. خذ قراءة من إحدى ال
 ."الصندوق األبيض تحت "المرغوب" ويمين "مرتفع". اضغط على "احسب

 

 !إخطار مهم

ا من ناحية الموتور. قد يؤثر عدم االمتثال بتلك يجب حجب كافة كابالت المستشعر التناظري المستخدمة لوحدة التحكم هذه. يجب 
ً
س مؤرض أن يكون التر

  .التوصيات عىل األداء الجيد لوحدة التحكم وإلغاء الضمان

 

 التكوين < اإلعدادات المتقدمة < المخرجات المخرجات

 
 

من هذه  TB6 والختبار تلك المخرجات. كما يمكن ضبط مخرجتُستخدم هذه الصفحة لعرض منطق اإلشارات التي تُنشط مخرجات لوحة اإلدخال واإلخراج 
  .الصفحة

  
  :مخرجات البطاقة الكهربية

- SV  
- ST  
- AB  

- CR4  
- CR5  
- TB1 (تشغيل الموتور)  
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- TB2 (الطاقة المتوفرة)  
- TB3 (االنعكاس الطبيعي للطور)  
- TB4 (إنذار حجرة المضخة)  
- TB5 (خلل بالموتور)  
- TB6 (قابل للتكوين)  

  
  :مخرجات بطاقة مفتاح التحويل

- AST (دائرة اإلعتاق الفرعية للجانب البديل)  
  الفشل اآلمن لشارة المولد -
  موتور التحويل -
  تجهيز وحدة التحكم -
  

  :مخرج ما إلى هذه الصفحة سيؤدي الضغط على
 

 
 

مدخالت رقمية لمنطق المخرج. يمكن أن يكون كل مدخل بمثابة إنذار أو إشارة من  5اختيار توليفة من  يُستخدم أول صندوق باألعلى لتغيير اسم المخرج. يمكن
المنطقيان الجمع بين المدخالت ويمكن عكس  OR أو AND الموجود على يسار الصفحة. يمكن لـ NO/NC قائمة ويمكن عكسه بالضغط على رمز موصل

  .ود على يمين الصفحةالموج NO/NC الخروج بالضغط على رمز موصل
  

 .المحركسيغير الضغط على زر "االختبار" الموجود أسفل الصفحة حالة المخرج لمدة ثانية واحدة. مالحظة: قد يؤدي تنشيط بعض المخرجات إلى تشغيل 
 

 التكوين < اإلعدادات المتقدمة < تحديث البرنامج تحديث صفحة البرنامج
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 .أو اتصال بالشبكة مع تحديث البرنامج USB برنامج وحدة التحكم. يلزم وجود مفتاحتُستخدم هذه الصفحة لتحديث 
 

 التكوين <اإلعدادات المتقدمة < إعدادات ضبط المصنع إعدادات المصنع

 
 

  .تستخدم هذه الصفحة إلظهار نسخة البرنامج والرقم التسلسلي وطراز وحدة التحكم
  

 الصفحة، لكن توّخ الحذر ألن تعديل المعطيات يغير الطريقة األساسية لعمل وحدة التحكم. وبعدها قد تخالف وحدة التحكم معياريمكن تغيير بعض المعطيات في هذه 
NFPA.  

  .قم بتمكين أسباب التشغيل التلقائي :وحدة التحكم التلقائية -
  .التحكم لتبدأ عند حدوث انخفاض في الضغطوحدة التحكم المشغلة تلقائًيا بالضغط: قم بتمكين التشغيل التلقائي لوحدة  -
  

  ."الصيانة" يمكن إعادة اإلعدادات السابقة بالضغط على زر "إعادة تحمي التكوين". التواريخ ذات "*" هي إعدادات ما بعد إجراء
  

  .مسبقًا Tornatech ال تغير معطيات هذه الصفحة بدون استشارة أحد ممثلي
 

 اإلعدادات المتقدمة < قفل التعشيقالتكوين <  قفل التعشيق

 
 

تُستخدم هذه الصفحة لضبط مخرج القفل ومعطيات مدخل التعشيق. لتفعيل تلك الخيارات، يجب تخصيص مدخل أو مخرج خاص بها على لوحة 
  .اإلدخال واإلخراج

  
  .القفل هو عبارة عن مدخل يحول دون تشغيل المحرك
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  .إشارة القفل كإشارة إيقاف تشغيل في نفس الوقت األولوية: إن تم تمكينها، فستعمل-
  .التمكين في الوضع اليدوي: إن تم التأشير على ذلك االختيار، فسيؤدي ذلك إلى منع التشغيل اليدوي-
  .التمكين في التشغيل التلقائي: إن تم التأشير على ذلك االختيار، فسيؤدي ذلك إلى منع التشغيل التلقائي-
  .االختيار، فسيؤدي ذلك إلى منع التشغيل عن بُعد شغيل عن بُعد: إن تم التأشير على ذلكالتمكين في الت-
  .التمكين في التدفق: إن تم التأشير على ذلك االختيار، فسيؤدي ذلك إلى منع تشغيل التدفق-
  

  .التعشيق هو عبارة عن مخرج يمنع الموتور الثاني من التشغيل
  .إشارة ملف التشغيل الرئيسي قبل تفعيل التعشيق تمكينه، فستنتظر وحدة التحكم تشغيل الملف الرئيسي مطلوب: إن تم-
  .التمكين في الوضع اليدوي: إن تم التأشير على ذلك االختيار، فسيؤدي ذلك إلى تفعيل قفل مخرجات التشغيل اليدوي-
  .التلقائي ذلك إلى تفعيل تعشيق مخرج التشغيل التمكين في التشغيل التلقائي: إن تم التأشير على ذلك االختيار، فسيؤدي-
  .التمكين في التشغيل اليدوي عن بُعد: إن تم التأشير على ذلك االختيار، فسيؤدي ذلك إلى تفعيل تعشيق مخرج التشغيل اليدوي عن بُعد-
 .مخرج وضع إيقاف التشغيلالتمكين في إيقاف التشغيل: إن تم التأشير على ذلك االختيار، فسيؤدي ذلك إلى تفعيل تعشيق -
 

 التكوين < اإلعدادات المتقدمة < المدخالت المدخالت

 
 

 .هذه الصفحة مخصصة لالستعراض فقط. تسمح للمستخدم بالتحقق من اإلشارات والمدخالت الخاصة بها على وحدة التحكم
 

 بطاقة اإلدخال واإلخراجالتكوين < اإلعدادات المتقدمة < معلومات  معلومات بطاقة اإلدخال واإلخراج

 
 

وبطاقة اإلدخال واإلخراج بالضغط على األسهم الزرقاء الموجودة على يمين الشاشة. كما يُمكن  ViZitouch تستخدم هذه الصفحة الستعراض سجالت
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 .تركيب بطاقات التمديد من خالل هذه الصفحة
 

 التكوين < اإلعدادات المتقدمة < الشبكة الشبكة

 
 

الخاصة بوحدة التحكم. يمكن تغير كل تلك المعطيات  DNS1-2-3، و*قناع الشبكة الفرعية، والبوابة االفتراضية، وIP هذه الصفحة عنوانتعرض 
 .بوضع عالمة على الصندوق الموجود أقصى اليسار. إلجراء هذا التغيير، اضغط على السهم األزرق الموجود أسفل الزاوية اليمنى

 

 .ViZiTouch التكوين < اإلعدادات المتقدمة < إعادة تشغيل ViZiTouch أعد تشغيل

 .سيتم حفظ أي تغيير .ViZiTouch عند الضغط على هذا الزر، ستتم إعادة تشغيل
  



  

42 
 

 

 التاريخ (التاريخ )القائمة

 
 

 واإلحصائيات وتاريخ الضغط وسجالت الطاقة وتنزيل هذه المعلومات عبر أحد منفذيتُستخدم هذه الصفحة للوصول إلى جميع البيانات ذات الصلة باألحداث 
USB.  

  
سجل. يحتوي كل سجل أحداث على تاريخ الحدوث ووقته، فضالً عن  500األحداث: هذا الزر يقود إلى صفحة "األحداث"، والتي تعرض األحداث من خالل آخر  -

  .وصف موجز للحدث
  
ن القدرة: هذا الزر يقود إلى صفحة "منحنيات الضغط" / "منحنيات القدرة" وفقًا لذلك، التي تعرض جميع معلومات الضغط/القدرة ذات الصلة ممنحنيات الضغط / -

  .سجل 500خالل آخر 
  

  .السجالت المحفوظة: هذا الزر يقود إلى صفحة يمكن من خاللها عرض السجالت الماضية -
  

  ."يقود إلى صفحة "منحنيات المضخةمنحنى المضخة: هذا الزر  -
  
  ."خدمات األخيرةاإلحصائيات: هذا الزر يقود إلى صفحة "اإلحصائيات"، التي تقود إلى "جميع إحصائيات الوقت" و"إحصائيات الخدمات األولى" و"إحصائيات ال-
  
 .، بما في ذلك دليل المستخدم والرسومات والسجالت واإلحصائيات والتكوينالزر يقود إلى صفحة "التنزيل"، التي تتيح للمستخدم تنزيل المعلومات تنزيل: هذا-
 

 التاريخ
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 التاريخ < األحداث صفحة األحداث

 
 

سجل لألحداث الواقعة بالتسلسل الزمني. العمود األول هو التاريخ والثاني وقت الحدوث والثالث "رسالة الحدث". لتحصل على  500تظهر صفحة األحداث آخر 
 ."من هذه األحداث، قم بزيارة "السجالت المحفوظةسجالت أقدم 

 

 التاريخ < منحنيات الضغط منحنيات الضغط

 
 

سية يمكن، في هذه الصفحة، بعد مرور الوقت عرض رسم تخطيطي خاص بـ "ضغط النظام" و"وصل التيار" و"فصل التيار" و"تشغيل محرك" المضخة الرئي
تعليق الشرح على الرسم أو يظهر بالضغط على الشاشة. يمكن تغيير المقياس الزمني بالضغط على نطاق الوقت المرغوب و"تشغيل المضخة المساعدة". يختفي 

أقصى اليسار إلى  فيه أعلى الصفحة )من دقيقة واحدة ألسبوعين(. تُستخدم األسهم الزرقاء على جانبي المخطط للتنقل بين الوقت. يؤدي الزر األزرق الموجود
 .ُمستخدم لتوليد الرسم البيانيالجدول ال

 



  

44 
 

 
 

وجود أقصى اليمين يسمح هذا الجدول بعرض القيم الدقيقة الُمستخدمة لتوليد منحنيات الضغط باإلضافة إلى الوقت الدقيق. سيؤدي الضغط على الزر األزرق الم
 .إلى العودة لصفحة الرسم البياني

 

 التاريخ < منحنيات الطاقة منحنيات الطاقة

 
 

وتشغيل المحرك بمرور الوقت. يختفي تعليق الشرح على الرسم أو يظهر بالضغط  3وتيارات الخط  3يمكن، في هذه الصفحة، عرض رسم تخطيطي لفلطية الخط 
األسهم الزرقاء على جانبي على الشاشة. يمكن تغيير المقياس الزمني بالضغط على نطاق الوقت المرغوب فيه أعلى الصفحة )من دقيقة واحدة ألسبوعين(. تُستخدم 

 .المخطط للتنقل بين الوقت. يؤدي الزر األزرق الموجود أقصى اليسار إلى الجدول الُمستخدم لتوليد الرسم البياني
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الموجود أقصى اليمين للعودة لصفحة يسمح هذا الجدول بعرض القيم الدقيقة الُمستخدمة لتوليد منحنيات الطاقة باإلضافة إلى الوقت الدقيق. اضغط على الزر األزرق 
 .الرسم البياني

 

 التاريخ < السجالت المحفوظة السجالت المحفوظة

 
 

على الوقت والتاريخ ووصل  CSV تُستخدم هذه الصفحة للوصول لجميع ملفات السجالت الماضية. يحتوي كل ملف من ملفات السجالت التي بامتداد
 .وفلطية وتيارات الخطوط الثالثة وإشارة تشغيل المحرك وإشارة تشغيل المضخة المساعدة ورسالة سجل األحداثالتيار وفصل التيار وضغط النظام 

يتم إنشاء ملف  CSV يمكن لكل ملف احتواء ما يصل إلى واحد ميجا بايت من البيانات. يظهر الشهر والعام في العنوان. في كل مرة يمتلئ فيها ملف
 .. اضغط على الملف لتتطلع على المحتوىجديد برقم زائد في العنوان
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 .يتم ترتيب السجالت ترتيبًا زمنيًا. الختيار البيانات المعروضة، اضغط على أيقونة عامل التصفية الموجودة أعلى وسط الشاشة
 

 
 

 .للعودة لجدول السجالتسيتم عرض القيم المختارة من خالل هذه الصفحة. اضغط على "ملف السجل" الموجود أقصى يسار الشاشة 
 

 التاريخ < منحنيات المضخة منحنيات المضخة

ء الخارج من المضخة الغرض من هذه الصفحة هو مساعدة العميل على توليد منحنى أداء المضخة. في الوضع التلقائي، ستقوم وحدة التحكم بأخذ عينة من تدفق الما
برن الجرس في كل مرة يكون فيها  المستشعر المناسب ليعمل هذا الوضع. ستُسجل وحدة التحكم القيم وتقوموضغط النظام والشفط عند مدخل المضخة. يجب تركيب 

 .تغيير القيمة المتغيرة مهم بشكٍل كاٍف. في الوضع التلقائي، يمكن للمستخدم إدخال القيم يدويًا لتوليد منحنى المضخة
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 التاريخ < اإلحصائيات اإلحصائيات

 
 

 ."صفحات أخري خاصة باإلحصائيات: "جميع إحصائيات الوقت" و"إحصائيات الخدمة األولى" و"إحصائيات الخدمة األخيرة 3الصفحة لـ تؤدي هذه 
 

 التاريخ < اإلحصائيات < جميع إحصائيات الوقت جميع إحصائيات الوقت

 
 

  :تحتوي "جميع إحصائيات الوقت" على معطيين
  .التحكم ألول مرةمنذ: تاريخ تشغيل وحدة  -
 .وقت التشغيل: مقدار الوقت الذي استغرقته وحدة التحكم في التشغيل -
 



  

48 
 

 التاريخ < اإلحصائيات < إحصائيات الخدمة األولى إحصائيات الخدمة األولى

 
 

  :تتيح هذه الصفحة للمستخدم عرض "إحصائيات اإلعداد األول". والمعطيات هي
  :من
  إعدادمنذ: تاريخ أول  - 
  الثواني-الساعات: الدقائق-وقت التشغيل: الوقت الذي تستغرقه وحدة التحكم في التشغيل، باأليام - 

  :الموتور
  الثواني-الساعات: الدقائق-وقت التشغيل: الوقت الذي يستغرقه الموتور في التشغيل، باأليام - 
  بدء العد: عدد المرات التي تم فيها تشغيل الموتور - 
  ر مرة للتشغيل: آخر مرة تم تشغيل الموتور فيهاآخ - 

  :الضغط
  الحد األدنى: أصغر قيمة للضغط - 
  الحد األدنى لحدوث التشغيل: تاريخ وقوع أصغر قيمة - 
  الحد األقصى: أكبر قيمة للضغط - 
  الحد األقصى لحدوث التشغيل: تاريخ وقوع أكبر قيمة - 
  شغيلالمتوسط: معدل الضغط منذ أول ت - 

  درجة الحرارة
  الحد األدنى: أصغر قيمة لدرجة الحرارة - 
  الحد األدنى لحدوث التشغيل: تاريخ وقوع أصغر قيمة - 
  الحد األقصى: أكبر قيمة لدرجة الحرارة - 
  الحد األقصى لحدوث التشغيل: تاريخ وقوع أكبر قيمة - 
  المتوسط: معدل درجة الحرارة منذ أول تشغيل - 

  المضخة المساعدة تشغيل
  الثواني-الساعات: الدقائق-وقت التشغيل: الوقت الذي تستغرقه المضخة المساعدة في التشغيل، باأليام - 
  بدء العد: عدد المرات التي تم فيها تشغيل المضخة المساعدة - 
 آخر مرة للتشغيل: آخر مرة تم فيها تشغيل المضخة المساعدة - 
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 التاريخ < اإلحصائيات < إحصائيات الخدمة األخيرة األخيرةإحصائيات الخدمة 

 
 

 تتيح هذه الصفحة للمستخدم عرض "إحصائيات اإلعداد األخير". المعطيات مماثلة لتلك الموجودة في صفحة "إحصائيات اإلعداد األول" لكن من
  ."خالل "الخدمة األخيرة

 

 التاريخ < التنزيل التنزيل

، ومعلومات لوحة الصنع، والسجالت، وكتيب اإلرشادات، وإعدادات ضبط *PCB* لتنزيل اإلحصائيات، ومعلومات لوحة الدائرة المطبوعة تستخدم هذه الصفحة
 .قبل دخول هذه الصفحة لتتمكن من التنزيل USB في فتحة USB المصنع واإلعدادات الحالية. يجب إدخال مفتاح
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 الخدمة

 
 

مل المعلومات المتعلقة بكيفية الوصول للدعم الفني، والخاصة بتاريخ التشغيل، وتاريخ آخر خدمة وموعد الخدمة التالية في هذه الصفحة. يتحتتوفر 
صف عام، ، نالعميل مسؤولية التأكد من إجراء الصيانة السليمة لوحدة التحكم. يمكن اختيار رسالة تذكير لـ "الخدمة" من هذه الخيارات: إيقاف تشغيل

أعوام. ستؤدى الخدمة التالية باستخدام الفاصل الزمني بين آخر خدمة والخدمة المختارة. يجب أن يقوم بالخدمة فني  3عام، عام ونصف، عامان، 
  .معتمد

  
  .انتهاء الخدمة يجب إدخال كلمة مرور مناسبة ليتوفر زر "انتهاء الخدمة". ينبغي عدم الضغط على هذا الزر إال من قِبل شخص متعمد بعد

  
  .يمكن للمستخدم من خالل صفحة "العرض المباشر" منح مطالب الوصول عن بُعد أو رفضها

  
  .تحتوي صفحة "معلومات لوحة التهوية" على جميع المعلومات الموجودة على لوحة التهوية

  
  .يمكن ضبط فصل تيار المضخة المساعدة ووصلها من هذه الصفحة

  
 .للحصول على المزيد من المعلومات Tornatech بطاقة خدمة مخصصة في هذه الصفحة. اتصل بـتثبيت  يمكن

  

 الخدمة
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 .USB على جهاز pdf سيؤدي الضغط على عالمة االستفهام إلعادة توجيهك إلى صفحة التنزيل. يمكن تنزيل نسخة من كتيب اإلرشادات بصيغة

 
  

 تنزيل كتيبات اإلرشاد



  

52 
 

 

 
 .من هذه الصفحة ViZiTouch يمكن اختيار اللغة التي تظهر في

 
  

 اللغة
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Patents 
 

Country Title Grant No 

CA Mechanical activator for contactor 2741881 

US Mechanical activator for contactor US8399788B2 

CA Mechanical activator for electrical contactor 165512 

CA Mechanical activator for electrical contactor 165514 

US Mechanical activator for electrical contactor D803794 

US Mechanical activator for electrical contactor Patent pending 

EP Mechanical activator for electrical contactor 
002955393-

0001/2 

AE Mechanical activator for electrical contactor Patent pending 

AE Mechanical activator for electrical contactor Patent pending 

CA Fire pump digital operator 163254 

US Fire pump digital operator interface D770313 

AE Fire pump digital operator interface Patent pending 

EP Fire pump digital operator interface 002937250-0001 

CA System and method for detecting failure in a pressure sensor of a fire pump system Patent pending 

US System and method for detecting failure of a pressure sensor in a fire pump system Patent pending 
 

  

 الوثائق التقنية
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 اختبار القبول السابق للحقل
TORNATECH طراز GPX  

  GPU مع أو بدون مفتاح تحويل

  وحدة التحكم الكهربائية لمضخة إطفاء الحريق

  اختبار القبول السابق للحقل

 قائمة التدقيق

ا رسمًيا لمالءمة  ً كيب والحالة العامة للجهاز من عدمها قبل اختبار قبول الحقل. كما تساعد هذه الوثيقة الشخص المسؤول عن مالحظة: تعد هذه الوثيقة مؤشر التر
 .إجراء اختبار قبول الحقل عىل تحديد ما إن كان سيجري االختبار عىل الجهاز أم ال

كيب  ال نعم :قائمة التدقيق الخاصة بالتر

1 
ا( مع جهد التيار المتناوب تأكد من توافق لوحة صنع وحدة تحكم 

ً
مضخة إطفاء الحرائق )ومفتاح التحويل إن كان مزود

 .المتوفر

  

2 
ر بالحاوية وجرس اإلنذار  ار للجهة الخارجية لوحدة مضخة إطفاء الحرائق. تأكد من عدم إلحاق الرصن الفحص البرصي ألي أضن

 .ومفتاح التحويل والغشاء والشاشة

  

ي مرأى المضخة والمحرك أو الموتورتأكد من أن مضخة إطفاء  3
ن
   .الحرائق ُمثبتة ف

   .بوصة من أرضية الحجرة الميكانيكية 12تأكد من أن وحدة تحكم مضخة إطفاء الحريق قد تم تركيبها بارتفاع ال يقل عن  4

   .أسالك عازل للماءتأكد من وصول كافة الوصالت الكهربية الواصلة لوحدة تحكم مضخة إطفاء الحرائق باستخدام أنبوب  5

6 
ي قاعدة الحاوية واألسالك 

ن
أثناء فتح باب مضخة إطفاء الحرائق، افحص برصًيا أي نحت تثقيب، أو تراب أو أجسام غريبة ف

ورية الخاصة بالكهرباء  .المرتخية، والمكونات المكسورة، واألعمال العامة الرصن

  

7 
الطاقة الطبيعية لوحدة التحكم بأخذ قراءة للجهد من األطراف الداخلة تأكد من وصول الجهد الصحيح للتيار المتناوب عىل 

 .(IS) لمفتاح العزل

  

8 
إن كان مالئًما، فتأكد من وصول جهد التيار المتناوب عىل الطاقة الطبيعية لوحدة التحكم بأخذ قراءة الجهد من األطراف 

 .الداخلة لمفتاح عزل الطاقة البديلة

  

   .ك توصيل الموتور بنظام التشغيل المناظرتأكد من وصول أسال 9

ي للتشغيل
 ال نعم :قائمة التدقيق الخاصة البدء المبدئ 

1 
يجب أن تكون وحدة التحكم مغلقة ومحكمة بمقبض وسيلة فصل الطاقة الطبيعية وهو في وضع اإليقاف. إن كان مفتاح التحويل 

 .بمقبض مفتاح عزل الطاقة البديلة وهو في وضع اإليقافمزوًدا بالطاقة فيجب أن تكون أبوابها مغلقة ومحكمة 
  

   .تأكد من أن مقبض التشغيل الطارئ في وضع إيقاف التشغيل 2

3 
ضع مقبض وسيلة فصل الطاقة الطبيعية في وضع التشغيل. إن كان مفتاح التحويل مزوًدا بالطاقة، فضع مفتاح عزل الطاقة 

 .البديلة في وضع التشغيل
  

4 
من قائمة التدقيق  7من مطابقة جهد الطاقة الطبيعية ووحدات التردد الظاهرة على الشاشة الرقمية للتي تم قياسها في النقطة تأكد 

 .الخاصة بالتركيب الواردة أعاله
  

5 
قائمة التدقيق من  7تأكد من مطابقة جهد الطاقة البديلة ووحدات التردد الظاهرة على الشاشة الرقمية التي تم قياسها في النقطة 

 .الخاصة بالتركيب الواردة أعاله
  

   .تأكد من عدم وجود إنذار تعاكس الطور على كٍل من الطاقة الطبيعية والطاقة البديلة 6

ن  ن المعنيي  ن الرسميي  ي إال إذا إلغاء تشغيل الموتور والمضخة من قبل الفنيي 
مالحظة: يجب عدم القيام بالتشغيل اليدوي أو التلقائ 

 .دمةبالخ
 ال نعم

1 
ضع مقبض وسيلة فصل الطاقة الطبيعية في وضع التشغيل. إن كان مفتاح التحويل مزوًدا بالطاقة، فضع مفتاح عزل الطاقة 

 .البديلة في وضع التشغيل
  

   .اضغط على زر "التشغيل" االنضغاطي. سيبدأ تشغيل المحرك 2

3 
  .الطبيعية والطاقة البديلةتأكد من صحة دوران الموتور على كٍل من الطاقة 

  .إن كان الموتور يدور بشكل صحيح فال داعي للضبط •
 .)أ وج( الموجودين عند مفتاح تالمس التشغيل 3و 1لتصحيح دوران الموتور، قم بتغيير سلكي توصيل الموتور  •

  

   .تأكد من ظهور أي إنذارات على شاشة العرض الرقمية. قم بتصحيح أي حالة إنذار 4

5 
يجب علىك تسجيل الدخول لتعديل هذه اإلعدادات. تأكد  .ViZiTouch اضبط إعدادات وصل التيار وفصل التيار باتباع مراجع

 .من التشغيل التلقائي عن طريق خفض ضغط النظام عن وضع فصل التيار
  

6 
المحرك إال إذا كان ضغط النظام أعلى قم بإيقاف تشغيل الموتور بالضغط على زر غشاء "إيقاف التشغيل". مالحظة: لن يتوقف 

 .من وضع فصل التيار
  

  _________________________________________ :Tornatech S/N وحدة تحكم

  
كيب   _________________________________________ :عنوان التر

   
 _________________________________________  

   
 _________________________________________  

  

  هل تم االنتهاء من قائمة التدقيق؟ _____________نعم _____________ ال



  

55 
 

  

  __________________________________________ :أنىه قائمة التدقيق

  

كة   __________________________________________ :الرسر

  
  __________________________________________ :التاريخ

  

  __________________________________________ :بحضور

  
  ___________________________________________________________________________ :التعلىقات

  
 ___________________________________________________________________________  

  
 ___________________________________________________________________________  

  
 ___________________________________________________________________________  

  
 ___________________________________________________________________________  

  
 ___________________________________________________________________________  
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 تقرير اختبار قبول الحقل
TORNATECH طراز GPX  

  GPU مع أو بدون مفتاح تحويل

  وحدة التحكم الكهربائية لمضخة إطفاء الحريق

 تقرير اختبار قبول الحقل

 .اختبار القبول السابق للحقلأكمل القسم األول إن لم يكن قد اكتمل قبل 

ن  ن المعنيي  ن الرسميي  ي إال إذا إلغاء تشغيل الموتور والمضخة من قبل الفنيي 
مالحظة: يجب عدم القيام بالتشغيل اليدوي أو التلقائ 

 .بالخدمة
 ال نعم

1 
فضع مفتاح عزل ضع مقبض وسيلة فصل الطاقة الطبيعية في وضع التشغيل. إن كان مفتاح التحويل مزوًدا بالطاقة، 

 .الطاقة البديلة في وضع التشغيل
  

   .اضغط على زر "التشغيل" االنضغاطي. سيبدأ تشغيل المحرك 2

3 
  .تأكد من صحة دوران الموتور على كٍل من الطاقة الطبيعية والطاقة البديلة

  .إن كان الموتور يدور بشكل صحيح فال داعي للضبط •
 .)أ وج( الموجودين عند مفتاح تالمس التشغيل 3و 1بتغيير سلكي توصيل الموتور لتصحيح دوران الموتور، قم  •

  

   .تأكد من ظهور أي إنذارات على شاشة العرض الرقمية. قم بتصحيح أي حالة إنذار 4

5 
يجب علىك تسجيل الدخول لتعديل هذه  .ViZiTouch اضبط إعدادات وصل التيار وفصل التيار باتباع مراجع

 .اإلعدادات. تأكد من التشغيل التلقائي عن طريق خفض ضغط النظام عن وضع فصل التيار
  

6 
قم بإيقاف تشغيل الموتور بالضغط على زر غشاء "إيقاف التشغيل". مالحظة: لن يتوقف المحرك إال إذا كان ضغط النظام 

 .أعلى من وضع فصل التيار
  

 ال نعم التحقق من تعاكس الطور

1 

  .أو قم بمحاكاة تعاكس الطور على الطاقة الطبيعية والبديلة تحقق من
  الحماية من التيار الزائد

  
  معلومات لوحة صنع وحدة التحكم ومعلومات لوحة صنع الموتور الكهربائي

   A__________ :تيار الحمل الكامل A__________ :تيار الحمل الكامل
  A__________ :التيار الدوار المقفول A__________ :التيار الدوار المقفول

 

  

 يبدأ الموتور

 ال نعم الطاقة الطبيعية

   عمليات التشغيل اليدوية 6 1

   عمليات التشغيل التلقائية 6 2

   عمليات التشغيل باستخدام مقبض الطوارئ 6 3

   بدء صمام بعيد/غمر مائي 1 4

 ال نعم (GPU طاقة بديلة )مع نموذج

   عمليات التشغيل اليدوية 6 1

   عمليات التشغيل التلقائية 6 2

   عمليات التشغيل باستخدام مقبض الطوارئ 6 3

   بدء صمام بعيد/غمر مائي 1 4

 

 :إعدادات الحقل

  ________ :ضغط قطع التيار

  

  ________ :ضغط وصل التيار

  
ة تشغيل األقل؟   هل تم تفعيل مؤقت فتر

  

  _____ :تم ضبطه عىل _____دقائق. النعم: _____  

  
؟    مؤقت البدء التسلسىلي

   

  _____ :نعم: _____ تم ضبطه عىل _____دقائق. ال 

   

؟ ن االختبار األسبوعي    تم تمكي 

  

  _____ :بدأ )التاريخ والوقت( ___________ ال _____ :نعم
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  ___________ (توقف )التاريخ والوقت 

  

 :اإلنذار وصالت نقط تالمس

 وحدة تحكم مضخة إطفاء الحريق

  تشغيل الموتور متصل؟ _____نعم _____ ال
  

  الطاقة المتوفرة متصلة؟ _____نعم _____ ال
  

  تعاكس الطور متصل؟ _____نعم _____ ال
  

  الوصالت األخرى متوفرة ومتصلة؟ _____نعم _____ ال
 

  _________________________________________ :Tornatech S/N وحدة تحكم

  

كيب   _________________________________________ :عنوان التر

  
 _________________________________________  

  
  

  هل تم إكمال اختبار قبول الحقل؟ _____نعم _____ ال

  

  __________________________________________ :أتم اختبار قبول الحقل

  

كة   __________________________________________ :الرسر

  

  __________________________________________ :التاريخ

  
  

  __________________________________________ :بحضور

  
  

كة   __________________________________________ :الرسر

  
  

ي تنص عىل أن "مضخات إطفاء الحريق ستتعرض  NFPA20.4 من 14الشاهد الموقع أدناه عىل علم بالفقرة 
الفحص الدوري، واالختبارات والصيانة التر

  "معيار فحص الختبار وصيانة األجهزة المائية للحماية من الحريق - NFPA25 للفحص واالختبار بمقتىصن 

  

  _____________________________________________________________________________ :التعلىقات

  
 _____________________________________________________________________________  

  
 _____________________________________________________________________________  

  
 _____________________________________________________________________________  

  
 _____________________________________________________________________________  
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