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 االستخدامالمعلومات العامة: نطاق دلیل   1
صیانة والتعامل مع الغرض من ھذا الدلیل تقدیم الدعم واإلرشاد أثناء مراحل العمل المتعلقة بمولد التیار المتردد. ویحتوي على معلومات عن االستخدام وال

 ددتھ الجھة المصنعة.األخطاء واألعطال بتقدیم توجیھات بأكثر الوسائل المناسبة لالستخدام والتشغیل الصحیح لآللة على النحو الذي ح
لیل وتوفیره لكل فرد ُیعد ھذا الدلیل أحد متطلبات السالمة ویجب أن یكون مرفًقا مع مولد التیار المتردد طوال مراحل دورة حیاتھ. وال بد من تخزین ھذا الد

  مشارك في استخدام وصیانة مولد التیار المتردد.
 .MECC ALTE S.p.A الكشف عنھا ألطراف ثالثة دون موافقة مسبقة منال یجوز تقدیم ھذه الوثیقة و/أو مكوناتھا أو 

  

 
أي مسؤولیة أو تبعات عن أي أضرار تعّرض لھا األفراد أو األشیاء نتیجة استخدام غیر صحیح لم یُشر إلیھ  .MECC ALTE S.p.A وال تتحمل شركة

 .قنیة المتعلقة بكل نموذجفي ھذا الدلیل أو نتیجة عدم االلتزام بمواصفات جدول الخصائص الت

 المستخدمون المستھدفون  1.1
 یوجھ ھذا الدلیل لألشخاص المصرح لھم الذین تم تدریبھم بصورة كافیة لتشغیل ھذا النوع من المنتجات.

  

 

 تحذیر
الجھة المصنعة أي مسؤولیات متعلقة باألضرار ویجب على المشغلین عدم إجراء العملیات المسندة إلى فنیي الصیانة أو الفنیین المتخصصین. وال تتحمل 

 .الناتجة عن عدم االلتزام بھذا التحذیر

 السمات المتخصصة المتضمنة  1.2
 فیما یلي نوضح السمات المتخصصة لمن یمكنھ تشغیل مولد التیار المتردد حسب نوع النشاط الالزم تنفیذه.

 
 العامل

 
 .رفع مولد التیار المتردد ومعالجتھ بأمان. غیر مصرح للمشغل تنفیذ أي عملیات صیانةیستطیع الفرد المصرح لھ من ذوي المھارة 

 
 فني الصیانة المیكانیكیة

 
 .شغیلیستطیع الفني المؤھل إجراء عملیات التركیب والضبط والصیانة واإلصالح العادیة الالزمة. وغیر مصرح لھم إجراء تلك العملیات أثناء الت

 
 الكھربیةمشغل الصیانة 

 
 .إن الفني المؤھل مسؤول عن جمیع األعمال الكھربیة من توصیل وضبط وصیانة وإصالح. ومصرح لھ إجراء تلك العملیات أثناء التشغیل

 
 فني الصیانة المیدانیة

 
 .حال، على النحو المتفق علیھ سابقًا مع المستخدمیتم توفیر الفني المؤھل من قبل الجھة المصنعة إلجراء العملیات المعقدة في الحاالت الخاصة، أو على أي 
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 دلیل االستخدام والتخزین  1.3
 تحذیر 

رف على حاالت األخطار اقرأ ھذا الدلیل بعنایة قبل البدء في استخدام مولد التیار المتردد أو إجراء تشغیلھ. إذا لم تقرأ ھذا الدلیل، فقد ال تتمكن من التع
 .تؤدي إلى الموت أو اإلصابات الخطیرة التي قد تتعرض لھا بنفسك أو تُعرض لھا اآلخرینالمحتملة التي قد 

 ا.الغرض من ھذا الدلیل تقدیم جمیع المعلومات الالزمة لالستخدام الصحیح لمولد التیار المتردد وللتحكم األكثر استقاللیة واألكثر أمانً 
الصیانة قراءة التعلیمات بعنایة المتضمنة في ھذا الدلیل وفي جمیع المرفقات الممكنة، قبل بدء أي عملیات ویلزم على جمیع الفنیین المستخدمین وفنیي 

 متعلقة بھذا المنتج.
 في حالة عدم التأكد من أي تفسیر للمعلومات المقدمة في ھذه الوثیقة، یرجى التواصل مع الجھة المصنعة للتوضیح.

  

 

 الحذر
وجمیع مرفقاتھ في حالة جیدة وواضحة وكاملة بجمیع محتویاتھ. احتفظ بالوثائق بالقرب من مولد التیار المتردد، في مكان یسھل الوصول احتفظ بھذا الدلیل 

 .إلیھ ومعروف لدى جمیع فنیي التشغیل والصیانة، وبشكل عام، لجمیع األفراد القائمین بتشغیل المولد ألسباب مختلفة
  

 

 تحذیر
جمیع  الدلیل في حالتھ األصلیة. یُحظر إعادة كتابة ھذا الدلیل ومحتویاتھ أو تغییر الصفحات أو إزالتھا من الدلیل. ال تتحمل الجھة المصنعةاحتفظ بھذا 

یة الموضحة في ھذا المسؤولیات المتعلقة بأي أضرار محتملة یتعرض لھا األفراد أو الحیوانات أو األشیاء نتیجة عدم االلتزام بالتعلیمات والطرائق التشغیل
 .الدلیل

  

 
 .ھذا الدلیل جزء أساسي مع مولد التیار المتردد، ویجب تخزینھ للرجوع إلیھ مستقبًال 

  

 

 الحذر
 .یجب تقدیم ھذا الدلیل مع مولد التیار المتردد في حالة نقل المولد/بیعھ إلى مستخدم آخر

  

 

 الحذر
 .نسخة من الجھة المصنعة مع توضیح بیانات الھویة: اسم الوثیقة والرمز ورقم المراجعة وتاریخ اإلصدار في حالة فقدان أو تلف ھذا الدلیل اطلب
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 كیفیة الرجوع إلى الدلیل  1.4
 تم تقسیم ھذا الدلیل إلى فصول وفقرات وفقرات فرعیة ورد بیانھا في جدول المحتویات: بطریقة سھلة للعثور على أي موضوع مھم.    •
 وُتستخدم الرموز لتقدیم معرفة مباشرة عن نوع المعلومات الموضحة بكل رمز. على سبیل المثال الرمز:    •

    
 

 .یُشیر ھذا الرمز إلى مالحظة
 

 وصف الرموز/الرسوم التصویریة في الدلیل  1.4.1
 الخاصة أو المستلمین المعنیین ببعض المعلومات المحددة.ستجد فیما یلي مختلف الرموز المستخدمة في ھذا الدلیل لتحدید المعلومات ذات األھمیة 

  

 

 خطر
 .تشیر المخاطر الموضحة بھذه الطریقة "مخاطر عالیة المستوى"، إلى أنھا إن لم تُتجنب، فقد تؤدي إلى إصابات خطیرة أو الموت

  

 

 تحذیر
 .أنھا إن لم تُتجنب، فقد تؤدي إلى إصابات خطیرة أو الموتتُشیر المخاطر الموضحة بھذه الطریقة "مخاطر متوسطة المستوى"، إلى 

  

 

 الحذر
 .تُشیر المخاطر الموضحة بھذه الطریقة إلى "مخاطر منخفضة المستوى"، إلى أنھا إن لم تُتجنب، فقد تؤدي إلى إصابات طفیفة أو متوسطة

  

 
 .أساسیة أو توضیح متعمق یُشیر ھذا الرمز إلى وجود مالحظة؛ حیث إن تلك معلومة ذات أھمیة

 

 .یشیر ھذا الرمز إلى وجود "مرجع مرفق"؛ وجود وحدة جزئیة أو رسمة أو وثیقة مرفقة ینبغي الرجوع إلیھا وتقدیمھا، عند الحاجة

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 8 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 مرجع القواعد والتوجیھات  1.5
 المتردد.ُتستخدم قائمة مرجع القواعد والتوجیھات لمعرفة تصمیم وتركیب مولد التیار 

 التوجیھات
 .EC/2006/42توجیھ اآللة     •

 .EC/2014/35توجیھ الجھد المنخفض     •

 .EC/2014/30توجیھ التوافق الكھرومغناطیسي     •
  

 المعاییر الفنیة المنسقة المطبقة
•    EN ISO 12100 )2010 تقییم وتقلیل المخاطر -المفاھیم العامة للتصمیم  -) : سالمة اآللة 

•    EN 60034-1  التقییم واألداء. 1الجزء  -: آالت التدویر الكھربیة : 

•    EN 60204-1 المتطلبات العامة1: سالمة اآللة. األدوات الكھربیة لآلالت. الجزء : 

•    EN61000-6-3 ) التوافق الكھرومغناطیسي :EMC جاریة معاییر االنبعاثات للبیئات السكنیة والت -: المعاییر الشاملة 3-6) األجزاء
 والصناعیة الخفیفة.

•    EN61000-6-2 ) التوافق الكھرومغناطیسي :EMC الحصانة للبیئات الصناعیة -: المعاییر الشاملة 2-6) األجزاء 
  

 المعاییر الفنیة المطبقة
•    EN 60034-2 وسیلة تحدید المفقودات والكفاءة : 

•    EN 60034-5 ) تصنیف درجات الحمایة :IP.( 

•    EN 60034-6 ) وسائل التبرید :IC( 

•    EN 60034-7  أنواع التشیید (رمز :IM( 

•    EN 60034-8 العالمات النھائیة واتجاھات التدویر : 

•    EN 60034-9 حدود الضوضاء : 

•    EN 60034-14 حدود االھتزاز المیكانیكي : 

•    EN 60085 تصنیف المواد العازلة : 
 التوازن للعنفات الصلبة: متطلبات جودة  1-1940األیزو     •

  
 المعاییر الفنیة الالزم تطبیقھا من قبل عامل التركیب

 : قیاس وتقییم االھتزاز المیكانیكي.9: محرك احتراق داخلي ترددي موجھ معدات تولید التیار المتردد الجزء  9-8528األیزو     •

  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 9 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 وضع عالمات البیانات  1.6
 لوحة اسم مولد التیار المتردد

 
 الرقم التسلسلي .1  

 النموذج .2

 فھرس المراجعة .3

 رقم المرحلة .4

 نوع الصیانة .5

 شھر / سنة التصنیع .6

 السرعة االسمیة .7

 فئة العزل .8

 عامل الطاقة .9

 (11) الطاقة االسمیة المتعلقة بدرجة الحرارة .10
 الحد األقصى لدرجة الحرارة المحیطة .11

 الجھد االسمي .12

 التیار االسمي .13

 التردد االسمي .14
 

  

 فئة الخصائص االسمیة .15  

 نوع التوصیل .16

 محّرض الجھد .17

 محّرض التیار .18

 (20) الطاقة المتعلقة بدرجة الحرارة .19
 درجة الحرارة المحیطة .20

 الجھد االسمي .21

 (19) التیار المتعلق بالطاقة .22
 التردد االسمي .23

 تقییم الحمایة .24

 الوزن الكلي .25

 عزم القصور الذاتي .26

 نوع المحامل .27
 

 

 .اطلب لوحة اسم جدیدة إذا كانت اللوحة المرفقة مع مولد التیار المتردد أصبح من المتعذر قراءتھا
 توضع لوحة االسم على مولد التیار المتردد في الموضع المشار إلیھ في الشكل.
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 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 بیان المطابقة  1.7
 

 .الة فقدانھافیما یلي نسخة من بیان مطابقة المنتج. تم وضع النسخة األصلیة داخل الصندوق النھائي لكل مولد تیار متردد. یمكن طلب نسخة أصلیة في ح
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Mecc Alte S.p.A. - 11 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 
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 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 الدعم  1.8
أن یتواصل المشتري مع الجھة المصنعة بشكل مباشر (أو مع مكتب فیما یتعلق بأي استفسارات عن االستخدام، أو الصیانة أو طلب استبدال األجزاء، یجب 

 المساعدة إن وجد)، مع تحدید بیانات ھویة مولد التیار المتردد الموضحة في لوحة االسم.
 MECC ALTEمباشر مع یمكن للمستھلك اللجوء إلى الدعم الفني أو التجاري المقدم من قبل الممثلین المحلیین أو الفروع األجنبیة، الذین لھم تواصل 

S.p.A.ولدیھم العناوین وبیانات التواصل الموضحة على الغالف الخلفي . 
 في حالة وجود خطأ أو عطل ال یمكن التغلب علیھ، یمكن للمستھلك التواصل مباشرة مع المقرات الرئیسیة باستخدام البیانات التالیة:

 
 396111 0444 39 + :رقم الھاتف (األرضي)

 396166 0444 39 + :رقم الفاكس
 aftersales@meccalte.it :البرید اإللكتروني

 www.meccalte.com :موقع الویب

 :عنوان البرید

MECC ALTE S.p.A 
Via Roma 

 كریازو، فیتشنزا 36051
 إیطالیا

 

 .التصنیع أو مكتب المساعدة المرجع لك في حالة نقل الملكیة أو شركات النقل لمولد التیار المتردد فینبغي اإلبالغ دائًما ببیانات شركة

 مفردات  1.9
 .یعني النظام، باختصار، محرك الدفع ومولد التیار المتردد :النظام

 .الشخص/الشركة المسؤول/ة عن تركیب "اآللة المجمعة بالكامل" و/أو تركیب اآللة في مكان المستخدم :عامل التركیب
 .الكاملة المكونة بشكل رئیسي من "محرك الدفع" ومولد التیار المتردد ھذا اسم اآللة :اآللة المجمعة بالكامل

 ."وھو المحرك المتصل بھ المولد. یُعرفھ أیًضا الدلیل للمستخدم باسم "محرك اآللة :محرك الدفع
 .(PPE) معدات الحمایة الشخصیة :معدات الحمایة الشخصیة
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 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 استعراض عام لمولد التیار المتردد  2
 ھي مولدات ذات تنظیم ذاتي، رباعیة القطب وبدون فرشاة. ECOإن مجموعة مولدات التیار المتردد 
 ) مركب مع قفص خانق الھواء ومحور حركة ثابت بھ تشققات مائلة.1كما أنھا مزودة بمحرض دوران (

 ملف الرفع قصیر اإلمالة لتقلیل التوافقیات.
 وفًقا للمواصفات القیاسیة باستخدام سلك محاید متصل مؤرض.أجریت اختبارات التوافق الكھرومغناطیسي 

 ویمكن إجراء االختبارات وفًقا لمواصفات أخرى حسب طلب المستھلك.
 ُیتیح الھیكل المیكانیكي، القوي جًدا دائًما، سھولة الوصول إلى التوصیالت وإجراء عملیات فحص المكونات المختلفة.

وملحق بھ مروحة متصلة داخل  C45كما أن صندوق الغالف مصنوع من الفوالذ والدروع مصنوعة من الحدید الصلب، والعمود مصنوع من الفوالذ 
 العمود.

 (أعلى معدل حمایة ُیمكن تحقیقھ حسب الطلب). IP23ومعدل الحمایة 

 القیاسیة. Hإذا كانت المادة العازلة من الفئة 
استخدام مادة صمغ من البولیستر ألجزاء الدوران مع معالجة التفریغ لألجزاء التي یكون فیھا الجھد أكثر ارتفاًعا، على سبیل المثال وُتنفذ اإلشباعات ب

 األجزاء الثابتة.
 ویمكن أیًضا إجراء معالجات خاصة حسب الطلب.

 المكونات الرئیسیة  2.1

 
  
 محّرض الدوران .1  

 مروحة التبرید .2

 الدورة الرئیسیة .3

 دورة االستثارة .4

 الصندوق النھائي .5

 إطار الجزء الثابت .6
 

  

 قدم التثبیت .7  

 شبكة الحمایة .8

 الغالف األمامي .9

 العمود .10

 PMG مولد ذو مغناطیس دائم .11
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 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 DSRالمنظم الرقمي   2.1.1

 

  

 .DSR ،DSR/A :قد تكون المنظمات اإللكترونیة ذات نوعین
 .38على المجموعة  DSR الدعم القیاسي یأتي مع

حسب طلب  46-43-40على المجموعة  DSR/A ویمكن تركیب

 .المستھلك
یتم تركیب المنظم بشكل عادي في الصندوق النھائي لمولد التیار 

 .المتردد

 DER1المنظم الرقمي   2.1.2

 

  

 .DER1 ،DER1/A :قد تكون المنظمات اإللكترونیة ذات نوعین
 .46-43-40على المجموعة  DER1 الدعم القیاسي یأتي مع

 .حسب طلب المستھلك 38على المجموعة  DER1/A ویمكن تركیب
یتم تركیب المنظم بشكل عادي في الصندوق النھائي لمولد التیار 

 .المتردد

 الوصف العام ومفھوم التشغیل  2.2

 

  

 .(1) المولدیتم توصیل محرك الدفع بالحافة وأقراص 
 .ویولد دوار دفع المولد، الذي یبدأ بمحرك الدفع، الكھرباء

یتم توصیل الكابالت الخاصة بوحدة إمداد الطاقة الكھربیة إلى المستخدم 
 .(2) "بالوحدة النھائیة داخل "الصندوق النھائي

  
% من دورة 50أثناء التشغیل المعتاد لمدة ثانیتین وخالل  LED. یومض المصباح LEDبمؤشر إضاءة  DSR/DER1ویتم تزوید المنظمات الرقمیة 

  التشغیل (ثانیة واحدة مشغل، وثانیة واحدة مغلق)، ویومض بشكل مختلف في حالة وجود أخطاء.
 .""إدارة التنبیھ 10نظر المخططات في الفصل 

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
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 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 البیانات الفنیة  2.3
  

 IPتقییم الحمایة   2.3.1
 .IP23ُصنع مولد التیار المتردد بمعدل حمایة 

 األحمال المحوریة  2.3.2
 ُیطبق الحد األقصى من األحمال المحوریة المسموح بھا على عمود اإلسقاط، فیما یتعلق بمولدات التیار المتردد ثنائیة المحامل.

 القوة نصف القطریة [ن] المجموعة
ECO 38 16000 

ECO 40 16000 

ECO 43 19000 

ECO 46 30000 

 مستوى الضوضاء [دیسیبل (أ)]  2.3.3

 المجموعة
50 Hz 60 Hz 

1 m 7 m 1 m 7 m 

ECO 38 82 69 86 73 

ECO 40 94 82 98 88 

ECO 43 95 84 99 99 

ECO 46 97 86 100 91 

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 16 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

  الوزن  2.3.4
 .MD35 األوزان الخاصة بالمولدات بنوع التركیب

 الوزن [كجم] النموذج المجموعة

ECO 38 

1S4 A 530 

2S4 A 573 

3S4 A 602 

1L4 A 692 

2L4 A 790 

3L4 A 930 

ECO 40 

1S4 A 1024 

2S4 A 1100 

3S4 A 1152 

1L4 A 1305 

1.5L4 A 1400 

2L4 A 1560 

VL4 A 1693 

ECO 43 

1S4 A 1920 

2S4 A 2140 

1M4 A 2275 

2M4 A 2370 

2L4 A 2700 

VL4 A 2980 

ECO 46 

1S4 A 3005 

1.5S4 A 3375 

2S4 A 3560 

1L4 A 3805 

1.5L4 A 4255 

2L4 A 4375 

VL4 A 5120 

 مقدار الھواء [متر مكعب/دقیقة] للمولدات المحلیة  2.3.5
 Hz 60 Hz 50 المجموعة

ECO 38 32 39 

ECO 40 54 64.8 

ECO 43 90 108 

ECO 46 135 162 



 التنظیم ذاتیة المولدات
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Mecc Alte S.p.A. - 17 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 B3B14تفاوتات المحاذاة في   2.3.6
 جدول التفاوت المحتمل لمحاذاة محرك الدفع مع مولد التیار المتردد.

 مم) 100تفاوت الزوایا المحتمل (مم /  التفاوت المحوري المحتمل (مم) دورة في الدقیقة
1200 0.08 0.05 

1500 0.06 0.05 

1800 0.05 0.05 

3000 0.04 0.05 

3600 0.03 0.05 

 MD35أبعاد التمركز في   2.3.7
 أبعاد التمركز الخاصة بعجل التوازن التي تشیر إلى وجھ الحافة.

 االرتفاع (مم) SAE المجموعة

ECO 38 
11 ½ 39.6 

14 25.4 

ECO 40 
14 25.4 

18 15.7 

ECO 43 

14 25.4 

18 15.7 

21 0 

ECO 46 
18 15.7 

21 0 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 18 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 درجة مئویة لدرجة الحرارة المحیطة 20عند  مقاومة ملف الرفع  2.3.8
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 األبعاد الكلیة  2.3.9
 MD35نوع التركیب  ECO 38Aالمولد 
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Mecc Alte S.p.A. - 20 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 B3B14نوع التركیب  ECO 38Aالمولد 
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 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 MD35نوع التركیب  ECO 40Bالمولد 
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Mecc Alte S.p.A. - 22 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 B3B14نوع التركیب  ECO 40Bالمولد 
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Mecc Alte S.p.A. - 23 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 MD35نوع التركیب  ECO 43Aالمولد 
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Mecc Alte S.p.A. - 24 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 B3B14نوع التركیب  ECO 43Aالمولد 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 25 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 MD35نوع التركیب  ECO 46Aالمولد 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 26 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 B3B14نوع التركیب  ECO 46Aالمولد 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 27 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 المواد  2.3.10
 .Mecc Alte S.p.Aیحتوي الجدول التالي على النسب المئویة التقریبیة للمواد المستخدمة في مولدات التیار المتردد الخاصة بشركة 

  
 النسبة المئویة المادة

 %45 المكونات الفوالذیة
 %20 مكونات الحدید الصلب

 %20 المكونات النحاسیة
 %10 مكونات األلومنیوم

 %3 المكونات البالستیكیة
 %2 المكونات اإللكترونیة

  

 متطلبات التشغیل المحیطة  2.4

 

  
درجة  40   :االسمیةالحد األقصى لدرجة الحرارة المحیطة لضمان الطاقة 

 مئویة

   :الحد األقصى لزاویة االرتفاع التشغیلي لضمان الطاقة االسمیة
أقل من 
 .م 1000

 

  
  

 

  

 

 .تركیب المولد في غرفة جیدة التھویة. قد تؤدي عدم التھویة الكافیة إلى فرط السخونة وتعطیل المولد
 

 .2.3.5معرفة مقدار الھواء الالزم انظر الفقرة 
 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 28 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 السالمة  3

 التعلیمات العامة  3.1
 یمكن استخدام المولد فقط للغرض المصمم والمصنع لھ.

  

 

 الحذر
بصیغتھا المعدلة، لذلك فھي ال تمثل تھدیًدا على المشغلین في حالة تركیبھا  EC/2006/42مع توجیھات  ECO تتوافق مجموعة مولدات التیار المتردد

 .، وفي حالة حفظ أجھزة السالمة في حالة مثالیة من الكفاءةMecc Alte وفقًا للتعلیمات المقدمة من قبل واستخدامھا وصیانتھا
  

 

 خطر
 .یتم تركیب المولد فقط بعد قراءة وفھم جمیع األقسام في ھذا الدلیل

  

 

 خطر
 .التفاعل، على سبیل المثال، الكحول والعقاقیر ال تقم بتشغیل المولد وأنت تحت تأثیر المواد المسكرة التي قد تؤدي إلى تأخیر

  

 

 خطر
 .یجب أن یتم تركیب المولد وتشغیلھ وصیانتھ من قبل متخصصین مؤھلین بشكل كاف وعلى علم بخصائص المولدات

  

 

 تحذیر
 .ویجب ربط الشعر الطویلیوصى بارتداء مالبس عمل مناسبة. تجنب ارتداء السالسل واألساور واألوشحة والمالبس الثقیلة، 

  

 

 تحذیر
 .ال تبطل مفعول أي جھاز سالمة أو حمایة أو تحكم في المولد غیر فعال أو تزیلھ أو تبّدلھ أو تستخرجھ بطریقة أخرى

  

 

 تحذیر
تعیق حركة التشغیل أو تؤدي إلى وقوع حوادث حافظ على بقاء مناطق وطرقات العمل المحددة لتركیب المولد خالیة دائًما من المواد و/أو العناصر التي قد 

 .أثناء التشغیل
  

 

 الحذر
 .یجب أن تكون منطقة العمل مضاءة بشكل كاف

  

 

 الحذر
 .حافظ على أرضیة التشغیل دائًما نظیفة وجافة لمنع شاحنة الرافعة من االنزالق للجوانب عند التحرك

  

 

 خطر
 .أیدي أو أشیاء مبللة عندما یكون نشطًاتجنب تشغیل المولد باستخدام 

  

 

 تحذیر
 .ال ترتكز على المولد أو تخط فوقھ

  

 

 تحذیر
 .في نھایة كل عملیة تشمل إزالة وسائل الحمایة، أعد وضعھا وتأكد من استعادة التمركز الصحیحة والفاعلیة

  

 

 خطر
 .القابلة لالشتعالحافظ على بقاء المولد بعیًدا بمسافة أمنة عن المواد 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 29 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

  

 

 خطر
 .تُطلق المولدات، أثناء تشغیلھا، حرارة حتى مستوى مرتفع حسب الطاقة المولدة. قبل لمسھ انتظر حتى یھدأ

  

 

 خطر
 .). ركب المولد في غرف منعزلة وارتد غطاء لألذنین عند تشغیلھ2.3.3تشغیل المولد یحدث ضوضاء (انظر الفقرة 

 السالمة لمولد التیار المترددأجھزة   3.2

 

  

 :إن أجھزة السالمة لمولد التیار المتردد ھي
 .شبكة حمایة على الدرع األمامي    .
 .غالف الصندوق النھائي    .
 .المزالج الخلفي    .

 خطر 
 .یجب إغالق أجزاء الحمایة دائًما أثناء تشغیل المولد

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 30 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 ملصقات السالمة  3.3
 الحذر 

 .الملصقات المرفقة مع المولد بأي حالال تُزل 
  

 یتم إرفاق ملصقات السالمة التالیة مع اآللة

 الحذر  
 .یجب استبدال الملصقات في حالة تلفھا أو عندما تصبح قراءتھا متعذرة

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 31 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 معدات الحمایة الشخصیة  3.4
 الحذر 

 .المشار إلیھا في الجدول التالي (PPE) الحمایة الشخصیةیجب أن یرتدي طاقم العمل المسؤول عن تشغیل المولد معدات 
  

 
 العملیة   (PPE) معدات الحمایة الشخصیة

 

 
 اعمد إلى ارتداء  

 

 
 .صیانة أو رفع المولد أو أحد مكوناتھ  

 
  

 

 الحذر

 .المولدیجب أن یراقب المشغل قواعد منع الحوادث بالقوة في البلد المحددة حیث یُستخدم 

  

 

 الحذر

 .ال یجوز تبدیل معدات الحمایة الشخصیة المعینة
 .ال تتحمل الجھة المصنعة جمیع المسؤولیات عن أي أضرار محتملة یتعرض لھا األفراد نتیجة عدم االلتزام باستخدام معدات الحمایة الشخصیة

 المخاطر المتبقیة  3.5
 المتبقیة التالیة:یمثل مولد التیار المتردد المخاطر 

  

 

 خطر
 .قبل لمس المولد انتظر حتى یھدأ .مخاطر الحریق. قد یُطلق المولد المشغل حرارة حتى مستوى مرتفع

  

 

 الحذر
 .ال تقف تحت حمولة معلقة، وال تقترب منھا، واستخدم معدات الحمایة الشخصیة المناسبة .خطر االصطدام أثناء الرفع



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 32 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 والتخزین. النقل والتحریك  4
بًرا على منصات نقالة، وبحًرا في حافظات خشبیة معرضة للبخار. وسائل الشحن األخرى متاحة حسب  ECOیتم توصیل مجموعة مولدات التیار المتردد 

 طلب المستھلك.
 للمولد.تتم تغطیة الحافظات المشحونة عبر البحر بمواد نیلون لتجنب تسرب األمالح التي قد تضر التشغیل الصحیح 

 یتم شحن أي أجزاء مستبدلة محتملة في عبوات كرتون یتم التخلص منھا وفًقا للقواعد المحلیة.
 ُیرفق مع العبوة دائًما بیان قائمة التعبئة.

 سیقوم المستھلك بنقل العبوة إلى مكان التركیب.
  

 

وجدت أي أضرار، في حالة وجود أٍي من ذلك، أبلغ شركة النقل فوًرا تحقق من مالحظة التوصیل عند توصیل المولد إذا وجدت أي أجزاء مفقودة و/أو 
 .Mecc Alte وشركة التأمین والبائع بالتجزئة أو شركة

 التعلیمات العامة  4.1
 تحذیر 

 .یجب اتباع التعلیمات في ھذا الفصل بدقة عند رفع المولد
  

 

 تحذیر
 .استخدم أجھزة رفع مناسبة ومختبرة ومعتمدة

  

 

 تحذیر
 .یجب أن یتم تنفیذ الرفع والنقل من قبل أفراد طاقم العمل المدربین على ھذا الغرض

  

 

 تحذیر
 .)3.4لتنفیذ أي عملیة رفع أو نقل أو معالجة، ارتد معدات الحمایة الشخصیة المشار إلیھا في القواعد (انظر الفقرة 

  

 

 تحذیر
الرافعة الشوكیة، حافظ على بقاء الرافعة الشوكیة بالشاحنة عند أطول مسافة ممكنة بعیدة عن بعضھا لمنع المولد من عند رفع المولد باستخدام شاحنة 

 .السقوط أو االنزالق
  

 وتأكد دائًما من أن األجھزة واألدوات المخصصة إلزالة مواد التعبئة والمولد وأي أجزاء مفككة سلیمة وغیر متضررة.

  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 33 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 مواد التعبئةرفع ونقل   4.2
 خطر 

 .انتبھ أثناء جمیع عملیات النقل والحركة. تجنب الوقوف تحت الحموالت المعلقة
  

 

 تحذیر
 .للرفع تحقق من العبوة أو الوثائق المرفقة معھا الخاصة لمعرفة الوزن الذي سیتم رفعھ، ونقاط التثبیت المحددة سابقًا، واستخدم معدات مناسبة

  
  

 العبوةتفریغ   4.3
 

 إلى شركةأخرج المولد من العبوة بحذر دون كسر/إتالف مواد التعبئة. یجب إعادة كل من الصنادیق (المزودة بمفاصل معدنیة لتمكین طیھا) واأللواح 
Mecc Alte. 

 

  
عند تفریغ عبوة مولد التیار المتردد بالمحمل الفردي ال تقطع شرائط ربط دوار الدفع لمنعھ من 

 .االنزالق

 كیفیة التخلص من مواد التعبئة  4.4
 یرجى إعادة تدویر مواد التعبئة وفًقا للقواعد المطبقة في الدولة حیث تم تركیب المولد بھا.

  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 34 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 حركة مولد التیار المتردد  4.5

 
  

 .یجب أن تتم معالجة تفریع عبوة المولد دائًما بتعلیق مسامیر العرى بجھاز الرفع
 

 2.3.4الفقرة وزن المولد انظر 
 

  

  

 

 الحذر 
 .سم 30ارفع المولد إلى ارتفاع ال یتجاوز 

 

 .كاملال تُضف أي أحمال أخرى. تم تصمیم المسامیر ذات العرى فقط من أجل رفع المولد. ال تستخدم المسامیر ذات العرى لرفع اآللة المجمعة بال
  

 

 خطر
 .التعلیمات المقدمة من الجھة المصنعة لآللة المجمعة بالكامل لرفع المولد عند اإلقران مع محرك الدفع، یجب اتباع

 التخزین  4.6
وأال تتعرض أبًدا  في حالة التخزین، یجب أن یتم تخزین مولدات التیار المتردد، سواًء أكانت معبئة أو غیر معبأة، في مكان بارد وجاف بعیًدا عن االھتزاز

 إلى العناصر.
  

 

المحامل صیانة خاصة لكن یُنصح بتدویر العمود مرة أو مرتین شھریًا لمنع حدوث تآكل وتصلب الشحوم؛ وقبل بدء التشغیل، حیث یلزم إجراء تتطلب 
 .التشحیم بانتظام، یجب تشحیم المحامل أیًضا

 

 .العزلبعد التخزین لفترة طویلة أو إذا وجدت عالمات واضحة لحدوث رطوبة/تكثیف، فتحقق من حالة 
  

 

 تحذیر
 .یجب إجراء فحص العزل من قبل فني مؤھل

  

 

 تحذیر
 .قبل إجراء الفحص یجب قطع توصیل منظم الجھد

  

 
درجة مئویة ° 60-50فینبغي تجفیف المولد بنفخ ھواء مضغوط بدرجة  (EN60204-1) میجا أوم) 1إذا كانت نتیجة الفحص منخفضة للغایة (أقل من 

 .وعوادم الھواء بالمولدداخل فتحات 
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Mecc Alte S.p.A. - 35 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
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Mecc Alte S.p.A. - 36 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 تعلیمات التركیب / إقران المحرك الدافع  5
 تحذیر 

 عامل التركیب ھو المسؤول عن تجمیع جمیع معدات الحمایة (فصل توصیل المفاتیح، ووسائل الحمایة المتصلة بشكل مباشر وغیر مباشر، ووسائل
 .الطوارئ، وغیرھا) الالزمة لتكون اآللة ونظام المستخدم ممتثلین لقواعد السالمة األوروبیة والدولیةالحمایة المضادة للتیار الزائد والجھد الزائد، وإیقاف 

  

 
 .یجب إجراء عملیات التركیب والتشغیل األولي لآللة المجمعة بالكامل من قبل فرد مؤھل

  

 

 خطر
 .منعزلة وارتد غطاء لألذنین عند تشغیلھ). ركب المولد في غرف 2.3.3تشغیل المولد یحدث ضوضاء (انظر الفقرة 

  

 إعدادات التركیب  5.1
 

 
  

یجب أن یتم وضع المولد على األرض قبل تركیبھ. ویرجى التأكد من أن نظام الوضع فّعال 
 .ومتوافق مع توجیھات الدولة حیث سیتم تركیب المولد

 

  

 

 
  

  التھویة.تم تصمیم وصنع المولد لیتم تركیبھ في بیئات جیدة 
 .2.4نظر الفقرة 

  

 

 خطر
 .تركیب المولد في غرفة ذات تھویة. قد تؤدي عدم التھویة الكافیة إلى فرط السخونة وتعطیل المولد

  
 یرجى التأكد من أن قاعدة المولد ومحرك الدفع محسوبة لتحّمل وزن جمیع اإلجھادات المحتملة الناتجة عن التشغیل.

 

  
ھو المسؤول عن إقران المولد مع محرك الدفع بشكل صحیح، وعن جمیع المقاییس األخرى عامل التركیب 

الالزمة لضمان التشغیل الصحیح للمولد وتجنب اإلجھادات غیر المنتظمة التي قد تؤدي إلى إلحاق ضرر 
 .بالمولد (مثل االھتزازات، وعدم المحاذاة، وأنواع اإلجھادات المیكانیكیة المختلفة)

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 37 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 تفریغ مواد التعبئة والتخلص منھا  5.2
 خطر 

 .انتبھ أثناء جمیع عملیات النقل والحركة
  

 

 خطر
 .تجنب الوقوف تحت الحموالت المعلقة

  

 
 .فّرغ العبوة بحذر

  

 
 .یرجى إعادة تدویر مواد التعبئة

 اإلقران المیكانیكي  5.3
 قبل المستخدم النھائي. ویتم حسب تقدیره وحده، لكن یجب:یجب إجراء اإلقران بین المولد ومحرك الدفع من 

 إدراك أن یتم وفًقا لقواعد السالمة المطبقة.    •
 درجة مئویة وفتحات الھواء غیر مسدودة). 40التأكد من التشغیل حاالت التشغیل المثالیة للمولد (درجة حرارة الھواء أقل من     •
 التحقق والصیانة. التأكد من سھولة الوصول إلجراء عملیات    •
 التجمیع على قاعدة قویة قادرة على تثبیت الوزن الكلي للمولد ومحرك الدفع.    •
 مراقبة تفاوتات التجمیع المحتملة.    •

  التحكم في الربط الصحیح لألقراص مع دوار المولد.
 9.7نظر الفقرة 

  

 
 .بالمحاملقد تؤدي المحاذاة غیر الدقیقة إلى اھتزازات وإلحاق األضرار 

  
  باإلضافة إلى ذلك، ُینصح بالتحقق من توافق خصائص التوائیة المحرك / المولد (لیتم التنفیذ من قبل المستھلك).

 .یرجى الرجوع إلى الوثائق الفنیة المتعلقة
  

 
 .تتجاوز القیم المسموح بھافي حالة المولدات ثنائیة المحامل، تأكد من أن األحمال المحوریة المطبقة على نتوء العمود ال 

  

 
 .2.3.2نظر الفقرة 

  
ا ودینامیكًیا، وعلى یتم حساب تلك القیم لمنع انثناء العمود الزائد. ترتفع األحمال التي تتمكن المحامل من دعمھا عن األحمال التي یدعمھا العمود إحصائیً 

قد تقلل من حیاة المحامل أو تؤدي إلى خفض الحد األقصى المسموح بتحمیلھ بما الرغم من ذلك، فإن وجود اھتزازات زائدة أو ظروف بیئیة عكسیة 
 یتناسب مع عمر المحمل.

 

  
أثناء مراحل تجمیع وتفكیك الشبكة، تأكد من تثبیتھا في مكانھا بیدیك لتمنع الشبكة المرنة من االصطدام 

 .بالمشغل أو أي شخص آخر قریب

  

 

المحمل، تأكد من عدم انزالق دوار الدفع للخارج أثناء مرحلة إقران محرك الدفع بحفظ المولد بوضعیة أفقیة. أزل نظام ربط دوار الدفع، في حالة المولدات فردیة 
 .إن وجد
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 .ال تستخدم المروحة أثناء إجراءات اإلقران اآللي كمرحلة لتدویر دوار الدفع
 

 إعداد مولد التیار المتردد  5.3.1

 

  

في حالة المولدات فردیة المحمل أزل شریط السالمة من دوار الدفع. بعد تلك العملیة     .

 .تأكد من أن دوار الدفع ال ینزلق أثناء معالجتھ
أزل الطالء الواقي المضاد للصدأ من على الحافة، وإذا كان المولد ثنائي المحامل،     .

 .فأزلھ أیًضا من على العمود
مولد لمدة أكثر من سنة واحدة، قبل تشغیلھ قم بتزییت المحامل في حالة تم تخزین ال    .

 .)9.4.1مرة أخرى إذا لم تكن محكمة اإلغالق (انظر الفقرة 

 B3B14محاذاة محرك الدفع مع المولد   5.3.2

 

  
یجب محاذاتھ مع محرك الدفع مع مراعاة  B3B14 للتأكد من التشغیل المنتظم للمولد بھیكل نوع

 .والمولد -محوریة وتفاوت الزوایا المحتمل بین العمودین لمحرك الدفع التفاوتات ال

  

 
 .2.3.6قد تؤدي المحاذاة الخاطئة إلى إلحاق ضرر بالعمود أو المحمل. فیما یتعلق بتفاوت المحاذاة المحتمل انظر 
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 MD35محاذاة محرك الدفع مع المولد   5.3.3
 مسطحة صلبة لكي تتم المحاذاة بشكل صحیح. ) قاعدةMD35یلزم للمولد فردي المحمل (

 

  

 

 .تحقق دائًما من دقة أبعاد الطول بحرص

  

 

قد تؤدي األخطاء في تقدیر أبعاد الطول إلى أحمال عمودیة مرتفعة على المحامل وإلحاق أضرار 
 .محتملة بمحركات الدفع أیًضا

  

 

 .2.3.7فیما یتعلق بتفاوت المحاذاة المحتمل انظر الفقرة 
 

  

 
 .قد یؤدي وجود التواءات في حافة إقران المولد إلى اھتزازات مرتفعة وفي أسوأ األحوال قد تحدث كسور میكانیكیة
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 تعویض التمدد الحراري  5.3.4
المحاذاة المثالیة أساسیة لضمان تعویض التمدد الحراري لھ أھمیة خاصة للمولدات فردیة المحمل نظًرا إلى أنھا متصلة مباشرة بمحرك الدفع وحیث إن 
 فترة حیاة نافعة للمحامل. وفي حالة المولدات ثنائیة المحامل، تعتمد أھمیة تلك النواحي على نوع إقران المحرك والمولد.

قد یكون عمود المولد في موضع  كما أن لدرجة حرارة التشغیل تأثیًرا واضًحا على تفاوتات المحاذاة ویجب وضعھا باالعتبار. ونظًرا لما سبق، ففي الحقیقة
 مختلف أثناء التشغیل عن موضعھ أثناء إیقاف التشغیل.

 ولذلك قد یلزم تعویض المحاذاة ویعتمد ذلك على درجات حرارة التشغیل، وعلى نوع اإلقران، وعلى المسافة بین اآللیتین، وغیر ذلك.
 یوضع باالعتبار نوعان أكثر أھمیة للتمدد الحراري:

 الحراري العمودي التمدد    •
 التمدد الحراري المحوري    •

 التمدد الحراري العمودي
 قد یؤدي التمدد الحراري إلى تباین قیمة التفاوت المحوري ویمكن حساب تلك القیمة باستخدام الصیغة التالیة:

ΔH = α x ΔT x H 

ΔH   اختالف االرتفاع. 
α   معامل التمدد الحراري (القیمة α = 10 x 10-6 K-1 یمكن استخدامھا). 

ΔT   االختالف بین درجة حرارة المحاذاة ودرجة حرارة التشغیل. 
 االرتفاع

H   = االرتفاع المحوري. 

 التمدد الحراري المحوري
 قد تقلل قیمة التمدد الحراري المحوري من التفاوت المحوري بین العمودین.

عند وصول النظام بالكامل إلى درجة الحرارة الموحدة، قد یؤدي تفاوت عدم التشغیل الضیق جًدا إلى قوة محوریة قد وھي قیمة ضروریة نظًرا إلى أنھ 
 تكون عبًئا على المحامل بما یضرھا أو یؤدي إلى كسرھا.

 یمكن استخدام الصیغة التالیة لحسابھا:
ΔL = α x ΔT x االرتفاع 

ΔL 

α 
ΔT 

  
 .اختالف طول العمود =

 .(یمكن استخدامھا α = 10 x 10-6 K-1 القیمة) التمدد الحراريمعامل 
 .االختالف بین درجة حرارة المحاذاة ودرجة حرارة التشغیل

  

 

  

طول العمود، المحسوب بین المحمل وأقراص إقران  = L االرتفاع

 .محرك الدفع

  
 المحوري المتعلق بالمولد مقابل التمدد الحراري المحوري المتعلق بالمحرك.یتم حساب التباین بین التفاوتات المحوریة عن طریق التمدد الحراري 
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 التوصیل الكھربي  6
 

 .یجب أن تتم العملیة من قبل فني صیانة كھربیة

 وینبغي أن ُیقدم التوصیل الكھربي من قبل المستخدم النھائي ویتم حسب تقدیره وحده
 

 

  
اإلطالق لإلدخال داخل الصندوق النھائي فیما یتفق مع یُنصح باستخدام كابل السدادات وكابل 

 .مواصفات بلد المستخدم

 

 
 .في حالة تجدید تركیب األسالك فقط على النحو الموضح 38تُستخدم لوحات االرتباط المزودة مع المجموعة 

 

 .التوصیالت النھائیة" في ھذا الفصل 12نظر جدول "

 

 

  
على األرض دائًما باستخدام موصل أرضي بحجم مناسب. استخدم یجب أن یتم وضع المولدات 

 .واحدة من الطرفین النھائیین المخصصین (الداخلي/الخارجي)

 

 

  

استخدم كابالت مناسبة للتوصیل الكھربي، یتم قیاسھا على أساس طاقة المولد. ضع التوصیالت مع 
سداسیةب) منظف غسل بسیطج) كابل  المحطات النھائیة على النحو الموضح في الشكل. أ) صمولة

 المستخدم
 

 .6.1نظر الفقرة 
 

 9.8عند إجراء التوصیل، تحقق من اإلحكام النھائي لطوق الدوران الذي یجب أن یتفق مع التعلیمات المقدمة في الفصل 
  عند إتمام التوصیل، أعد تجمیع غالف الصندوق النھائي.

 .ودعمھا على نحٍو كاِف لكي ال تتسبب في إحداث ضغط آلي على الحاجز النھائي للمولدیجب توصیل كابالت طاقة المستخدم 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 42 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

  
 مرحلة الدوران والتسلسل

 

  

لتدور في  ECO تم تصمیم جمیع المراوح لمولدات التیار المتردد

 .االتجاھین
الدوران باتجاه عقارب الساعة، تُرى من اتجاه اإلقران: ترتیب مراحل 

 .3، المستوى 2، المستوى 1الخروج المستوى 
الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة، تُرى من اتجاه اإلقران: ترتیب 

(الترتیب  1، المستوى 2، المستوى 3مراحل الخروج المستوى 
 .معكوس)

  
  

 طرائق توصیل ملف الرفع
 / (YY)فولت  200 / (ΔΔ)فولت  115ھرتز،  50كابل خارج قیاسي لتتیح مختلف جھد اإلخراج، على سبیل المثال، عند  12تم تصنیع المولدات بـ 

) في Yفولت ( 800 / (Δ)فولت  460 / (YY)فولت  400 / (ΔΔ)فولت 230القیاسیة أو  38) في المجموعة Yفولت ( 400 / (Δ)فولت  230
 سلًكا" في الصفحة التالیة. 12. للمرور من توصیل إلى آخر، اتبع المخططات الموضحة في جدول "توصیل 46؛ 43؛ 40قیاسیة المجموعات ال
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 0.866بنسبة في حالة األحمال ذات الطور الفردي من الضروري تذكر عدم تجاوز المرحلة الحالیة.** في حالة اتصال النجم المترابط، یجب تقلیل الطاقة  *

مقابل. وقد عن القیمة االسمیة لھا.*** تمثل الخالیا المحددة القیم االسمیة. یمكن الحصول على قیم الجھد األخرى عن طریق ضبط جھاز قیاس الجھد ال مرة
 لفنیة المتوفرة علىیؤدي التباین في الجھد المتعلق بالقیمة االسمیة رغم ذلك إلى خفض سرعة اآللة. لمعرفة قدرات الطاقة یرجى الرجوع إلى الوثیقة ا

www.meccalte.com. 
  

 
ھرتز (أو العكس). للحصول على التباین، یمكنك ضبط جھاز قیاس الجھد المقابل ببساطة  60ھرتز لتشغیل نسبة  50قد تعمل اآللة المزودة أیًضا للتشغیل بنسبة 

%. فیما یتعلق 20% (تیار غیر مقید) إذا زاد الجھد بنسبة 20طاقة بنسبة ھرتز، قد تزید ال 60ھرتز إلى  50على قیمة جھد اسمیة جدیدة. عند المرور من 
 .ھرتز 60% فیما یتعلق بالقیم التي تشیر إلى 20ھرتز، یجب تقلیل الطاقة والجھد بنسبة  50ھرتز عند مرورھا إلى  60بالمولدات المصنوعة خصیًصا لتردد 
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 تكوینات اللوحة النھائیة  6.1
 ECO 38صندوق التنظیم وكابل التوصیل للمولد   6.1.1
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 ECO 40صندوق التنظیم وكابل التوصیل للمولد   6.1.2
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 ECO 43صندوق التنظیم وكابل التوصیل للمولد   6.1.3
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 ECO 46صندوق التنظیم وكابل التوصیل للمولد   6.1.4
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 التوصیالت المتوازیة للمولدات  6.2
 یعمل المولد بالتوازي مع الحاجة إلى استخدام جھاز للتأكد من اإلسقاط المتساوي لجھد اإلخراج.في حال أردت أن 

 .0% على الحمولة الكاملة عندما یكون عامل الطاقة 4تم تصنیع النقل المتوازي المزود بإسقاط جھد مضبوط سابًقا بنسبة 

 

  

 38المجموعة 
عن طریق المستھلك. بعد االنتھاء من یتم تزوید الجھاز حسب الطلب أو یمكن جمعھ 

تجمیع الجھاز، علیك التأكد من إسقاط الجھد؛ للمزید من المعلومات یرجى الرجوع إلى 
 .دلیل اإلرشاد الفني للتشغیل المتوازي

 46 - 43 - 40المجموعة 
الجھاز قیاسي، لذلك عندما یلزم تشغیل مولدین أو أكثر من ھذا النوع بشكل متواٍز، یكفي 

 .إزالة لوحة االرتباط التي تقصر الدورة الكھربیة للدورة الفرعیة لجھاز التوازي

 )38تركیب جھاز متواٍز (المجموعة   6.2.1

  

 

  

 "PD500 ارجع إلى تعلیمات التثبیت "إجراء التعدیل التحدیثي    
 وصل لفائف الطاقة على التوالي بالطور من خالل اتباع التعلیمات    

  
 داخل اإلجراء لمعرفة عدد تحویالت السلك الالزمة للنقل A9865 الرجوع إلى جدول الرسمیرجى 

 و J1 بمجرد استالم وتركیب جھاز التوازي، من الضروري التحقق من أن لوحات االرتباط    
J2  متصلة بسلك مع محطات فاستون الصحیحة، بناًء على البیانات االسمیة للمولد ونوع

؛ داخل اإلجراء. تحقق أیًضا من أن أداة تھذیب A9865 وفقًا لجدول الرسمالمرجع المعتمد، 

 .موضوعة في المركز PD-I اإلسقاط على
بالمستشعر النھائي للمنظم، باتباع  PD-I ووصل وحدة PD-I وصل مستشعر المولد بوحدة    

 التعلیمات في اإلجراء خطوة بخطوة

  
 .12نظر الفصل 

لوحة االرتباط التي تقصر الدورة الكھربیة لملفات الرفع الفرعیة على النحو  لتمكین جھاز التوازي، أزل
 .الموضح في الشكل الجانبي وفي مخططات تركیب األسالك

 تحذیر 
 .لتشغیل المولدات بالتوازي على الشبكة، یجب على المستخدم دمج أنظمة المولدات بوسائل حمایة كافیة

  

 

 تحذیر
 .التطبیقات، من الضروري توفیر حمایة من مختلف االستثارات الضخمة أو تأجیل فقدان االستثارة لتجنب إلحاق األضرار الخطیرة بالمولدفیما یتعلق بتلك 

  
 بعد إجراء جمیع التوصیالت الكھربیة ولیس قبل إغالق الصندوق النھائي، یمكنك تنفیذ اختبار البدء األولي على النظام.

 حمولة المولد وعند الضرورة تعامل مع أداة تھذیب منظم الجھد اإللكتروني لالنتقال والعودة إلى القیمة االسمیة. تحقق من عدم وجود جھد
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  تعلیمات البدء  7
 .ال تتضمن ھذه الفقرة سوى تعلیمات بدء التشغیل األولي للمولد. قد تجد المزید من التعلیمات في ھذا الدلیل لآللة المجمعة بالكامل

  

 

 تحذیر
المحددة یجب تنفیذ مناورات البدء والتشغیل واإلیقاف من قبل شخص مؤھل بشكل كاف یكون قد اطلع وقرأ وأدرك مواصفات السالمة والمواصفات الفنیة 

 .في ھذا الدلیل
  

 
 .یجب تقدیم أدوات نظام البدء والتشغیل واإلیقاف من قبل القائم بالتركیب

  

 
 .5.3.2المجمعة بالكامل. انظر الفقرة تحقق من محاذاة اآللة 

  
  
 تحقق من إبزیم ربط اآللة بالقاعدة مع إحكام طوق الدوران ومتانة القاعدة.    •

  
 .9.8تحقق من إحكام ربط طوق الدوران للتوصیالت النھائیة ومواضعھا. انظر الفقرة 

 قبل بدء تشغیل اآللة المجمعة بالكامل یجب التأكد من:

 

  

تبرید الھواء وفتحات العوادم غیر مسدودة. لمعرفة مستویات ھواء التبرید فتحة     

 .2.3.5الالزمة انظر الفقرة 
جانب فتحة التھویة بعیًدا عن مصادر الحرارة. على الرغم من ذلك، إذا لم یُتفق بشكل     

محدد، فیجب أن تكون درجة حرارة تبرید الھواء مساویة لدرجة حرارة الغرفة وأقل بأي 
درجة مئویة. وقد یعمل المولد عند درجات حرارة أكثر ارتفاًعا مع إجراء  40ال من ح

 .تخفیض مناسب

  

 

جود یجب التنفیذ أثناء بدء التشغیل األولي على أقل سرعة، وینبغي على عامل التركیب التأكد من عدم وجود أي ضوضاء غیر مألوفة. وفي حالة و
 .النظام فوًرا وإجراء تعدیالت لتحسین إقران اآلالتضوضاء غیر مألوفة، یتم إیقاف 

  
 Mecc). ویعني ذلك أن االھتزازات المولدة من قبل مولدات 1.5والمولدات نفسھا تتفق مع القواعد (انظر الفقرة  Mecc Alteإن دورات دفع المولدات 

Alte .محدودة للغایة ومتوافقة مع القواعد 
  المحتملة إلى محرك الدفع أو إلى إقران خاطئ بین المحرك والمولد، وقد یؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر أو حتى كسر المحامل.وترجع االھتزازات الزائدة 

 .)1.5عامل التركیب ھو المسؤول عن القواعد التالیة عند تقییم وقیاس االھتزازات الناتجة عن اآللة المجمعة بالكامل (انظر الفقرة 
  

 األوليبعد بدء التشغیل 
 من الضروري بعد بدء التشغیل األولي لآللة المجمعة بالكامل أن ُتجرى التحققات التالیة:

 تأكد من أن كل شيء یعمل بشكل صحیح.    •
 راقب مستوى االھتزاز ودرجات الحرارة المرتفعة المحتملة لملفات الرفع والمحامل.    •

  
 .الحمایة نظًرا إلى الجھد غیر المنتظم، تدخل لحل المشكلة قبل بدء عملیة بدء تشغیل جدیدةفي حالة دخول المولد، أثناء التشغیل، في وضع 

 

 .11نظر "المشاكل واألسباب والحلول" فصل 
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 المنظمات اإللكترونیة  8

 DSRالمنظم الرقمي   8.1

 
 .یجب أن تتم العملیة من قبل فني صیانة كھربیة

 

 .المنظمات، یرجى الرجوع إلى الدلیل المحددلمزید من التفاصیل حول 
  

 

 خطر
 .قم بھذا الفحص بحذر، استخدم معدات الحمایة الشخصیة المناسبة مثل القفازات العازلة .تحقق من أن المولد یعمل

  

 
 .استخدم جھاز قیاس الجھد المقابل للمنظم اإللكترونيیُجرى اختبار الجھد بدون حمولة عند تشغیل المولد على التردد االسمي. للحصول على تنظیم الجھد، 

  

 

  

 .تنظیم حمایة الحمولة الزائدة (أمبیر)    .

 .تنظیم حمایة التردد المنخفض (ھرتز)    .

 .(STAB) تنظیم الثبات    .

 .تنظیم الجھد (فولت)    .

 .لتنظیم الجھد عن بعد 11و  10المراحل النھائیة     .

% مع عامل الطاقة ومع مدى تباین 1± الذي یضمن، أثناء الحاالت الساكنة، أن دقة الجھد بنسبة  DSRیتم تحقیق التنظیم الذاتي من خالل المنظم الرقمي 
 %.20% حتى + 5-السرعة من 

  
 التنظیم عن بعد

 .11-10في األطراف النھائیة المخصصة  10KΩلتحقیق تنظیم عن بعد، أدخل جھاز قیاس الجھد المقابل 

 ضبط الثبات  8.1.1
  

بب التشغیل المولدات الكھربیة جزء من نظام یمكن عرضھ على النحو التالي محرك + مولد كھربي. لذلك قد ُیظھر المولد عدم ثبات نظام دوران الجھد بس
 غیر المنتظم للمحرك المتصل بھ.

)، حیث إن أنظمة تنظیم جھد المولد وسرعة STABا لضبط ذلك الثبات (جھاز قیاس الجھد المقابل للثبات ویوجد جھاز قیاس الجھد المقابل مخصصً 
 المحرك قد تتعقد، بما یؤدي إلى حدوث تقلبات في كل من الجھد والسرعة.

 STABّم، یتم إعداد ضبط الثبات باستخدام محرك كھربي ولیس محرك حراري. ومن ث Mecc Alteمن الضروري التأكید على إجراء اختبار لمولدات 
 بشكل صحیح للمولد المشغل بواسطة محرك كھربي.

 التعلیمات العامة الالزم اتباعھا في حالة مشاكل عدم الثبات:
 وتأكد من استجابتھ لإلعدادات المقدمة في الجدول التالي. STABتحقق من إعدادات جھاز قیاس الجھد المقابل للثبات     .1
استجابة، فأعد ضبط جھاز قیاس الجھد المقابل للحصول على القیمة المشار إلیھا في الجدول التالي، في حالة إغفال أي موضع إذا لم توجد     .2

 معلومات في الوسط.
 إذا كانت المشكلة ال تزال قائمة، فأدر جھاز قیاس الجھد المقابل عكس اتجاه عقارب الساعة قلیًال وأعد التحقق.    .3
ي اختالف أو كان االختالف بسیًطا، فأدره قلیًال مرة أخرى عكس اتجاه عقارب الساعة، واستمر في ھذا اإلجراء حتى ُتحل إذا لم ُیالحظ أ    .4

 المشكلة.
إذا زاد عدم ثبات الجھد عند تدویر جھاز قیاس الجھد المقابل عكس اتجاه عقارب الساعة، فاضبط جھاز قیاس الجھد المقابل على النحو     .5

 . أدر جھاز قیاس الجھد المقابل باتجاه عقارب الساعة قلیًال وكرر التحقق2قطة الموضح في الن
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 إذا لم یحدث أي تغییر أو كان تغییًرا طفیًفا، فأدر الجھاز قلیًال مرة أخرى باتجاه عقارب الساعة وكرر التحقق.    .6
 استمر في ذلك اإلجراء حتى ُتحل المشكلة.    .7
عد تلك الخطوات، فقد تحتاج إلى ضبط ثبات (مرة أخرى) نظام تنظیم سرعة المحرك. إذا لم ُیحل ذلك المشكلة إذا استمرت المشكلة ولم ُتحل ب    .8

 أیًضا، فحاول تغییر برامج ثبات جھاز قیاس الجھد المقابل لمنظم الجھد. انظر الدلیل المخصص.

 
 *DSR: P[11] = 4, P[12] = 3, P[13] = 16384یة.؛ دالة تربیعیة بزیادة تكامل 

 **DSR/A: P[11] = 5, P[12] = 1, P[13] = 26624؛ دالة خطیة بزیادة تكاملیة 
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 وسائل الحمایة  8.1.2
 بحمایة سرعة منخفضة وحمایة الحمولة الزائدة. DSRلتجنب تشغیل المولد بشكل غیر مألوف أو خطیر، یتم إعداد المنظم الرقمي 

 حمایة السرعة المنخفضة
 % إلى ما دون التردد االسمي. 1± 4فوري، ویؤدي إلى تقلیل جھد المولد عندما ینخفض التردد بنسبة تدخل تلك الحمایة 

 یتم ضبط مستوى التدخل باستخدام جھاز قیاس الجھد المقابل "ھرتز".
 حمایة الحمولة الزائدة

من  1.1سابًقا (قیمة االستجابة مع قیمة تیار الحمولة التي تعادل ُتقارن الدائرة الكھربیة المخصصة بمحرض الجھد المتجزئ. إذا تجاوزت القیمة المعدة 
 ثانیة، یبدأ المنظم في خفض جھد المولد وبالتالي تقیید التیار ضمن نطاق قیمة آمن. 20مرات التیار المشار إلیھ في ملصق المولد) لمدة أكثر من 

ثواٍن أن تستجیب. ُیمكن ضبط مستوى التدخل باستخدام جھاز قیاس الجھد  10-5ل یحدث التأخیر بوضوح لیتیح للمحركات التي تبدأ بصورة طبیعیة خال
 المقابل "أمبیر".

 األسباب التي تؤدي إلى تدخل الحمایة.
 .% مقارنة بالبیانات المقّدرة 1±  4تقلیل السرعة بنسبة  - 1 تدخل الحمایة الفوریة لخفض السرعة

 تدخل حمایة التأخیر للحمولة الزائدة

 .% مقارنة بالبیانات المقّدرة10الحمولة الزائدة بنسبة  - 2

 .أقل من البیانات المقّدرة (φ جتا) عامل الطاقة - 3

 .درجة مئویة° 50درجة حرارة البیئة المحیطة فوق  - 4

 .4و  3و  2مع العناصر  1اجتماع كل من العنصر  - 5 تدخل وسیلتي الحمایة مًعا
  

 الحمایة مًعا، سینخفض الجھد المقدم من قبل المولد إلى قیمة حسب مدى الخطأ.في حالة تدخل وسیلتي 
 وسُیستعاد الجھد تلقائًیا إلى قیمتھ االسمیة عند حل الخطأ.
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 اإلدخال واإلخراج: المواصفات الفنیة  8.1.3

 
 .15و  13و  11؛ 9و  8 ؛7و  6؛ 5و  4؛ 3و 2* یتم توصیلھا مًعا على اللوحة وفًقا لألطراف النھائیة التالیة: 

 ).EMIم بدون فلتر  EMI SDR 128/K )3** مع فلتر خارجي 
 %.10± للبرامج الثابتة. من الضروري أال تتجاوز نسبة أكبر من  10*** بدایة من اإلصدار 

  للبرامج الثابتة. 18*** بدایة من إصدار المراجعة 
معایرة أثناء االختبار النھائي. وفیما یخص المنظمات غیر المحكمة (على سبیل المثال األجزاء المنفصلة) أو إذا تثبت المنظمات المثبتة على لوحة المولدات أنھا 

 .كان تركیب األسالك أو التفاوت في المعایرة الزًما، فسیلزمك إجراء إعدادات مناسبة للمنظم لضمان تشغیلھ الصحیح
واإلدخال  50/60أمبیر)، ولوحة االرتباط  -ھرتز  -الثبات  -من خالل أدوات التھذیب األربع (الجھد  قد ُتجرى اإلعدادات األساسیة مباشرة على المنظم

Vext. 
 Mecc Alte USB2DxRیمكن إجراء المزید من اإلعدادات والمقاییس التفصیلیة فقط عبر البرامج باستخدام، على سبیل المثال، واجھة اتصال 

 .DxR_Terminalوالبرامج النھائیة 

 Vextإلدخال ا
كیلو  10) التحكم التناظري عن بعد لجھد اإلخراج من خالل جھاز قیاس الجھد المقابل 11و  10لألطراف النھائیة  CN1(الموصل  Vextُیتیح اإلدخال 

للبرامج الثابتة) فیما یتعلق بالقیمة  10% بدایة من اإلصدار 14± (عندما تكون اإلعدادات االفتراضیة  16أوم بنطاق تباین یمكن برمجتھ عبر المعامل 
 .19داة تھذیب الجھد أو المعامل المعدة من قبل أ

 فولت. 2.5فولت وحتى + 0إذا أردت استخدام الجھد المستمر، فسیكون لھ تأثیر إذا استمر من خالل النطاق من 
 فولت (أو في حالة عدم التوصیل) یوجد 2.5فولت / + 0فولت، لكن فیما یتعلق بالقیم تتجاوز حدود  5فولت حتى +  5-تحمالت جھد اإلدخال من 

 اختیاران متاحان:
 .19ل ال تلتفت إلى القیمة (التھیئة االفتراضیة) وارجع إلى قیمة الجھد المعّدة من خالل أداة التھذیب (إذا كانت ممكنة) أو من خالل المعام    •
 حافظ على الحد األدنى (أو الحد األقصى) الممكن الوصول لھ لقیمة الجھد.    •

 ].P]10بایت من كلمة التھیئة  B7في قائمة التھیئة حیث تستجیب إلى  CTRLالجھد لوحة  RAMیمكن ضبط االختیارین من خالل 
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 .مللي أمبیر على األقل 2یجب أن یكون إمداد الجھد المستمر قادًرا على استیعاب 

 .% لقیمة الجھد االسمیة للمولد10± ینصح في التنظیم أال تتجاوز النسبة أكثر من 
  

 50/60إشارة 
 50) تشغیل مستوى حمایة السرعة المنخفضة من 13و  12لألطراف النھائیة  CN1إدخال (الموصل  50/60تضمن الئحة االرتباط الموضوعة على 

)100 %-α  100( 60ھرتز%) إلى %-α  ھرتز%)، حیث تكون نسبةα .ھرتز% ھي الموضع المتعلق بأداة تھذیب ھرتز 
  

 اتصال إخراج الحمایة الفّعال
APO ختصار إخراج الحمایة الفّعال: (الموصل اCN1  مللي أمبیر مفتوح غیر معزول،  100-فولت 30) مجمع ترانزستور 15و  14لألطراف النھائیة

معتاد ُیفتح الترانزستور بشكل  17للبرامج الثابتة؛ فیما یخص إصدارات البرامج الثابتة حتى اإلصدار  18ُیغلق افتراضًیا بشكل معتاد (بدایة من إصدار 
ثانیة) عند تفعیل تنبیھ واحد أو عدة تنبیھات، حیث ُیمكن تحدید  15وُیغلق في حالة تفعیل التنبیھ). ُیفتح (ببرنامج تأخیر قابل للبرمجة من ثانیة واحدة وحتى 

 ذلك بشكل منفصل عبر البرنامج.
  

 أداة تھذیب الجھد
فولت تقریًبا وحتى  140لالستشعار أو من  5و  4یًبا عندما ُتستخدم األطراف النھائیة فولت تقر 140فولت وحتى  70ویتیح ذلك التنظیم من ما یقرب 

 .7و  6فولت تقریًبا عند استخدام األطراف النھائیة  280
  

 أداة تھذیب الثبات
 كما ُینظم االستجابة الدینامیكیة (اإلسقاط) للمولد في الحاالت االنتقالیة.

  
 MPأداة تھذیب 

 خل حمایة استثارة التیار الزائد.وُینظم مستوى تد
 لفحص حمایة الحمولة الزائدة، قم باإلجراء التالي:

 أدر أداة تھذیب ھرتز عكس اتجاه عقارب الساعة.    .1
 طبق الحمولة االسمیة على المولد.    .2
 %.10قلل السرعة بنسبة     .3
 أدر أداة تھذیب أمبیر بالكامل في االتجاه المعاكس لعقارب الساعة.    .4
 ).LED(المشار إلیھ بالتغییر في ومیض المصباح  5بعد بضع ثواٍن، ینبغي أن تالحظ انخفاض قیمة جھد المولد وتفعیل التنبیھ     .5
 5% من القیمة االسمیة: التنبیھ 97في تلك الحالة، أدر أداة تھذیب "أمبیر" ببطء في اتجاه عقارب الساعة حتى تصل قیمة جھد اإلخراج إلى     .6

 فعًال.ال یزال م
 بعد عدة ثوان ویعود ارتفاع جھد المولد إلى القیمة االسمیة. 5إذا رجعت إلى السرعة االسمیة، فسیختفي التنبیھ     .7
 أعد ضبط أداة تھذیب ھرتز على النحو الموضح.    .8

 أداة تھذیب ھرتز
(عند  50/60رعة االسمیة المعّدة من قبل لوحة االرتباط % مقارنة بقیمة الس20یتیح ذلك تنظیم مستوى تدخل حمایة السرعة المنخفضة التي تصل إلى 

 ھرتز). 60ھرتز إلى  48ھرتز یمكن تعدیل المستوى من  60ھرتز، وإلى  50ھرتز إلى  40ھرتز یمكن تعدیل المستوى من  50
 یقلل تدخل الحمایة من جھد المولد. قم بالتعدیل على النحو التالي:

 عقارب الساعة.أدر أداة تھذیب ھرتز عكس اتجاه     .1
 مدخلة. CN1للموصل  13و  12ھرتز، فتأكد من أن لوحة االرتباط بین األطراف النھائیة  60إذا لزم تشغیل اآللیة عند     .2
 % من سرعتھ االسمیة.96اجعل المولد عند سرعة تعادل     .3
بدأ یومض بسرعة  LEDنخفاض وتأكد من أن مصباح أدر أداة تھذیب "ھرتز" ببطء. أدرھا باتجاه عقارب الساعة حتى یبدأ جھد المولد باال    .4

 في نفس الوقت.
 عند زیادة السرعة، ینبغي أن یرجع جھد المولد إلى الوضع الطبیعي ویختفي التنبیھ.    .5
 أعد السرعة إلى القیمة االسمیة.    .6

.  
 .ھرتز. الستعادتھا، یلزم إغالق المولد تماًما 20ألقل من إلى وضع اإلغالق عندما ینخفض التردد  DSR حتى في حال االستمرار لتنظیم الجھد، یتحول

  
  إدارة التنبیھ

 .10.1نظر الفقرة 
  

  المخططات الكھربیة
 .12.1نظر الفقرة 
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 DER1المنظم الرقمي   8.2

 
 .یجب أن تتم العملیة من قبل فني صیانة كھربیة

 

 .إلى الدلیل المحددلمزید من التفاصیل حول المنظمات، یرجى الرجوع 
  

 

 خطر
 .قم بھذا الفحص بحذر، استخدم معدات الحمایة الشخصیة المناسبة مثل القفازات العازلة .تحقق من أن المولد یعمل

  

 
 .المقابل للمنظم اإللكترونيیُجرى اختبار الجھد بدون حمولة عند تشغیل المولد على التردد االسمي. للحصول على تنظیم الجھد، استخدم جھاز قیاس الجھد 

 

  

 .(AMP) تنظیم حمایة الحمولة الزائدة    .

 .(Hz) ضبط حمایة التردد المنخفض    .

 .(STAB) تعدیل الثبات    .

 .(VOLT) تعدیل الجھد    .

 .لتنظیم الجھد عن بعد 30و  29المراحل النھائیة     .

% مع عامل الطاقة ومع مدى تباین 1± الذي یضمن، أثناء الحاالت الساكنة، أن دقة الجھد بنسبة  DER1تحقق التنظیم الذاتي من خالل المنظم الرقمي 
 %.20% حتى + 5-السرعة من 

  
 التنظیم عن بعد

-29) في األطراف النھائیة المخصصة KΩكیلو أوم ( 100% من القیمة االسمیة أدخل جھاز قیاس الجھد المقابل 14±للحصول على التنظیم من خالل 
30. 

كیلو أوم  3.9) في سلسلة مع المقاوم KΩكیلو أوم ( 25% من القیمة االسمیة أدخل جھاز قیاس الجھد المقابل الخطي 7±للحصول على التنظیم من خالل 

)KΩ.القتسام تأثیر جھاز قیاس الجھد المقابل الخارجي ( 
  

 DER2المنظم الرقمي 

مم یتم تثبیتھ  2.54قطعة  1X5المستبدلة بشریط موصل جدید  USB2DxRعدا واجھة اتصال  العادي فیما DER1مثل  DER2یتم تجمیع المنظم 

 .DER1مشابھة إلعدادات المنظم  DER2مباشرة على البطاقة. تكون المولدات متساویة، وإعدادات المنظم 
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 ضبط الثبات  8.2.1
مولد كھربي. لذلك قد ُیظھر المولد عدم ثبات نظام دوران الجھد بسبب التشغیل المولدات الكھربیة جزء من نظام یمكن عرضھ على النحو التالي محرك + 

 غیر المنتظم للمحرك المتصل بھ.
)، حیث إن أنظمة تنظیم جھد المولد وسرعة STABویوجد جھاز قیاس الجھد المقابل مخصًصا لضبط ذلك الثبات (جھاز قیاس الجھد المقابل للثبات 

 إلى حدوث تقلبات في كل من الجھد والسرعة.المحرك قد تتعقد، بما یؤدي 
بشكل  STABباستخدام محرك كھربي غیر حراري. ومن ثّم، یتم إعداد ضبط الثبات  Mecc Alteمن الضروري التأكید على إجراء اختبار لمولدات 

 صحیح للمولد المشغل بواسطة محرك كھربي.
 الثبات:التعلیمات العامة الالزم اتباعھا في حالة مشاكل عدم 

 وتأكد من استجابتھ لإلعدادات المقدمة في الجدول التالي. STABتحقق من إعدادات جھاز قیاس الجھد المقابل للثبات     .1
إذا لم توجد استجابة، فأعد ضبط جھاز قیاس الجھد المقابل للحصول على القیمة المشار إلیھا في الجدول التالي، في حالة إغفال أي موضع     .2

 الوسط.معلومات في 
 إذا كانت المشكلة ال تزال قائمة، فأدر جھاز قیاس الجھد المقابل عكس اتجاه عقارب الساعة قلیًال وأعد التحقق.    .3
إذا لم ُیالحظ أي اختالف أو كان االختالف بسیًطا، فأدره قلیًال مرة أخرى عكس اتجاه عقارب الساعة، واستمر في ھذا اإلجراء حتى ُتحل     .4

 المشكلة.
ا زاد عدم ثبات الجھد عند تدویر جھاز قیاس الجھد المقابل عكس اتجاه عقارب الساعة، فاضبط جھاز قیاس الجھد المقابل على النحو إذ    .5

 . أدر جھاز قیاس الجھد المقابل باتجاه عقارب الساعة قلیًال وكرر التحقق2الموضح في النقطة 
 ر الجھاز قلیًال مرة أخرى باتجاه عقارب الساعة وكرر التحقق.إذا لم یحدث أي تغییر أو كان تغییًرا طفیًفا، فأد    .6
 استمر في ذلك اإلجراء حتى ُتحل المشكلة.    .7
ة إذا استمرت المشكلة ولم ُتحل بعد تلك الخطوات، فقد تحتاج إلى ضبط ثبات (مرة أخرى) نظام تنظیم سرعة المحرك. إذا لم ُیحل ذلك المشكل    .8

 بات جھاز قیاس الجھد المقابل لمنظم الجھد. انظر الدلیل المخصص.أیًضا، فحاول تغییر برامج ث
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 *DER 1: P[11] = 4, P[12] = 3, P[13] = 16384.؛ دالة تربیعیة بزیادة تكاملیة 

 **DER 1/A: P[11] = 5, P[12] = 1, P[13] = 26624؛ دالة خطیة بزیادة تكاملیة 

 ***DER 1/A: P[11] = 7, P[12] = 1, P[13] = 26624؛ دالة خطیة بزیادة تكاملیة 
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 وسائل الحمایة  8.2.2
 بحمایة سرعة منخفضة وحمایة الحمولة الزائدة. DER1لتجنب تشغیل المولد بشكل غیر مألوف أو خطیر، یتم إعداد المنظم الرقمي 

  
 حمایة السرعة المنخفضة

 % إلى ما دون التردد االسمي. 1± 4التردد بنسبة تدخل تلك الحمایة فوري، ویؤدي إلى تقلیل جھد المولد عندما ینخفض 
 یتم ضبط مستوى التدخل باستخدام جھاز قیاس الجھد المقابل "ھرتز".

  
 حمایة الحمولة الزائدة

من  1.1تي تعادل ُتقارن الدائرة الكھربیة المخصصة بمحرض الجھد المتجزئ. إذا تجاوزت القیمة المعدة سابًقا (قیمة االستجابة مع قیمة تیار الحمولة ال
 ثانیة، یبدأ المنظم في خفض جھد المولد وبالتالي تقیید التیار ضمن نطاق قیمة آمن. 20مرات التیار المشار إلیھ في ملصق المولد) لمدة أكثر من 

باستخدام جھاز قیاس الجھد  ثواٍن أن تستجیب. ُیمكن ضبط مستوى التدخل 10-5یحدث التأخیر بوضوح لیتیح للمحركات التي تبدأ بصورة طبیعیة خالل 
 المقابل "أمبیر".

 األسباب التي تؤدي إلى تدخل الحمایة.
 .% مقارنة بالبیانات المقّدرة 1±  4تقلیل السرعة بنسبة  - 1 تدخل الحمایة الفوریة لخفض السرعة

 تدخل حمایة التأخیر للحمولة الزائدة

 .المقّدرة% مقارنة بالبیانات 10الحمولة الزائدة بنسبة  - 2

 .أقل من البیانات المقّدرة (φ جتا) عامل الطاقة - 3

 .درجة مئویة° 50درجة حرارة البیئة المحیطة فوق  - 4

 .4و  3و  2مع العناصر  1اجتماع كل من العنصر  - 5 تدخل وسیلتي الحمایة مًعا
 إلى قیمة حسب مدى الخطأ. في حالة تدخل وسیلتي الحمایة مًعا، سینخفض الجھد المقدم من قبل المولد

 وسُیستعاد الجھد تلقائًیا إلى قیمتھ االسمیة عند حل الخطأ.
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 اإلدخال واإلخراج: المواصفات الفنیة  8.2.3

 
 .12و  11؛ 10و  9؛ 7و  6؛ 5و  4؛ 3و 2* یتم توصیلھا مًعا على اللوحة وفًقا لألطراف النھائیة التالیة: 

 ھرتز. 60فولت عند  115ھرتز،  50فولت عند  100ھرتز،  15فولت التیار المتردد عند  40** الحد األدنى إلمداد الجھد 
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 ).EMIم بدون فلتر  EMI )3** مع فلتر خارجي 

 ****50 )100%-α  100( 60ھرتز%) أو%-α  ھرتز%) حیث تكون نسبةα  ھرتز ھي الموضع المتعلق بأداة تھذیب ھرتز أو قیمة النسبة المئویة

 ].P]21لمعامل 

 ].P]16***** ال ینبغي أن تتجاوز القیم، ویعتمد المدى الفعلي على المعامل 
  للبرامج الثابتة. 18****** بدایة من إصدار المراجعة 

األجزاء المنفصلة) أو إذا تثبت المنظمات المثبتة على لوحة المولدات أنھا معایرة أثناء االختبار النھائي. وفیما یخص المنظمات غیر المحكمة (على سبیل المثال 
 .كان تركیب األسالك أو التفاوت في المعایرة الزًما، فسیلزمك إجراء إعدادات مناسبة للمنظم لضمان تشغیلھ الصحیح

؛ JP1و 50/60أمبیر)، ولوحة االرتباط  -ھرتز  -الثبات  -قد ُتجرى اإلعدادات األساسیة مباشرة على المنظم من خالل أدوات التھذیب األربع (الجھد 

 .Pext، واإلدخال JP2و
 Mecc Alte USB2DxRیمكن إجراء المزید من اإلعدادات والمقاییس التفصیلیة فقط عبر البرامج باستخدام، على سبیل المثال، واجھة اتصال 

 .DxR_Terminalوالبرامج النھائیة 
 التحكم عن بعد في الجھد

) التحكم التناظري عن بعد لجھد اإلخراج من خالل الجھد المستمر أو 32فولت (الطرف النھائي  10±) و 30(الطرف النھائي  Pextتتیح اإلدخاالت 

 ].P]19المعامل  جھاز قیاس الجھد المقابل، بنطاق التباین القابل للبرمجة فیما یتعلق بالقیمة المعّدة من خالل أداة التھذیب (االفتراضیة) أو من خالل

 
Figura 1: senza saturazione della tensione di uscita al 

raggiungimento dei limiti della tensione di ingresso. 

  

 
Figura 2: con saturazione della tensione di uscita al raggiungimento 

dei limiti della tensione di ingresso. 
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 10فولت تیار مباشر/+ 10فولت تیار مباشر أو  2.5فولت تیار مباشر/ 0إذا أردت استخدام جھد مستمر، فسیكون لذلك تأثیر إذا تتضمن من خالل نطاق 
 .JP2و JP1 على التوالي، وبناء على وجود أو غیاب لوحات االرتباط 29و  32؛ أو 29و  30فولت تیار مباشر، إذا تم التوصیل بین األطراف النھائیة 

 فیما یخص القیم التي تجاوزت الحدود المذكورة سابًقا (أو في حالة عدم االتصال) لدیك خیاران متاحان:
 .1]، الشكل P]19ال تلتفت إلى القیمة وارجع إلى قواعد قیمة الجھد المعّدة من خالل أداة التھذیب (إذا كانت ممكنة) أو من خالل المعامل     •
 .2األدنى (أو الحد األقصى) الممكن الوصول لھ لقیمة الجھد، الشكل حافظ على الحد     •

  ].P]10بایت من كلمة التھیئة  B7في قائمة التھیئة حیث تستجیب إلى  CTRLالجھد لوحة  RAMیمكن ضبط االختیار الثاني من خالل 
 .DER 1 نظر دلیل اإلرشاد التقني: المنظم الرقمي

 

 .مللي أمبیر على األقل 2المستمر قادًرا على استیعاب یجب أن یكون إمداد الجھد 
 .% لقیمة الجھد االسمیة للمولد10± ینصح في التنظیم أال تتجاوز النسبة أكثر من 

 50/60إشارة 
 α-% 100( 50) تشغیل مستوى حمایة السرعة المنخفضة من 26و  25إدخال (األطراف النھائیة  50/60تضمن الئحة االرتباط الموضوعة على 

 ھرتز% ھي الموضع المتعلق بأداة تھذیب ھرتز. αھرتز%)، حیث تكون نسبة  α-% 100( 60ھرتز%) إلى 
  

 اتصال إخراج الحمایة الفّعال
APO  اختصار إخراج الحمایة الفّعال: (الموصلCN3  مللي أمبیر مفتوح غیر معزول،  100-فولت 30) مجمع ترانزستور 24و  23لألطراف النھائیة

ُیفتح الترانزستور بشكل معتاد  18للبرامج الثابتة؛ فیما یخص إصدارات البرامج الثابتة حتى اإلصدار  19غلق افتراضًیا بشكل معتاد (بدایة من إصدار یُ 
و عدة تنبیھات، حیث ُیمكن تحدید ثانیة) عند تفعیل تنبیھ واحد أ 15وُیغلق في حالة تفعیل التنبیھ). ُیفتح (ببرنامج تأخیر قابل للبرمجة من ثانیة واحدة وحتى 

 ذلك بشكل منفصل عبر البرنامج.
 أداة تھذیب الجھد

و  16-15) 9-8(مع لوحة االرتباط  10/11/12 - 6/7فولت تقریًبا عندما تكون األطراف النھائیة  150فولت تقریًبا حتى  75یتیح ذلك التنظیم من 
-19و  17-14؛ 9/10/11/12 - 4/5فولت تقریًبا عندما تكون األطراف النھائیة  300وحتى فولت تقریًبا  150مستخدمة لالستشعار، أو من  20-21
 مستخدمة. 22

  
 أداة تھذیب الثبات

 كما ُینظم االستجابة الدینامیكیة (اإلسقاط) للمولد في الحاالت االنتقالیة.
 یجب عدم تدویرھا إلى سالب إثنین بحساب درجتین باتجاه عقارب الساعة.

 MPیب أداة تھذ
 وُینظم مستوى تدخل حمایة استثارة التیار الزائد.

 لفحص حمایة الحمولة الزائدة، قم باإلجراء التالي:
 أدر أداة تھذیب أمبیر بالكامل في اتجاه عقارب الساعة.    .1
 یة على التوالي.% للحمولة االسم110% أو 125بما یعادل  0أو جتا فاي =  0.8تلقیم المولد بحمولة زائدة بنسبة جتا فاي =     .2
(ُیرى من خالل  5بعد دقیقتین أدر أداة تھذیب أمبیر ببطء عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تصل إلى انخفاض قیمة جھد المولد وتفعیل التنبیھ     .3

 )LEDالتغییر في ومیض مصباح 
 ال یزال مفّعالً  5% من القیمة االسمیة: التنبیھ 97اضبط أداة تھذیب أمبیر لتصل قیمة جھد اإلخراج إلى     .4
 بعد عدة ثواٍن ویعود ارتفاع جھد المولد إلى القیمة االسمیة. 5إذا أُزیلت الحمولة، فسیختفي التنبیھ     .5

 أداة تھذیب ھرتز
(عند  50/60% مقارنة بقیمة السرعة االسمیة المعّدة من قبل لوحة االرتباط 20یتیح ذلك تنظیم مستوى تدخل حمایة السرعة المنخفضة التي تصل إلى 

 ھرتز). 60ھرتز إلى  48ھرتز یمكن تعدیل المستوى من  60ھرتز، وإلى  50ھرتز إلى  40ھرتز یمكن تعدیل المستوى من  50
 یقلل تدخل الحمایة من جھد المولد. قم بالتعدیل على النحو التالي:

 أدر أداة تھذیب ھرتز عكس اتجاه عقارب الساعة.    .1
 مدخلة. 26و  25ھرتز، فتأكد من أن لوحة االرتباط بین األطراف النھائیة  60إذا لزم تشغیل اآللیة عند     .2
 % من سرعتھ االسمیة.96اجعل المولد عند سرعة تعادل     .3
بدأ یومض  LEDاضبط أداة تھذیب "ھرتز" ببطء. أدرھا باتجاه عقارب الساعة حتى یبدأ جھد المولد باالنخفاض وتأكد من أن مصباح     .4

 لوقت.بسرعة في نفس ا
 عند زیادة السرعة، ینبغي أن یرجع جھد المولد إلى الوضع الطبیعي ویختفي التنبیھ.    .5
 أعد السرعة إلى القیمة االسمیة.    .6

.  
 .ھرتز. الستعادتھا، یلزم إغالق المولد تماًما 20إلى وضع اإلغالق عندما ینخفض التردد ألقل من  DER1 حتى في حال االستمرار لتنظیم الجھد، یتحول

  
 إدارة التنبیھ
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 .10.2نظر الفقرة 

  
  المخططات الكھربیة
 .12.2نظر الفقرة 

 UVR6-SR7المنظمات التناظریة   8.3

 
 .یجب أن تتم العملیة من قبل فني صیانة كھربیة

 

 .لمزید من التفاصیل حول المنظمات، یرجى الرجوع إلى الدلیل المحدد
  

 

 خطر
 .قم بھذا الفحص بحذر، استخدم معدات الحمایة الشخصیة المناسبة مثل القفازات العازلة .یعمل تحقق من أن المولد

  

 
% من القیمة االسمیة، أدر جھاز قیاس 5±یُجرى اختبار الجھد بدون حمولة عند تشغیل المولد على التردد االسمي. للحصول على تنظیم الجھد من خالل 

 .اإللكترونيالجھد المقابل للمنظم 

 

  

 .DSR/DER1 المنظمات التالیة مھملة واستبدلت بالمنظمات الرقمیة
مستخدمة بشكل  U.V.R.6/1-F e S.R.7/2-G قد تكون المنظمات

 .بدون أداء التنبیھ ECO متساٍو مع مجموعة
 46 - 43 - 40 - 38قیاسیًا في األنواع  U.V.R.6/1-F كان المنظم

 - 32 - 31 - 28كان قیاسیًا في األنواع  S.R.7/2-G بینما المنظم

34. 
یتساوى المنظمان تماًما في األداء إلى حد ما، لكنھما مختلفان فیما یتعلق 

 .بإرسال التنبیھات والمراجع

 التنظیم عن بعد
 % للقیمة االسمیة، أدخل:5÷ للحصول على تنظیم الجھد عن بعد من خالل نطاق 

 أطراف نھائیة 6) للمولدات المزودة بـ KΩكیلو أوم ( 100جھاز قیاس الجھد المقابل     •

 طرًفا نھائًیا. 12) للمولدات المزودة بـ KΩكیلو أوم ( 100) في سلسلة مع مقاوم KΩكیلو أوم ( 100جھاز قیاس الجھد المقابل     •

 

  

 :لتشغیل صحیح للمولد، وّصل جھاز قیاس الجھد المقابل عن بعد على النحو التالي
 .أداة تھذیب الجھد للمنظم اإللكتروني بالكامل عكس اتجاه عقارب الساعةأدر     
ضع جھاز قیاس الجھد المقابل الخارجي بنصف نطاق وأوصلھ مع األطراف النھائیة     

 .المتقابلة للمنظم اإللكتروني
 .اضبط الجھد إلى القیمة االسمیة من خالل أداة تھذیب الجھد للمنظم اإللكتروني    

 لحمایةوسائل ا
بحمایة سرعة منخفضة وحمایة الحمولة  U.V.R.6/1-F - S.R.7/2-Gلتجنب تشغیل المولد بشكل غیر مألوف أو خطیر، یتم إعداد المنظمات التناظریة 

 الزائدة.
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 حمایة السرعة المنخفضة
من % أقل 10إن تدخل تلك الحمایة فوري ویؤدي إلى تقلیل جھد المولد عندما ینخفض التردد بنسبة

 .التردد االسمي
 ."یتم ضبط مستوى التدخل باستخدام جھاز قیاس الجھد المقابل "ھرتز

 حمایة الحمولة الزائدة
تُقارن الدائرة الكھربیة المخصصة بمحرض الجھد المتجزئ. إذا تجاوزت القیمة المعدة سابقًا (قیمة 

المشار إلیھ في ملصق المولد) لمدة من مرات التیار  1.1االستجابة مع قیمة تیار الحمولة التي تعادل 
 .ثانیة، یبدأ المنظم في خفض جھد المولد وبالتالي تقیید التیار ضمن نطاق قیمة آمن 20أكثر من 

ثواٍن أن تستجیب. یُمكن  10-5یحدث التأخیر بوضوح لیتیح للمحركات التي تبدأ بصورة طبیعیة خالل 
 ."مقابل "أمبیرضبط مستوى التدخل باستخدام جھاز قیاس الجھد ال

 

ة قیاس الجھد إذا كان المولد مستخدًما في طور فردي أو بمستویات جھد مختلفة عن تلك المعّدة من قبل جھة التصنیع، فقد یكون ضروریًا إعادة ضبط أجھز
 .المقابل لألمبیر والثبات

 U.V.R.6/1-Fإشارات 

 

  

 :الخصائص التالیة U.V.R.6/1-F لدى المنظم
 .أن یكون لدیھ مرجع ثالثي المراحل بجانب المرجع أحادي المرحلة إمكانیة    .
 :للفحص التلقائي تشیر إلى حالة تشغیل اآللیة LED إشارات    .
خضراء: إذا كانت مضاءة بشكل طبیعي، فإنھا تشیر إلى التشغیل  LED إشارة    

 .الطبیعي للمولد
 .حمایة السرعة المنخفضةحمراء: عندما تومض، فإنھا تشیر إلى تدخل  LED إشارة    
 .صفراء: عندما تومض، فإنھا تشیر إلى تدخل حمایة الحمولة الزائدة LED إشارة    

  

 
 .الخضراء فقط مضاءة LED أثناء التشغیل الطبیعي للمولد، یجب أن تكون إشارة

 ، متوفر حسب الطلب.SPD96/Aیمكن التحكم في جمیع تلك اإلشارات عن بعد واستخدامھا ألغراض مختلفة من خالل استخدام جھاز 
 األسباب التي تؤدي إلى تدخل الحمایة.
 .% مقارنة بالبیانات المقّدرة10تقلیل السرعة بنسبة  - 1 تدخل الحمایة الفوریة لخفض السرعة

 للحمولة الزائدةتدخل حمایة التأخیر 

 .% مقارنة بالبیانات المقّدرة20الحمولة الزائدة بنسبة  - 2

 .أقل من البیانات المقّدرة (φ جتا) عامل الطاقة - 3

 .درجة مئویة° 50درجة حرارة البیئة المحیطة فوق  - 4

 .4و  3و  2مع العناصر  1اجتماع كل من العنصر  - 5 تدخل وسیلتي الحمایة مًعا
 حالة تدخل وسیلتي الحمایة مًعا، سینخفض الجھد المقدم من قبل المولد إلى قیمة حسب مدى الخطأ.في 

 وسُیستعاد الجھد تلقائًیا إلى قیمتھ االسمیة عند حل الخطأ.
 الخیارات

 

  

أیًضا بتنظیم یدوي، دون  ECO یمكن تشغیل جمیع المولدات في مجموعة

 .بسیط لریوستات واحد مساعدة اإلمدادات الخارجیة وباستخدام
 

 .12.4نظر الفقرة 
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 الصیانة  9

 التعلیمات العامة  9.1
 تحذیر 

 ."السالمة" بھذا الدلیل 3قبل تنفیذ أي عملیات صیانة، اقرأ التعلیمات بعنایة في الفصل 
  

 

 تحذیر
 .(PPE) للمولد وارتداء معدات الحمایة الشخصیة الالزمةیُسمح للمشغلین المرخصین فقط بتنفیذ األعمال المؤھلین بشكل محدد لتنفیذھا 

  

 

 تحذیر
 .افصل المولد دائًما من إمداد الطاقة قبل تنفیذ أي عملیات صیانة و/أو استبدال

  

 

 تحذیر
 .تُطلق المولدات، أثناء تشغیلھا، حرارة حتى مستوى مرتفع حسب الطاقة المولدة. قبل لمسھ انتظر حتى یھدأ

  

 

 خطر
 .یُحظر العبور من خالل المولد أو الوقوف تحتھ أثناء مراحل الرفع والنقل

  

 
 .یُنصح فني الصیانة بحفظ تسجیل لجمیع التداخالت

 ) للعمل دونما احتیاج للصیانة لمدة طویلة.ECOأُنِشئْت المولدات من فئة (
 بتصنیعھ إلى عملیات اعتیادیة وعملیات غیر اعتیادیة. Mecc Alteوُتقسم عملیات الصیانة التي یحتاجھا المولد الذي قامت شركة 
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 الجدول الموجز لعملیات الصیانة  9.2
 الجدول الموجز لعملیات الصیانة االعتیادیة  9.2.1

 = میكانیكيM -= كھربائي Eاالختصارات المتاحة ألنواع العملیات: 
  

 إشارة دوریة وصف تصنیف
 9.3.7 یوًما 15كل  والداخلي للمولدالتنظیف الخارجي  میكانیكي
 9.3.1 ساعة 400كل  التنظیف العام میكانیكي

ساعة من  400كل  تنظیف مرشح الھواء (حال توفره) میكانیكي
 9.3.2 االستخدام

 9.3.3 ساعة 2500كل  الفحص البصري میكانیكي
 9.3.4 ساعة 2500كل  التحقق من حالة اللفیفة میكانیكي
 9.3.5 ساعة 2500كل  التحقق من التشغیل الصحیح للمولد میكانیكي
 9.3.6 ساعة 2500كل  اختبار التضییق في عزم الدوران میكانیكي

 الجدول الموجز لعملیات الصیانة غیر االعتیادیة  9.2.2
 = برامج S -= میكانیكي M -= كھربائي Eاالختصارات المتاحة ألنواع العملیات: 

  
 إشارة دوریة وصف تصنیف

 9.4.1 ساعة 4000كل  الصیانة وعملیات اإلحالل المرتقبة للمحامل میكانیكي

ساعة/السنة  8000كل  اختبار حالة اللفیفة وأداة ربط قنطرة الثنائیات كھربائي
 9.4.2 الواحدة

ساعة/السنة  8000كل  نسخة من بیانات أجھزة إنذار المنظم الرقمي برامج
 9.4.3 الواحدة

ساعة/السنة  8000كل  التحقق من التثبیت الصحیح للمولد ذي المغناطیس الدائم (عنصر اختیاري) میكانیكي
 9.4.4 الواحدة

 25000إلى  20000كل  تنظیف اللفائف میكانیكي
 9.4.5 ساعة
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 الجدول الموجز لعملیات الصیانة حال التعطل  9.2.3
 = میكانیكيM -= كھربائي Eاالختصارات المتاحة ألنواع العملیات: 

  
 إشارة دوریة وصف تصنیف

 9.5.1 - تركیب مروحة بدیلة میكانیكي
 9.5.2 - التحقق وعملیات اإلحالل الممكنة لقنطرة الثنائیات كھربائي
 9.5.3 - )46-43-40الفك المیكانیكي من أجل الفحص (فئات  میكانیكي
 9.5.4 - )46-43-40التركیب المیكانیكي (فئات  میكانیكي
 9.5.5 - فك المولد ذي المغنطیس الدائم میكانیكي
 9.5.6 - )38تركیب المولد ذي المغنطیس الدائم (متتالي  میكانیكي
 9.5.7 - )46-43-40تركیب المولد ذي المغنطیس الدائم (فئات  میكانیكي
 9.5.8 - )46و  43إزالة نقطة تجمع ماسك القرص (فئات  میكانیكي
 9.5.9 - المغناطیسیة المتبقیة (إعادة استثارة اآللة)النقص في  كھربائي
 9.5.10 - التحقق وعملیات اإلحالل الممكنة لمنظم الجھد كھربائي
 9.5.11 - وإعداده على طاولة االختبار DSR اختبار منظم كھربائي
 9.5.12 - وإعداده على طاولة االختبار DER 1 اختبار منظم كھربائي
 9.5.13 - وإعداده على طاولة االختبار DER 2 اختبار منظم كھربائي
 9.5.14 - اختبار جھد لفائف الجزء الساكن األساسي كھربائي
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 عملیات الصیانة االعتیادیة  9.3
 تعني الصیانة االعتیادیة مجموعة العملیات التي تتم على أساس منتظم.

 والغرض منھا ھو الحفاظ على المولد في حالة تشغیل جیدة.
  

 

 الحذر
 .تنفیذ عملیات الصیانة االعتیادیة بدقة ووفق ما تحدده الشركة المصنعة قدر المستطاع

  التنظیف العام  9.3.1
 .تشیر العملیة الموصوفة في ھذه الفقرة إلى المولد فقط، ویجب تكییف التردد المقترح مع الظروف الفعلیة وتكرار االستخدام

 خطر 
 .مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیةافصْل المولد عن 

  

 

 تحذیر
 .ال تستخدْم السوائل أو المیاه

  

 

 تحذیر
 .ىألخرل األعطااة أو لقصیرائر والدط بسبب احتمالیة حدوث المضغواء ابالھوللعلبة النھائیة خلیة الدالكھربائیة ال تقم بتنظیف األجزاء ا

  

 

 تحذیر
فھ من الخارج ال تتحرْك على مقربة من المولد إال عندما یكون مصدر طاقتھ الكھربائیة صفًرا وموجوًدا في درجة حرارة الغرفة. وحینھا فقط یمكنك تنظی

 .باستخدام الھواء المضغوط
  

 قم بالتنظیف العام للمولد والمنطقة المحیطة.
 الحالة وتأكد من أن األجزاء المختلفة للمولد غیر تالفة.أثناء التنظیف، افحص 

 في حالة وجود عوائق أو أضرار، اتصل بفني الصیانة إلمكانیة اإلصالح/ االستبدال.
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 تنظیف مرشح الھواء (حال توفره)  9.3.2
 دوریة مؤد تصنیف

   

 ساعة من االستخدام 400كل 

PPE المواد واألدوات 

 

 أدوات التنظیف
 

 

  

 

 خطر
 .افصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  

 
 .تشیر عملیات الصیانة الدوریة إلى الظروف البیئیة الحرجة. قم بتھیئة الصیانة الدوریة على أساس شروط االستخدام الفعلیة

 ُملحقات یتم تجمیعھا بناًء على طلب العمیل.مرشحات الھواء ھي 
تشغیل یجب تنظیف مرشحات الھواء بانتظام ألنھا محفوظة داخل شبكة ھي بدورھا یجب تنظیفھا بانتظام لضمان كفاءة المرشح وما یترتب على ذلك من 

 جید للمولد.
التركیب. ومع ذلك، یسمح لك الفحص المنتظم لھذه األجزاء بتحدید ما إذا كان تعتمد عملیة الصیانة الدوریة لمرشحات الھواء على شدة الظروف في مكان 

 علیك صیانتھا.

 

  
 .(1) فتح مزالج الباب األربعة

 .إزالة األجزاء الداخلیة للمرشح وتنظیفھا

 

  
 .(1) إزالة الغطاء

 .) وتنظیفھا3) و (2إزالة مكونات المرشح (

 األولیة.إعادة تجمیع كل شيء وفًقا للتھیئة 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 70 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 الفحص البصري  9.3.3
 دوریة مؤد تصنیف

   

 .ساعة 2500كل 

PPE المواد واألدوات 

 
  

 .عدة الورشة
 

 

  
 تحقق من وجود حاالت شاذة مثل الشقوق وحاالت الصدأ والتسرب وأي أمور أخرى غیر طبیعیة.    •
 تحقق من إحكام ربط كبالت الطاقة وكبالت المنظم.    •
 من حالة المواد العازلة في كبالت الطاقة وكبالت المنظم (فرط السخونة، االحتكاك).تحقق     •

  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 71 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 التحقق من حالة اللفیفة  9.3.4
 دوریة مؤد تصنیف

   

 ساعة 2500كل 

PPE المواد واألدوات 

 

فولت في الجھد الفلطي  500جھاز اختبار "مقیاس الكھرباء" أو ما یماثل 
 .المستمر

  

  

 

 خطر
 .افصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  

 

  

 

قبل القیام بالتحقق، افصل منظم الجھد (الشكل أ) ومرشحات التداخل 
الالسلكي (الشكل ب) وكافة األجھزة الكامنة األخرى المتصلة بالكھرباء 

 .لفحصھابالملفات 
 

 

  
 .قم بقیاس المقاومة األرضیة للعزل

 1یجب أن تكون قیمة قیاس المقاومة األرضیة لجمیع اللفائف أعلى من 
 .مللي أوم

  

 
وأنابیب تصریف . ووجھ تیار الھواء إلى شفاطات الھواء 60-50مللي أوم، فقم بتجفیف اللفائف بتیار ھواء ساخن بدرجة حرارة  1إذا كانت القیمة أقل من 

 .العادم من المولد

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 72 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 التحقق من التشغیل الصحیح للمولد  9.3.5
 دوریة مؤد تصنیف

   

 ساعة 2500كل 

PPE المواد واألدوات 

 

 .عدة الورشة
 

 

  
 تحقق ما إذا كان المولد یعمل بانتظام دون ضوضاء أو اھتزازات شاذة.

 من: في حالة وجود ضوضاء و/أو اھتزازات، تحقق
 موازنة المروحة.    •
 ).9.4.1حالة محامل المولد. استبدلھا إذا لزم األمر (انظر     •
 موازنة الوصالت.    •
 الوجود المحتمل لإلجھادات في المحرك الحراري.    •
 الوجود المحتمل لإلجھادات في الدعائم المضادة لالھتزازات.    •
 ). 1.6رة البیانات الوظیفیة (انظر لوحة اسم المولد، الفق    •

  

 اختبار التضییق في عزم الدوران  9.3.6
 دوریة مؤد تصنیف

   

 ساعة 2500كل 

PPE المواد واألدوات 

 

 مفتاح العزم
 

 

  

 

 خطر
 .افصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  
 "عزم إحكام الربط") 9.6المحكم على المسمار (انظر الفقرة افحص الربط     •
 افحص الوصالت الكھربائیة.    •

  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 73 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 التنظیف الخارجي والداخلي للمولد  9.3.7
 دوریة مؤد تصنیف

   

 یوًما 15كل 

PPE المواد واألدوات 

 

 .الھواء المضغوط
 

 

  
 قم بالتنظیف باستخدام الھواء المضغوط.

  

 
 .IP23 لمولد ھيبشدة استخدام أي نوع من المنظفات والسوائل المنظفة التي تعمل بنفث المیاه ذات الضغط المرتفع. العالمة المعیاریة العالمیة لحمایة ایُحظر 

 .وبالتالي قد یؤدي ذلك إلى وقوع عیوب أو حتى دوائر كھربائیة قصیرة عند استعمال السوائل
  

 
 .إلى الظروف البیئیة الحرجة. قم بتھیئة الصیانة الدوریة على أساس شروط االستخدام الفعلیة تشیر عملیات الصیانة الدوریة

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 74 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 عملیات الصیانة غیر االعتیادیة  9.4
 الحذر 

 .قم بتنفیذ عملیات الصیانة غیر االعتیادیة بدقة ووفق ما تحدده الشركة المصنعة قدر المستطاع
  

 

 تحذیر
الصیانة الموضحة أدناه إلى االستخدام العادي لمولد التیار المتردد. في حالة استخدامھ في ظروف أكثر شدة (الرطوبة العالیة ودرجة تشیر كافة فترات 

 .الحرارة المرتفعة أو الغبار الشدید)، یتعین فحصھ باستمرار

 الصیانة وعملیات اإلحالل المرتقبة للمحامل  9.4.1
 دوریة مؤد تصنیف

   

 ساعة 4000كل 

PPE المواد واألدوات 

 

 .أو شحوم مكافئة ENS أو LGMT2 أو SKF شحوم
 

 

  

 

 خطر
 .افصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  
 افحْص حالة المحامل.    •
 بأداة للتزییت.قم بتزییت المحامل إذا كانت مزودة     •

  
 جدول تزییت المحامل
       

 نوع المولد
كمیة الشحوم  فترة التزییت بالساعات نوع المحامل

 بالغرام

 .L.A. L.O.A الجانب المعاكس جانب الربط الجانب المعاكس جانب الربط

ECO 38 6318.2RS 6314.2RS - (*) - (*) - - 

ECO 40 6322.2RS 6318.2RS - (*) - (*) - - 

ECO 43 6324.2RS 6322.2RS - (*) - (*) - - 

ECO 46 6330M 6324.2RS 4000 (**) - (*) 90 - 
مر بـ * محامل محكمة السد: لیس من الضروري القیام بأي من عملیات الصیانة خالل عمرھا التشغیلي بالكامل؛ ففي ظروف العمل العادیة، یقدر الع

 ساعة. 30000
 ساعة. 40،000العادیة، تحظى المحامل الُمعاد تشحیمھا بعمر تقدیري یبلغ حوالي ** في ظروف العمل 

 9.5.3بالنسبة لعملیة استبدال المحامل، اتبع التعلیمات الواردة في الفقرة 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 75 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 اختبار حالة اللفیفة وأداة ربط قنطرة الثنائیات  9.4.2
 دوریة مؤد تصنیف

   

 ساعة/السنة الواحدة 8000كل 

PPE المواد واألدوات 

 

 .عدة الورشة
 

 

  

 

 خطر
 .افصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  
 قم بإزالة الشبكة الخلفیة للمولد للقیام بالفحص المرئي للفائف وللتحقق من أداة تثبیت قنطرة الثنائیات.

 كانت اللفائف متسخة أو زیتیة، فقم بتنظیفھا باستخدام الھواء المضغوط.إذا 
 في حالة اكتشاف مشاكل من نوع آخر، یجب علیك تفكیك المولد لحلھا.

  

 نسخة من بیانات أجھزة إنذار المنظم الرقمي  9.4.3
 دوریة مؤد تصنیف

   

 ساعة/السنة الواحدة 8000كل 

PPE المواد واألدوات 

 

 .الحاسوب الشخصي+ الواجھة + البرامج المخصصة
 

 

  

 

 خطر
 .افصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  
 مزود بموصل خاص یسمح لك بتنزیل البیانات المتعلقة بأجھزة اإلنذار الُمسجل بیاناتھا. Mecc Alteالمنظم الرقمي لشركة 

 قم بتنزیل ھذه البیانات، وتحقق من الوجود المحتمل للعیوب، إن وجدت، وحلھا.
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 76 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 التحقق من التثبیت الصحیح للمولد ذي المغناطیس الدائم (عنصر اختیاري)  9.4.4
 دوریة مؤد تصنیف

   

 ساعة/السنة الواحدة 8000كل 

PPE المواد واألدوات 

 

 .عدة الورشة
 

 

  

 

 خطر
 .افصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  

 

  

 یمكنك إضافة ملحق للمولد ذي المغناطیس الدائم إلى المولدات من فئة
(ECO) التي صنعتھا شركة Mecc Alte. 

 .في حالة وجود ھذا الملحق، تأكد من أنھ متصل بشكل صحیح
 

 .9.5.6نظر الفقرة 
 

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 77 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 تنظیف اللفائف  9.4.5
 دوریة مؤد تصنیف

   
 .ساعة 25000إلى  20000كل 

PPE المواد واألدوات 

 

 أدوات التنظیف
 

 

  

 

 خطر
 .الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیةافصْل المولد عن مصادر 

  

 

 الحذر
 .إذا كان النظام یعمل في أجواء متربة، فیجب تنفیذ عملیات التنظیف بشكل أكثر تكراًرا

  

 
 .یجب إجراء التنظیف باستخدام منتجات مالئمة

  

 

  

 .العامقم بتفكیك المولد للتنظیف 
في ھذه الحالة، یُنصح باستبدال المحامل من أجل تحسین عملیات 

 .الصیانة للمجموعة بأكملھا
یجب تنظیف اللفائف باستخدام تیار منخفض الضغط من الماء الساخن 

درجة مئویة أو باستخدام مذیبات كافیة  80عند درجة حرارة أقل من 
 .یةقابلة للتبخر ومناسبة لتنظیف اللفائف الكھربائ

تسمح ھذه المذیبات بالتنظیف الكافي دون اإلضرار بالمادة العازلة 
 ..للفائف

 عند االنتھاء من التنظیف، ُیستحسن التحقق مما إذا كانت ھناك أي عالمات سخونة زائدة وآثار تفحم محتملة.
 التحقق مرة أخرى من مقاومة المادة العازلة في اللفائف. درجة مئویة تقریًبا، یجب علیك 80 - 60بعد االنتھاء من عملیة التجفیف عند درجة حرارة 

 إذا الحظَت وجود تلف في طالء اللفائف، فقم بطالئھ مرة أخرى.

  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 78 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 الصیانة في حالة وجود أعطال  9.5
 قم بتركیب مروحة بدیلة  9.5.1
 دوریة مؤد تصنیف

    
PPE المواد واألدوات 

 

 .عدة الورشة
 

 

  

 

 خطر
 .المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیةافصْل 

  
 ECO 38 - 40مروحة للمولد 

  

 

  
 .أ. أدخل المسامیر (دون تشدید) في النھایات المتناظرة بالمروحة

) وأدخل المروحة بتوصیلھا 6ب. قم بتركیب المفتاح في العمود (
 .(X) الطرفي بالمصد

  

 

  

 .(7) ج. قم بتأمین المروحة باستخدام حلقة حابكة
، 38نیوتن متر للمتتالیة  5±  38على  (Y) د. اربط المسامیر بإحكام

 .40نیوتن متر للمتتالیة  5±  40وعلى 

  



 التنظیم ذاتیة المولدات
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Mecc Alte S.p.A. - 79 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 الرمز الكمیة الوصف .ال

 ECO 38 1 6102217303 مروحة المولد 1

 ECO 40 1 6102217355 مروحة المولد 1

 TE M10x50 2 6110605417 برغي 2

 Ø 10 2 6110613053 فلكة مسطحة 3

 Ø 10 2 6110603250 فلكة مسننة 4
 

  

 الرمز الكمیة الوصف .ال

 M10 2 6110601046 صمولة سداسیة األضالع 5

 ECO 38 A 16x10x60 1 9911130565 مفتاح 6

 ECO 40 A 20x12x70 1 9911130595 مفتاح 6

 ECO 38 D. 95 1 9911136245 حلقة حابكة 7

 ECO 40 D. 120 1 9911136265 حلقة حابكة 7
 

  
 ECO 43 - 46مروحة للمولدین 

 مراوح من األلومنیوم مع ُكم داخلي من الحدید المصبوب. ECO 43-46 Seriesتستخدم مولدات 
 واحدة ثم إدخالھا في العمود.درجة مئویة لمدة ساعة  200یتم إجراء التركیب بتسخین المروحة حتى 

 تستخدم آلیة سحب خاصة إلزالتھا.
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 80 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 التحقق وعملیات اإلحالل الممكنة لقنطرة الثنائیات  9.5.2
 دوریة مؤد تصنیف

    
PPE المواد واألدوات 

 

 .عدة الورشة
 

 

  

 

 خطر
 .ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیةافصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة 

  

 
) أو كتلة دائریة T30استناًدا إلى نوع المولد، یمكن أن ُتصنع قنطرة الثنائیات من ثالثة قطاعات منفصلة تحتوي كل منھا على اثنین من الثنائیات المتصلة (

 ).T18واحدة بستة صمامات (

 .Series 40-43-46) في مولدات T18، بینما ُتستخدم التھیئة الثانیة (Series 38) في مولدات T30ُتستخدم التھیئة األولى (
الثنائیات  یمكن فحص كل الصمامات الثنائیة بسھولة بالغة باستخدام مقیاس كھربائي متعدد القیاسات للتحقق من الصمام الثنائي؛ بل ویكفل فصل قنطرة

 ي في كال االتجاھین.الواقعة تحت الفحص بالكامل والتحقق من كل صمام ثنائ
) مع وضع القطبیة في 9.6بمجرد استبدال القطاع أو القنطرة بالكامل، قم بالتشدید على المسامیر المقابلة باستخدام عزم صحیح في الربط (انظر الفقرة 

 االعتبار.
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 81 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 
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 )46-43-40التفكیك المیكانیكي من أجل الفحص (فئات   9.5.3
 دوریة مؤد تصنیف

    
PPE المواد واألدوات 

 

 .عدة الورشة
 

 

  

 

 خطر
 .افصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  
 اإلجراء الموجز للتفكیك.

 
 .إلزالة الغالف األمامي، انقر علیھ بلطف باستخدام مطرقة مطاطیة   الغالف األمامي

 
 دوار الدفع

  

یُسحب دوار الدفع من الغالف الخلفي باستخدام أداة سحب مالئمة. بمجرد إخراج المحمل من موضعھ، یمكن سحب دوار الدفع بربطھ 
 .بحبال ناعمة من أجل الحركة

 

 .أثناء ھذه العملیة، یجب أن تكون حریًصا جًدا على عدم إتالف لفائف دوار الدفع
 

 
 الغالف الخلفي

  

 .أي أطواق للتثبیتمن المنظم وفكھا من الزرقاء -، افصل كبالت المكون الثابت لالستثارة الصفراءلخلفيالغالف الة إزاقبل 
 .أثناء إزالة الغالف الخلفي، اسحب كبالت المكون الثابت لالستثارة أیًضا

 

 .اسحب الكبالت برفق لمنعھا وإعاقتھا وتلفھا
 

 
 الفحص العام

  
 .عنصر (اللفائف: المستثیر واللفیفة المساعدة والمكون الثابت ودوار الدفع) للتحقق من وجود األضرارافحْص كل 

 

 .تحقق بعنایة مما إذا كانت الوصالت الثنیة تالفة أم ال
 

 
 فحص العضو الساكن/اإلطار

  

 .قم بإجراء الفحص المرئي للعضو الساكن واإلطار    
 .واألتربةقم بإزالة كافة األوساخ     
 .أصلْح كافة العیوب المحتملة في اللفائف    
 .افحص أطراف الكبل وتأكد من مطابقتھا للوائح الساریة    

 
 فحص العمود

  

افحص العمود ومواضع المفاتیح للتحقق من وجود أي عالمة على التآكل أو النتوءات أو االھتراء. قم بتنظیفھا وتلمیعھا، إذا لزم 
 .األمر

 

 .كانت درجة اھتراء العمود عالیة للغایة، فخذه إلى أحد مراكز الخدمات لإلصالح أو االستبدالإذا 
 

تفكیك المحملین 
 األمامي/الخلفي

  
 .یجب إزالة كال المحملین باستخدام أدوات سحب مناسبة    
 .یجب قیاس أحجام المحملین بدقة للتحقق من وجود تآكل مفرط    
 .مفرط أو ضوضاء/اھتزازات غیر طبیعیة، استبدلھمافي حالة وجود تآكل     

 
عملیات الفحص 

 الكھربي

  

 .افحص أطراف الكبل، وتأكد من أنھا تضمن اتصاالً جیًدا. تأكد من عدم وجود عالمات تآكل و/أو أكسدة
 .استبدالھتحقق مما إذا كان غالف الكبل غیر تالف. إذا كانت ھناك آثار للتلف، فقم بإصالح الكبل أو 

 :)9.5.14باستخدام أدوات مناسبة، افحص مقاومة اللفائف التالیة ودوامھا والمادة العازلة فیھا (انظر الفقرة 
 .المكون الثابت الرئیسي    
 .اللفیفة المساعدة    
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 .الدورة الرئیسیة    
 .المكون الثابت للمستثیر    
 .دورة االستثارة    
 .متوفًرا)مسابر حراریة (إذا كان     
 .المولد ذو المغناطیس الدائم (إذا كان متوفًرا)    

 .تحقق مما إذا كانت الصمامات الثنائیة والمقاوم المتغیر متضررة
 

 .یتعین معایرة كافة أدوات القیاس
 

 
الفحوصات المتعلقة 

 .بالمادة العازلة

  

 :تحقق من مقاومة المادة العازلة في اللفائف التالیة
 :الثابت الرئیسيالمكون 

  
 .بین األطوار، وبین األطوار وطرف التأریض    
 .بین األطوار واللفیفة المساعدة    
 .بین اللفیفة المساعدة وطرف التأریض    

  
 .بین اللفیفة وطرف التأریض       :الدورة الرئیسیة ودورة االستثارة

  
 .بین اللفیفة وطرف التأریض       :المكون الثابت للمستثیر

  
 .بین اللفیفة وطرف التأریض       :المولد ذو المغناطیس الدائم (إذا كان متوفًرا)

  
 یمكن التحكم في المنظم اآللي للفولطیة على منصة ثابتة أو أثناء اختبار تشغیل اآللة

 

 .9.5.13و  9.5.12و  9.5.11و  9.5.10انظر الفقرات 

 .تنظیف دقیق. استخدم مادة مذیبة مناسبة أو ماء ساخن. جففھا وانقعھا، إذا لزم األمرقد تحتاج اللفائف الداخلیة لآللة إلى 
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 ةلسلس ECO: زمرلا
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 إجراء التفكیك المفصل.
  
  

 

  

قم بإزالة غطاء صندوق األطراف واأللواح الخاصة بھ، وافصل المنظم 
 .الرقمي، ثم أزْل المزالج الخلفي والكارتر الخلفي

اسحب أسالك المكون الثابت للمستثیر اقطع أشرطة ربط كبل المنظم، ثم 
 .الصفراء والزرقاء من خالل ثقب سدادة الكبل

قم بتثبیت المكون الثابت للمستثیر في جھاز رفع مناسب باستخدام حزام 
 .ناعم

قم بإزالة مسامیر التثبیت، وباستخدام عتلة، قم بسحب المكون الثابت 
 .للمستثیر، مع الحرص على عدم تلف اللفائف

  

 

  

 

تذكر موضع األسالك جیًدا حتى تتمكن من إعادة توصیلھا في موضعھا 
 .األصلي في نھایة العملیة

افصل األسالك (أ) المتصلة بقنطرة الثنائیات الدوارة (ثالثة أسالك من دورة 
 .االستثارة وسلكین من الدورة الرئیسیة)

 .الدوارة(ب) وأزْل قنطرة الثنائیات  M5 فْك المسامیر الثالثة

  

 

  
 .(ب) وأزْل مركز ربط دورة االستثارة M8 فْك المسامیر الثالثة

استخدم قلم تأشیر لوضع عالمة على دورة االستثارة بموضع المفتاح على 
 .العمود

  

 

  

قم بتثبیت المكون الثابت للمستثیر في جھاز رفع مناسب باستخدام حزام 
 .ناعم

 .Mecc Alte السحب المناسبة من شركةقمم بإزالتھ باستخدام أداة 
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 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 

 .اقطْع حزام تثبیت كبالت الدورة الرئیسیة على العمود  

 

  

استخدم قلم تأشیر لوضع عالمة على موضع الغالف األمامي والخلفي فیما 
 .یتعلق باإلطار للسماح بإعادة تجمیعھما بشكل صحیح

Series 38-40:  األمامي والخلفيقم بإزالة قضبان تثبیت الغالفین. 
 .، تستبدل القضبان ببراغي عادیة46-43في األغلفة 

  

 

  
 .قم بتشبیك الغالف األمامي بجھاز الرفع

 .انقر باستخدام مطرقة مطاطیة إلزالتھ من اإلطار

  

 

  
 .قم بتشبیك الغالف الخلفي بجھاز الرفع

 .موضعھاستخدْم أداة سحب لدفع العمود حتى یخرج المحمل بالكامل من 
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 ةلسلس ECO: زمرلا
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 .مرْر حزاًما ناعًما على طرف العمود وارفع دوار الدفع قلیالً 

 .البدء في دفعھ لسحبھ

 

  
 .في أقرب وقت ممكن، ضْع طرف العمود في موضع تدعیم مناسب

 .انقْل الحبل الناعم إلى حزمة دوار الدفع، وابدأ في سحبھ

  

 

  
 .بتدعیمھ بحزام ناعم آخر بمجرد بروز دوار الدفع بما فیھ الكفایة، قم

 .أزْلھ من اإلطار وضْعھ في موضع آمن

  

 

 .استخدْم أداة سحب إلزالة المحمل  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 86 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
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 ECO 43 - 46مالحظة عند إزالة مولدات   9.5.3.1

 

  
 .قبل تفكیك الغالف الخلفي، قم بإزالة براغي التثبیت األربعة في الزمام

لحمایة الشحم. كن حذرا للغایة عند ، ھناك حلقة إضافیة 43على المتتالیة 
 .إعادة تجمیعھا لتتمحور حولھا جیًدا

 

  
 .عند تفكیكھا، یجب إزالة أنبوب تزییت المحمل قبل إزالة الكارتر الخلفي

 .عند إعادة تجمیعھا، یُركب أنبوب التزییت مباشرةً بعد ربط الكارتر الخلفي
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 )46 - 43 - 40التركیب المیكانیكي (فئات   9.5.4
 تركیب المحامل

  

 .قم بتسخین المحامل في معدات حثیة مالئمة
 .أدخْلھا في العمود عن طریق دفعھا إلى المصد الطرفي قبالة الكتف

 

 .یجب أال تتجاوز درجة حرارة التسخین الحد الذي فرضتھ الشركة المصنعة
 

 
   دوار الدفع

 

 .تتضرر اللفائف قم بإعادة تجمیع دوار الدفع بحذر شدید حتى ال
 

 
 .إلزالة الغالف األمامي، انقر علیھ بلطف باستخدام مطرقة مطاطیة   الغالف األمامي

 
 .أثناء التركیب، تحقق من الجھد الكھربائي ألسالك للمكون الثابت للمستثیر لتجنب إتالفھا   الغالف الخلفي

 
 تثبیت القضبان/البراغي

  

 .التثبیت، استخدْم وردات جدیدة، وقم بالتشدید علیھا باستخدام عزم تضییق صحیحلتركیب قضبان وبراغي 
في حالة المولدات ثنائیة المحمل، بمجرد تركیبھا، قم بتشغیلھا یدویًا للتحقق مما إذا كانت ھناك عوائق وضوضاء غیر 

 .طبیعیة
 .، بعد االقتران بموتور اإلدارةفي حالة المولدات أحادیة المحمل، یجب إجراء ھذا الفحص أثناء االختبار

 
 إجراء التركیب

 

  

 الحذر 
 .استخدْم قفازات ضد الحروق

 .درجة مئویة 110قم بتسخین المحمل الجدید حتى 
 

 .9.4.1نظر الفقرة 

 .أدخْل المحمل الجدید في العمود، وادفعھ حتى المصد الطرفي
 .إعادة تركیب المولدانتظر حتى یصبح المحمل بارًدا. ثم ابدأ في 

  

 

  
 .ارفع دوار الدفع باستخدام حزامین ناعمین

 .ضْع دوار الدفع في مقدمة اإلطار
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 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 

  

في أقرب وقت ممكن، قم إزالة أحد األحزمة الناعمة واستمْر في إدخال دوار 
 .الدفع

 

 .ضْع دعًما كافیًا تحت طرف العمود
 

  

 

  

 .الغالف الخلفي وضْعھ في مكانھباستخدام نظام رفع مناسب، ارفع 
 .قم بتثبیت قضیبًا مسننًا في فتحة العمود

قم بتثبیت صمولة على القضیب المسنن. أدخْل عازالً أسطوانیًا متشابًكا مع 
 .صفیحة معدنیة مالئمة بین الصمولة والغالف الخلفي

 .قم بتثبیت الصمولة إلدخال المحمل في موضع الغالف الخلفي

  

 

  

الغالف األمامي وضْعھ في المكان. تأكد من أنك تحاذي عالمات (قلم ارفع 
 .التأشیر) التي ُوضعْت في وقت سابق على الغالفین واإلطار

) بعزم 46 - 43) أو البراغي (للفئات 40 - 38اربْط القضبان (للفئات 
 .(9.6الربط. انظر الفقرة 

 

 .طوقاربْط كبالت الدوار الرئیسي بالعمود باستخدام   
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 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 

  

قم بتنظیف موضع المكون الثابت للمستثیر على العمود. قم بإزالة األوساخ 
 .وأي غراء متبقٍ 
 .أو ما یكافئھ Loctite Permabond A1046 قم برشھ بغراء

  

 

  

قم بتنظیف فتحة المكون الثابت للمستثیر. قم بإزالة األوساخ وأي غراء 
 .متبقٍ 

 .أو ما یكافئھ Loctite Permabond A1046 قم برشھ بغراء

  

 

  
 .باستخدام نظام رفع مناسب وحزام لین، ارفع المكون الثابت للمستثیر

أدخْل دوار الدفع في العمود، في موضعھ األصلي. الحظ جیًدا موضع 
 .المفتاح الممیز بعالمة خالل مرحلة التركیب

 

  
نیوتن متر لربط مركز ربط دورة  21بقوة  M8 قم بتثبیت المسامیر الثالثة

 .االستثارة
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 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 

  

 3.3بقوة  M5 أدخْل قنطرة الثنائیات الدوارة وقم بتثبیت المسامیر الثالثة

 .نیوتن متر
أعْد تركیب كبالت دورة االستثارة الثالثة وكبلي الدوار الرئیسي في 

 .تھیئتھما األولیة

  

 

  

 .االستثارةباستخدام حزام ناعم، ارفع دورة 
أدخْل المكون الثابت المستثیر في الموضع مع الكبالت الموضوعة بالداخل 

 .والموجھة إلى األعلى
 .نیوتن متر 25أدخْل براغي التثبیت والمسمار بعزم 

مرْر كبالت دورة االستثارة الصفراء والزرقاء من خالل ثقب سدادة الكبل 
 .باإلطار

 .مناسبة كما ھي في التھیئة األصلیة قم بتوصیلھا بالمنظم وربطھا بأطواق
 .أعْد تركیب الكارتر الخلفي والغالف الخلفي وصندوق األطراف
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 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 فك المولد ذي المغنطیس الدائم  9.5.5
 دوریة مؤد تصنیف

    
PPE المواد واألدوات 

 

 .عدة الورشة
 

 

  

 

 خطر
 .موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیةافصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل 

  

 

  
 .أ. أزْل الغطاء الواقي والشبكة
 .ب. أعْد إدخال العازل الورقي

  

 

  

المركزي، وبدون إزالتھ تماًما، استخدمھ كعتلة  M14 ج. قم بفك قضیب

 .على جھاز المولد ذي المغنطیس الدائم لتفصلھ عن دوار االستثارة
بتثبیت المولد ذي المغنطیس الدائم في جھاز رفع مناسب باستخدام قم 

 .حزام ناعم
 .M8 د. أزْل المسامیر األربعة

استخدْم عتلة إلزالة جھاز المولد ذي المغنطیس الدائم من دورة 
 .االستثارة، مع الحرص على عدم إزالة دورة االستثارة أیًضا
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 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 )38م (متتالي تركیب المولد ذي المغنطیس الدائ  9.5.6
 دوریة مؤد تصنیف

    
PPE المواد واألدوات 

 

 .عدة الورشة
 

 

  

 

 خطر
 .افصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  

 
على طلب العمیل الصریح الذي یُقدم عند طلب اآللة. في الواقع، ال تتوخى اآللة القیاسیة ، یتوفر المولد ذو المغناطیس الدائم فقط بناًء Series 38في 

 .إمكانیة تركیب ھذا الملحق

 

  

أ. قم بتثبیت صمولة التثبیت في المركز بدورة االستثارة واربط المسامیر 
 .نیوتن متر 21بعزم دوران  M8 الثالثة

) وقم بإزالة الطالء على 1الطالء (ب. قم بتنظیف دورة االستثارة بإزالة 
 .(2) المولد ذي المغناطیس الدائم

  

 

  

ج. قم بتوصیل المولد ذي المغناطیس الدائم وضْع حافة األنبوب 
 .نیوتن متر 25بعزم دوران  M8 بالمركز، واربط المسامیر األربعة

د. قم بتثبیت الصمولة بالمركز في القضیب المركزي في حزمة دوار 
 .نیوتن متر 120المركزي بعزم دوران  M14 واربط قضیب الدفع،

  

 

  

 .ھـ. قم بإزالة العازل الورقي
و. تأكد من وضع المولد ذي المغناطیس الدائم بشكل مثالي في الموضع 

عن طریق التحقق من دوران الجزء الدوار بحریة دون أي تداخل، ثم قم 
واربْطھا بالمنظم وفقًا للرسم بتمریر األسالك كما ھو موضح في الشكل، 

 .التخطیطي

  

 

  

 M6 ، واربط المسامیر الثمانیةIP23 ز. أدخْل الشبكة الخلفیة الخاصة
 .نیوتن متر 9بعزم دوران 

 M4 واربط المسامیر الثالثة IP23 ح. أدخْل الشبكة الخلفیة الخاصة
 .نیوتن متر 1.5بعزم دوران 

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 93 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 )46-43-40المغنطیس الدائم (فئات تركیب المولد ذي   9.5.7
 دوریة مؤد تصنیف

    
PPE المواد واألدوات 

 

 .عدة الورشة
 

 

  

 

 خطر
 .افصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  

 

  
 .IP 23 أ. أزْل الغالف الخلفي الواقي

 .من دورة االستثارة M8 أزل المسامیر الستةب. 

  

 

  

ج. قم بالتنظیف الدقیق للمنطقة الُمشار إلیھا في مخطط دورة االستثارة 
 .(2) ) وقم بإزالة الطالء من جھاز المولد ذي المغناطیس الدائم1(

د. اربْط لوحة المولد ذي المغناطیس الدائم بدورة االستثارة مع التأكد من 
، وضْع طرف ECO43-46 (4) و ECO40 (3) وضعك مرجع

 25بعزم دوران  M8 األنبوب بالمركز، وقم بتثبیت المسامیر الستة

 .نیوتن متر

  

 

  

ھـ. قم بتثبیت صمولة القضیب المركزي في حزمة دوار الدفع، واربْط 
 .نیوتن متر 120المركزي بعزم دوران  M14 قضیب

 .و. قم بإزالة العازل الورقي
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تأكد من وضع المولد ذي المغنطیس الدائم بشكل مثالي في الموضع ز. 
عن طریق التحقق من دوران الجزء الدوار بحریة دون أي تداخل، ثم قم 
بتمریر األسالك كما ھو موضح في الشكل، واربْطھا بالمنظم وفقًا للرسم 

 .التخطیطي

 

  

الثنا عشر واربط المسامیر ا IP23 ح. أدخْل الشبكة الخلفیة الخاصة

 .نیوتن متر 12بعزم دوران 
 3.5، واربط المسمارین بعزم دوران IP 23 الغالف الواقيخلْ ط. أد

 .ْل الصمولة الھامیةخأدثم متر، نیوتن 
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 أزلْ نقطة تجمع ماسك القرص  9.5.8
 دوریة مؤد تصنیف

    
PPE المواد واألدوات 

 

 .عدة الورشة
 

 

  

 

 خطر
 .المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیةافصْل 

  

 

  
 .استخدْم أداة سحب ھیدرولیكیة مناسبة لسحب نقطة التجمع

، استخدْم شفة أنبوب إضافیة متصلة بنقطة 46و  43بالنسبة للفئتین 
 .التجمع

  

 

  

ماسك القرص. استخدْم مشعلي تسخین أوكسي قم بتسخین نقطة تجمع 
 .أسیتیلین

 .أبِق أداة تحت الضغط حتى تُسحب نقطة التجمع بالكامل

  

 
 .درجة مئویة لمدة ساعة واحدة 250قبل إعادة تركیب نقطة التجمع قم بتسخینھ حتى 
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 فقدان المغناطیسیة المتبقیة (إعادة استثارة اآللة)  9.5.9
 دوریة مؤد تصنیف

    
PPE المواد واألدوات 

 

 .البطاریة واألسالك الكھربائیة والمقاومة
 

 

  

 

 خطر
 .افصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  
تطبیقھ في حالة عدم استثارة المولد ذاتًیا (في مثل ھذه الحالة، حتى إذا كان الدوران ُیطبق اإلجراء التالي على المولدات المزودة بمنظم إلكتروني ویجب 

 بالسرعة االسمیة، فال یتوفر جھد كھربي في مجموعة أطراف التوصیل الرئیسیة للمولد) :

 
 بعد إیقاف تشغیل المولد، أزْل غالف الصندوق النھائي.    •
 أوم على التوالي. 5فولت تیار مستمر ربما بمقاومة تبلغ  12قم بإعداد طرفین متصلین ببطاریة     •
 " للمنظم اإللكتروني.-لتحدید المحطات الطرفیة "+" و " Mecc Alteاستخدم المخططات الكھربائیة المقدمة من قبل شركة     •
 ابدأ في تشغیل المولد.    •
" -یتعلق باالستقطاب ("+" طرف المنظم مع طرف البطاریة "+" و"طبْق الطرفین فوًرا على األطراف الُمحددة سابًقا وكن حریًصا فیما     •

 ").-طرف المنظم مع طرف البطاریة "
 استخدام مقیاس فولطیة أو عدة اللوحة التحكم للتحقق مما إذا كان المولد یولد الجھد االسمي الموضح في "لوحة ھویة" المولد.    •
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 الجھد التحقق وعملیات اإلحالل الممكنة لمنظم  9.5.10
 دوریة مؤد تصنیف

    
PPE المواد واألدوات 

 

 .عدة الورشة
 

 

  

 

 خطر
 .افصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  
 .DSR, DSR/A, DER1, DER1/Aأنواع:  4ُتزود المولدات بمنظم جھد أوتوماتیكي: اعتماًدا على نوع المولد، قد تتكون المنظمات اإللكترونیة من 

  .Series 40-43-46في  DER1/Aومنظم  Series 38في  DSRترتبط الدارة الكھربائیة القیاسیة للتیار الكھربائي بمنظم 
 .بناء على طلب العمیل Series 40-43-46 في DSR/A ، كما یمكن تركیبSeries 38 في DER1 یمكن تركیب منظم

  

 
، و/أو في (AMP و Hz و VOLT و VOLT) في حالة وجود مشاكل في تنظیم الجھد الكھربي غیر منسوبة إلى وجود معایرة خاطئة في مقاییس الجھد

 .اإلجراء الموجود أدناه لفحص متعمق لمنظم الجھد الكھربيالنظام (آلة تم تركیبھا بالكامل + شحت)، اتبْع 
 الفحص المرئي للمنظم

  

 
 .قبل وضع عالمات على موضعھا (AMP و Hz و VOLT و VOLT) ال تقم بتغییر موضع مقاییس الجھد

  
 تحقْق على وجھ الخصوص من:

 مختلف أنواع األضرار المیكانیكیة.    •
 حالة الصمامات الكھربیة.    •
 حالة الوصالت الكھربائیة غیر التالفة.    •
 ُیحتمل وجود لمكونات كھربائیة محروقة.    •
 توفر حمایة من السیلیكون في مقاییس كمون ھیرتز وأمبیر.    •

 افحْص مقاومة المتحكم بالمقّوم السلیكوني وصمام االرتداد الثنائي.
 رر.قبل إجراء ھذا االختبار، تحقْق من إدخال الصمام وأنھ غیر متض

 قد حاز نتیجة إیجابیة. 2و  1صمام االرتداد الثنائي: یعمل إذا كان اختبار الصمام الثنائي الذي تم إجراؤه بین دبوس     •
 2و  1) أو بین دبوس DSR(في منظم  8و  1المتحكم بالمقوم السلیكوني: یعمل إذا تم قیاس مقاومة تبلغ حوالي مائة كیلو أوم بین دبوس     •

 ).DER1(في منظم 
 یشیر مقیاس المقاومة القریب من الصفر إلى عطل في نظام المتحكم بالمقوم السلیكوني.

 قد یكون سبب تضرر ھذه المكونات ھو التوصیل الخاطئ لكبالت منظم المولد.
 انسْخ البیانات وبیانات أجھزة إنذار المنظم.

) المولد بجھد كھربي airو. datأجھزة اإلنذار الموجودة في المنظم (ملفات .لتجنب وضع أجھزة إنذار جدیدة، یجب أن تغذي نسخة البیانات وبیانات 
  مستمر مناسب، وفًقا للرسوم البیانیة أدناه.

، حاوْل إیقاف LED أخضر وامض مدتھ ثانیة واحدة. في حالة عدم إضاءة مصباح LED یُشار إلى العملیة السلیمة لتوفیر البرامج وتشغلیھا باستخدام مصباح

 .تشغیل نظام إمداد الطاقة وإعادة تشغیلھ
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 )9.5.13و  9.5.12و  9.5.11ُیجرى االختبار على منصة ثابتة (انظر الفقرة 

 
]) L [35] و 34[L] و 33[L] و L]32) بقراءة المؤشرات الخاصة بھا (AMPو  Hzو  VOLTو  VOLTسجْل موضع مقاییس الجھد (    •

 ]).L[39] و 38[L] و 37[L] و L]36ومؤشرات الحالة بقراءة (

)، وقم بتدویرھا بالكامل عكس ومع اتجاه عقارب الساعة، AMPو  Hzو  VOLTو  VOLTتحقق من التشغیل السلیم لمقاییس الجھد (    •

 في االتجاه األخر. 32760في أحد االتجاھات وعند  64] عند 35[L] و 34[L] و 33[L] و L]32حیث یجب أن تكون قیمة مؤشرات 

، وإال فإن الدارة الكھربیة لمقیاس 16384]، باستخدام مقیاس الجھد الخارجي غیر المتصل حیث یجب أن تقرأ قیمة L]41المؤشر  سجل    •
 الجھد تالفة.

تماًما في اتجاه عقارب  AMP، ثم قم بتدویر مقیاس الجھد 6على الحز  Hzو  STABو  VOLTاختبار تنظیم الجھد: اضبْط مقاییس الجھد     •

 ].44[L] و L]43الساعة. اقرأ المقاییس 

 ] على التوالي.L ]43عكس اتجاه عقارب الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة، یجب أن تنخفض أو تزید قیمة المؤشر  VOLTعند تدویر مقیاس الجھد 

 ]، فال بد أن تكون لمبة المصباح مضیئة.44[Lقیمة ] أعلى من الL]43تحقْق من السلوك التالي وأكْد علیھ: إذا كانت القیمة 

 ]، فیجب أن تعتم اللمبة حتى تنطفئ.44[L] أقل من القیمة L]43إذا كانت القیمة 
 في المنظم الرقمي. 2و  1تمثل لمبة الضوء الشحن الوھمي الرابط بین الوصلتین 

تماًما في اتجاه  AMP، ثم قم بتدویر مقیاس الجھد 6لى الحز ع Hzو  STAB: اضبط مقیاسي الجھد AMPاختبار وقایة مقیاس الجھد     •

]، ولمبة المصباح مضیئة، وال یوجد جھاز 44[L] أعلى من L]43بحیث یكون مؤشر  VOLTعقارب الساعة؛ ثم قم بتدویر مقیاس الجھد 
 إنذار نشط.

 SN] لمنظمات L[55زودة بلصیقة صفراء، أو المؤشر الم SN] لمنظمات L[35(قراءة المؤشر  AMP] واضبط مقیاس الجھد L]45اقرأ المؤشر 

 ).5(جھاز إنذار  AMP] سابق الرد. تحقْق من عملیة حمایة مقیاس الجھد L[45المزودة بلصیقة زرقاء، إلى قیمة أقل من قیمة المؤشر 
 بمجرد التأكد من استبدال المنظم، اتبْع الخطوات التالیة:
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في مجموعة التوصیل افصل جمیع أسالك التوصیل     

 .النھائیة
 .المثبتة في المنظم 2/4قم بفك مسامیر     

 

  

 .ضْع المنظم الجدید في الموضع المحدد    
 .اربط المنظم الجدید بمسامیر تم جمعھا سابقًا    
التوصیل النھائیة عة وبمجمك ألسالاجمیع ل صیوتْد عأ    

 Mecc شركةمتھا دلتي قدام المخططات اباستخبالمنظم 
Alte رألمزم ال، إذا. 

 Mecc Alteفي حالة اكتشاف سلوك شاذ، ُیرجى الرجوع إلى دلیل المنظم المحدد أو االتصال بخدمة الدعم الفني لشركة 
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 وإعداده على طاولة االختبار DSRاختبار منظم   9.5.11
 دوریة مؤد تصنیف

    
PPE المواد واألدوات 

 

 .الواجھة + البرامجالحاسوب الشخصي+ 
 

 

  

 

 خطر
ظم واتصل بأحد الحواسیب لمنْل افصافصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة. ا

نُفذت على طاولة االختبار أكثر من المنظم الذي ال یزال داخل مخططات الموجودة أدناه. قد تكون عملیات الفحص الوظیفي وإعداد المؤشر أسھل إذا فقًا للو
 .مجموعة التوصیل النھائیة

  

 

 الحذر
التي تعمل بإمكانیات عالیة ھي أجزاء غیر معزولة، فمن أجل سالمة المشغل، من الضروري عزل مصدر  DSR بالنظر إلى أن بعض أجزاء منظم

 .أحد المحوالت الكھربائیة على سبیل المثالالطاقة عن الشبكة الكھربائیة، بواسطة 
  

 

 الحذر
كاملة بمحتوى ھذا یُحفظ استخدام ھذه األنواع من االتصال للموظفین المؤھلین، القادرین على تقییم المخاطر التشغیلیة للجھد العالي والذین لدیھم معرفة 

 .الدلیل
  

في الصور (أ) أو (ب) أو (ج) في ھذه الفقرة على أساس الوظیفة المطلوبة وعلى  USB2DxRوواجھة اتصال  DSRتظھر مخططات توصیالت منظم 
 فلطیة المنبع المتاحة.

  
 

 

  

لتنزیل بیانات أجھزة اإلنذار دون  DSR بالمنظم 48Vdcإمدادات الطاقة 
المخاطرة إلدخال التغییرات الالزمة على محتوى ذاكرة القراءة فقط القابلة 

 .رونیًا بسبب االختباراتللبرمجة والمحو إلكت
 

 .ھناك حاجة إلى توفر توصیالت أخرى باإلضافة إلى إمدادات الطاقة
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 101 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 

  

 .لالختبار واإلعداد DSR للمنظم 140Vac-140إمدادات الطاقة 
 

وجھاز االستشعار في  2و  1الشحن الوھمي بین مجموعتي التوصیل 
في  4و  3مجموعات التوصیل والجسر بین  5مجموعة التوصیل 

 .DSR المنظم
 

 
  

 

  

 .لالختبار واإلعداد DSR للمنظم 140Vac-70إمدادات الطاقة 
 

وجھاز االستشعار في  2و  1الشحن الوھمي بین مجموعتي التوصیل 
في  3و  6والجسر بین مجموعات التوصیل  7مجموعة التوصیل 

 .DSR المنظم
 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 102 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 وإعداده على طاولة االختبار DER 1اختبار منظم   9.5.12
 دوریة مؤد تصنیف

    
PPE المواد واألدوات 

 

 .الحاسوب الشخصي+ الواجھة + البرامج
 

 

  

 

 خطر
الحواسیب ظم واتصل بأحد لمنْل افصافصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة. ا

ال داخل مخططات الموجودة أدناه. قد تكون عملیات الفحص الوظیفي وإعداد المؤشر أسھل إذا نُفذت على طاولة االختبار أكثر من المنظم الذي ال یزفقًا للو
 .مجموعة التوصیل النھائیة

  

 

 الحذر
غیر معزولة، فمن أجل سالمة المشغل، من الضروري عزل مصدر  التي تعمل بإمكانیات عالیة ھي أجزاء DER1 بالنظر إلى أن بعض أجزاء منظم

 .الطاقة عن الشبكة الكھربائیة، بواسطة أحد المحوالت الكھربائیة على سبیل المثال
  

 

 الحذر
والذین لدیھم معرفة كاملة بمحتوى ھذا یُحفظ استخدام ھذه األنواع من االتصال للموظفین المؤھلین، القادرین على تقییم المخاطر التشغیلیة للجھد العالي 

 .الدلیل
  

في الصور (أ) أو (ب) أو (ج) في ھذه الفقرة على أساس نوع إمدادات الطاقة  USB2DxRوواجھة اتصال  DER1تظھر مخططات توصیالت منظم 
 المتاحة.

  

 

  

لتنزیل بیانات أجھزة اإلنذار دون  DER1 بالمنظم 48Vdcإمدادات الطاقة 
إلدخال التغییرات الالزمة على محتوى ذاكرة القراءة فقط القابلة  المخاطرة

 .للبرمجة والمحو إلكترونیًا بسبب االختبارات
 

 .ھناك حاجة إلى توفر توصیالت أخرى باإلضافة إلى إمدادات الطاقة
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 103 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 

  

 .لالختبار واإلعداد DER1 للمنظم 150Vac-150إمدادات الطاقة 
 

وجھاز االستشعار في  2و  1الوھمي بین مجموعتي التوصیل الشحن 
ومجموعتي  5والجسر بین مجموعة التوصیل  4مجموعة التوصیل 

ومجموعة  19و  17ومجموعتي التوصیل  12و 14التوصیل 
 .22التوصیل 

 

 
  

 

  

 .لالختبار واإلعداد DER1 للمنظم 150Vac-75إمدادات الطاقة 
 

وجھاز االستشعار في  2و  1التوصیل الشحن الوھمي بین مجموعتي 
ومجموعتي  8والجسر بین مجموعة التوصیل  6مجموعة التوصیل 

ومجموعتي التوصیل  12و  15ومجموعتي التوصیل  7و  9التوصیل 
 .22ومجموعة التوصیل  19و  16

 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 104 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 وإعداده على طاولة االختبار DER 2اختبار منظم   9.5.13
 دوریة مؤد تصنیف

    
PPE المواد واألدوات 

 

 .الحاسوب الشخصي+ البرامج
 

 

  

 

 خطر
ظم واتصل بأحد لمنْل افصافصْل المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة. ا

الوظیفي وإعداد المؤشر أسھل إذا نُفذت على طاولة االختبار أكثر من المنظم مخططات الموجودة أدناه. قد تكون عملیات الفحص فقًا للالحواسیب و
 .الذي ال یزال داخل مجموعة التوصیل النھائیة

  

 

 الحذر
التي تعمل بإمكانیات عالیة ھي أجزاء غیر معزولة، فمن أجل سالمة المشغل، من الضروري عزل مصدر  DSR بالنظر إلى أن بعض أجزاء منظم

 .عن الشبكة الكھربائیة، بواسطة أحد المحوالت الكھربائیة على سبیل المثالالطاقة 
  

 

 الحذر
كاملة بمحتوى یُحفظ استخدام ھذه األنواع من االتصال للموظفین المؤھلین، القادرین على تقییم المخاطر التشغیلیة للجھد العالي والذین لدیھم معرفة 

 .ھذا الدلیل
  

 في الصور (أ) أو (ب) أو (ج) في ھذه الفقرة على أساس نوع إمدادات الطاقة المتاحة. DER2تظھر مخططات توصیالت منظم 
  

 

  

لتنزیل بیانات أجھزة اإلنذار دون  DER1 بالمنظم 48Vdcإمدادات الطاقة 
المخاطرة إلدخال التغییرات الالزمة على محتوى ذاكرة القراءة فقط القابلة 

 .للبرمجة والمحو إلكترونیًا بسبب االختبارات
 

 .ھناك حاجة إلى توفر توصیالت أخرى باإلضافة إلى إمدادات الطاقة
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 105 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 

  

 .لالختبار واإلعداد DER2 للمنظم 270Vac-150إمدادات الطاقة 
 

وجھاز االستشعار في  2و  1الشحن الوھمي بین مجموعتي التوصیل 
ومجموعتي  5والجسر بین مجموعة التوصیل  4مجموعة التوصیل 

ومجموعة  19و  17ومجموعتي التوصیل  12و 14التوصیل 
 .22التوصیل 

 

 
  

 

  

 .لالختبار واإلعداد DER2 للمنظم 150Vac-75إمدادات الطاقة 
 

وجھاز االستشعار في  2و  1الشحن الوھمي بین مجموعتي التوصیل 
ومجموعتي  8التوصیل  والجسر بین مجموعة 6مجموعة التوصیل 

ومجموعتي التوصیل  12و  15ومجموعتي التوصیل  7و  9التوصیل 
 .22ومجموعة التوصیل  19و  16

 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 106 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 اختبار جھد لفائف الجزء الساكن األساسي  9.5.14
 دوریة مؤد تصنیف

    
PPE المواد واألدوات 

 

 األدوات الكھربائیة
 

 

  

 

 خطر
 .مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور اإلدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیةافصْل المولد عن 

 
 ).L-Nو  L-Lاستخدْم مقیاس متعدد األغراض في فحص كافة األطوار الثالثة (

 .a ± 1%عند تفریغ الحمل، یتعین معادلة الفلطیة على كافة األطوار الثالثة مع إطاقة 
 ُمعادل، فھذا األمر یدل على وجود مشكلة في الجزء الرئیسي من المكون الثابت. إذا كان الجھد غیر

 أما إذا كان الجھد معادالً على المراحل الثالث، فإن لفیفة المكون الثابت ال تعاني من مشاكل.
 الدوارة أو في لفیفة المستثیر.٪ بالجھد االسمي، فقد تكون ھناك مشكلة في المنظم، في قنطرة الثنائیات 15إذا كانت الفلطیة أقل من 

  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 107 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 فحص المقاومة/االستمراریة  9.5.14.1

 

  

 المكون الثابت الرئیسي
و  6-5و  4-3و  2-1استخدم أداة مناسبة لقیاس مقاومة/ استمراریة الطور 

 12-11و 10-9و  7-8
تحقق أیًضا من مقاومة/استمراریة اللفیفة المساعدة بین السلكین الحمراوین 

 .من المكون الثابت الرئیسي الخارجین
 

 .12.3بالنسبة للقیم، انظر الفقرة 
 

 

  

 الدورة الرئیسیة
قم بقیاس مقاومة/استمراریة الدورة الرئیسیة باستخدام مقیاس متعدد 

 .األغراض
 

 .12.3بالنسبة للقیم، انظر الفقرة 
 

  

 

  

 .المكون الثابت للمستثیر
إلیجابي ك السلن ابیلفیفة المكون الثابت للمستثیر یة رارستمامة/ومقاس بقیام ق

 .زرق) باستخدام مقیاس متعدد األغراضأل(السلبي ك السلر) واألصف(ا
 

 .12.3بالنسبة للقیم، انظر الفقرة 
 

 

  

 دورة االستثارة
ل حرالمن ابیلفیفة المكون الثابت للمستثیر یة رارستمامة/ومقاس بقیام ق

 .األغراضباستخدام مقیاس متعدد 
 

 .12.3بالنسبة للقیم، انظر الفقرة 
 

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 108 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 فحص المادة العازلة  9.5.14.2

 

  

 المكون الثابت الرئیسي
افصْل منظم الجھد التلقائي والوصلة بین السلك المحاید والسلك األرضي قبل 

 .إجراء ھذا االختبار
بقدرة یجب إجراء القیاس باستخدام جھاز اختبار العزل (مقیاس العزل) 

 .فولت 500
تحقق من العزل بین األطوار، وبین األطوار والسلك األرضي، وبین الملحق 

 .واألطوار، وبین الملحق والسلك األرضي
 

 .مللي أوم 1بالنسبة لھذه المولدات، تقدر القیمة الدنیا لمادة العزل 
إذا كانت مقاومة العزل أقل من ذلك، فیجب تنظیف المكون الثابت وتشریبھ 

، إذا لزم األمر، ثم تجفیفھ عند EG43 وطالؤه مرة أخرى بطالء رمادي

 .درجة مئویة 50-60
إذا بقیت القیمة منخفضة بعد ھذه العملیات، فیجب إعادة تحزیم المكون الثابت 

 .أو استبدالھ
  

 

  

 الدورة الرئیسیة
تُقاس مقاومة العزل بین الطور والسلك األرضي باستخدام جھاز اختبار 

 .العزل (مقیاس العزل)
 

 .مللي أوم 1بالنسبة لھذه المولدات، تقدر القیمة الدنیا لمادة العزل 
إذا كانت مقاومة العزل أقل من ذلك، فیجب تنظیف دوار الدفع، إذا لزم 

 .درجة مئویة 60-50األمر، وتشریبھ ثم تجفیفھ عند 
زیم دوار الدفع أو إذا بقیت القیمة منخفضة بعد ھذه العملیات، فیجب إعادة تح

 .استبدالھ

  

 

  

 .المكون الثابت للمستثیر
تُقاس مقاومة العزل بین الطور والسلك األرضي باستخدام جھاز اختبار 

 .العزل (مقیاس العزل)
 

 .مللي أوم 1بالنسبة لھذه المولدات، تقدر القیمة الدنیا لمادة العزل 
تنظیف المكون الثابت وطالؤه إذا كانت مقاومة العزل أقل من ذلك، فیجب 

 60-50، إذا لزم األمر، ثم تجفیفھ عند EG43 مرة أخرى بطالء رمادي

 .درجة مئویة
إذا بقیت القیمة منخفضة بعد ھذه العملیات، فیجب إعادة تحزیم المكون الثابت 

 .أو استبدالھ

 

  

 دورة االستثارة
باستخدام جھاز اختبار تُقاس مقاومة العزل بین الطور والسلك األرضي 

 .العزل (مقیاس العزل)
 

 .مللي أوم 1بالنسبة لھذه المولدات، تقدر القیمة الدنیا لمادة العزل 
إذا كانت مقاومة العزل أقل من ذلك، فیجب تنظیف دوار الدفع، إذا لزم 

 .درجة مئویة 60-50األمر، وتشریبھ ثم تجفیفھ عند 
العملیات، فیجب إعادة تحزیم دوار الدفع أو إذا بقیت القیمة منخفضة بعد ھذه 

 .استبدالھ

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 109 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 العزم العام إلحكام الربط  9.6
 ECO38متتالیة المولد   9.6.1

 38المجموعة       

 نوع المسمار التطبیق
عزم إحكام الربط 

 %7± [نیوتن متر] 
مرجع بفئة قطع 

 االستبدال

 قضیب غطائي
 M12 X 496 برامج

 

100 ± 10% 
28 

L M12 X 705 100 ± 10% 

مم (دون المولد ذي  55ربط المكون الثابت للمستثیر بقطر 
 M8 X 70 CL. 8.8 25 10 المغناطیس الدائم)

مم (مع المولد ذي  55ربط المكون الثابت للمستثیر بقطر 
 M8 X 70 CL. 4.8 25 10 المغناطیس الدائم)

 M8 X 30 CL. 8.8 21 163 ربط المكون الثابت للمستثیر

 M5 X 30 CL. 4.8 3.3 39 للغالف األمامي IP2X حمایة

 M6 X 16 CL. 8.8 9 1 الشبكة الخلفیة

 M6 X 30 CL. 8.8 9 5 مجموعة أطراف التوصیل

 M6 X 16 CL. 8.8 9 ربط مجموعة أطراف التوصیل باإلطار
 

 M6 X 16 CL. 8.8 12 2, 95, 96, 97 الصندوق النھائي

 M10 X 20 CL. 8.8 48 7 الخلفي السلك األرضي بالغالف

 M5 X 50 CL. 8.8 3.5 14 دعامة دوار الدفع

 M10 X 50 CL. 8.8 38 15 ربط المروحة

 M4 X 25 CL. 4.8 1 23 المنظم

 قنطرة الثنائیات
M5 X 12 CL. 4.8 1.7 11 

M5 X 16 CL. 4.8 1.7 11 

 عجلة الموازنة

 M12 X 55 CL. 8.8 80 60 11.5عجلة الموازنة 

 M12 X 30 CL. 8.8 80 60 14عجلة الموازنة 

        



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 110 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 38المجموعة 

 مرجع بفئة قطع االستبدال %7± عزم إحكام الربط [نیوتن متر]  نوع المسمار التطبیق

 اختیاري

 M4 X 16 CL. 4.8 1 ربط نبیطة الموازاة
 

 M3 X 16 CL. 4.8 0.5 مجموعة أطراف توصیل نبیطة الموازاة
 

 M3 X 25 CL. 4.8 0.5 أطراف توصیل الملحقات مجموعة
 

 IP45 M5 X 16 CL. 8.8 5 مرشح الھواء األمامي
 

 IP45 M6 X 16 CL. 4.8 9 مرشح الھواء الخلفي
 

 PMG مولد ذو مغناطیس دائم

M4 X 10 CL. 4.8 1.5 
 

M8 X 90 CL. 8.8 25 
 

M14 X 188 
 

120 ± 10% 
 

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 111 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

9.6.2  ECO40 Series 
 40المجموعة       

 نوع المسمار التطبیق
عزم إحكام الربط 

 %7± [نیوتن متر] 
مرجع بفئة قطع 

 االستبدال

 قضیب غطائي
 M16 X 640 برامج

 

180 ± 10% 
28 

L M16 X 805 180 ± 10% 

 M8 X 90 CL. 8.8 25 10 ملم 70ربط المكون الثابث للمستثیر 

 M5 X 25 CL. 4.8 3.3 39 للغالف األمامي IP2X حمایة

 M6 X 16 CL. 8.8 9 1 الشبكة الخلفیة

 M6 X 16 CL. 8.8 12 2, 95, 96, 97 الصندوق النھائي

 M6 X 16 CL. 8.8 9 142 ربط مجموعة أطراف التوصیل باإلطار

 M16 X 30 CL. 8.8 180 ± 10% 8 الوزن الضاغط فوق اإلطار

 M8 X 70 CL. 8.8 18 14 دعامة دوار الدفع

 M6 X 35 CL. 8.8 9 5 أطراف التوصیلمجموعة 

 M10 X 50 CL. 8.8 40 15 ربط المروحة

 M4 X 25 CL. 4.8 1 23 المنظم

 M4 X 16 CL. 4.8 1 ربط نبیطة الموازاة
 

 M3 X 25 CL. 4.8 0.5 مجموعة أطراف توصیل نبیطة الموازاة
 

 قنطرة الثنائیات

M5 X 25 CL. 4.8 3.3 11 

M5 X 20 Brass 3.3 11 

M5 X 25 Brass 3.3 11 

 عجلة الموازنة

 M16 X 45 CL. 8.8 200 ± 10% 60 14عجلة الموازنة 

 M16 X 40 CL. 8.8 200 ± 10% 60 18عجلة الموازنة 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 112 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 40المجموعة       

 نوع المسمار التطبیق
عزم إحكام الربط 

 %7± [نیوتن متر] 
مرجع بفئة قطع 

 االستبدال

 اختیاري

 M3 X 25 CL. 4.8 0..5 أطراف توصیل الملحقمجموعة 
 

 IP45 M5 X 16 CL. 8.8 5 مرشح الھواء األمامي
 

 IP45 M6 X 16 CL. 8.8 9 مرشح الھواء الخلفي
 

 PMG مولد ذو مغناطیس دائم

M5 X 10 CL. 4.8 5 
 

M6 X 80 CL. 8.8 9 
 

M8 X 100 CL. 8.8 25 
 

M14 X 227 
 

120 ± 10% 
 

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 113 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 ECO43المجموعة  9.6.3
 43المجموعة       

 نوع المسمار التطبیق
عزم إحكام الربط 

 %7± [نیوتن متر] 
مرجع بفئة قطع 

 االستبدال

 M8 X 100 CL. 8.8 25 10 مم 80ربط المكون الثابث للمستثیر بقطر 

 M14 X 50 CL. 8.8 120 ± 10% 9 الغالف األمامي

 M14 X 70 CL. 8.8 120 ± 10% 7 الغالف الخلفي

 M6 X 16 CL. 8.8 12 2, 95, 96, 97 الصندوق النھائي

 M6 X 25 CL. 8.8 9 ربط مجموعة أطراف التوصیل باإلطار
 

 M5 X 25 CL. 4.8 3.3 39 للغالف األمامي IP2X حمایة

 M6 X 45 CL. 10.9 9 140 ربط مجموعات التوصیل بالمحمل

 M10 X 40 CL. 8.8 48 ربط أطراف الكبل
 

 M10 X 50 CL. 8.8 48 141 (L3 و L2 و L1 أطوار) ربط القنطرة بمجموعات التوصیل

 M10 X 60 CL. 8.8 48 141 ربط القنطرة بمجموعات التوصیل (نقطة التفرع النجمي)

 M6 X 25 CL. 8.8 9 139 3-كتیفة دعم مجموعة أطراف التوصیل لوحة

 M8 X 40 CL. 8.8 12 139 كتیفة دعم لوحة األطراف

 M12 X 85 CL. 8.8 100 ± 10% حلقة حمایة الشحم الخلفي
 

 M6 X 80 CL. 8.8 9 حلقة حمایة الشحم األمامي
 

 V M6 X 16 CL. 8.8 9 94 النھایة الخلفیة على شكل حرف

 M8 X 35 CL. 8.8 21 13 ربط المكون الثابت للمستثیر

 M8 X 20 CL. 8.8 21 ربط الحلقة المعادلة
 

 M16 X 30 CL. 8.8 180 ± 10% 7 األرضي بالغالف الخلفيالسلك 

 M10 X 75 CL. 8.8 35 14 دعامة دوار الدفع

 M4 X 25 CL. 4.8 1 23 المنظم

 M4 X 16 CL. 4.8 1 ربط نبیطة الموازاة
 

 M3 X 25 CL. 4.8 0.3 مجموعة أطراف توصیل نبیطة الموازاة
 

 تدویر قنطرة الثنائیات

M5 X 25 CL. 4.8 3.3 11 

M5 X 20 Brass 3.3 11 

M5 X 25 Brass 3.3 11 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 114 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 43المجموعة       

 نوع المسمار التطبیق
عزم إحكام الربط 

 %7± [نیوتن متر] 
مرجع بفئة قطع 

 االستبدال

 عجلة الموازنة

 M16 X 55 CL. 8.8 200 ± 10% 60 14عجلة الموازنة 

 M16 X 40 CL. 8.8 200 ± 10% 60 18عجلة الموازنة 

 M16 X 40 CL. 8.8 200 ± 10% 60 21عجلة الموازنة 

 اختیاري

 M3 X 25 CL. 4.8 0..5 مجموعة أطراف توصیل الملحق
 

 IP45 M5 X 16 CL. 4.8 3.3 مرشح الھواء األمامي
 

 IP45 M6 X 16 CL. 8.8 9 مرشح الھواء الخلفي
 

 PMG مولد ذو مغناطیس دائم

M5 X 10 CL. 4.8 3.3 
 

M6 X 80 CL. 4.8 9 
 

M8 X 100 CL. 8.8 25 
 

M14 X 227 
 

120 ± 10% 
 

 قنطرة مجموعة أطراف توصیل المحول الكھربي

M10 X 40 CL. 8.8 48 
 

M10 X 50 CL. 8.8 48 
 

M10 X 60 CL. 8.8 48 
 

M5 X 20 CL. 4.8 2 
 

M6 X 30 CL. 8.8 9 
 

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 115 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 ECO46المجموعة  9.6.4
 46 المجموعة      

 نوع المسمار التطبیق
عزم إحكام الربط 

 %7± [نیوتن متر] 
مرجع بفئة قطع 

 االستبدال

 M8 X 140 CL. 8.8 25 10 مم 120ربط المكون الثابث للمستثیر بقطر 

 M14 X 70 CL. 8.8 120 ± 10% 9 الغالف األمامي

 M14 X 70 CL. 8.8 120 ± 10% 7 الغالف الخلفي

 M6 X 16 CL. 8.8 12 2, 95, 96, 97 الصندوق النھائي

 M6 X 25 CL. 8.8 9 ربط مجموعة أطراف التوصیل باإلطار
 

 M5 X 25 CL. 4.8 3.3 39 للغالف األمامي IP2X حمایة

 M6 X 45 CL. 10.9 9 140 ربط مجموعات التوصیل بالمحمل

 M10 X 40 CL. 8.8 48 ربط أطراف الكبل
 

 M10 X 50 CL. 8.8 48 141 (L3 و L2 و L1 أطوار) ربط القنطرة بمجموعات التوصیل

 M10 X 70 CL. 8.8 48 141 ربط القنطرة بمجموعات التوصیل (نقطة التفرع النجمي)

 M8 X 40 CL. 8.8 12 142 3-كتیفة دعم مجموعة أطراف التوصیل لوحة

 M8 X 35 CL. 8.8 12 142 كتیفة دعم لوحة األطراف

 M6 X 85 CL. 8.8 9 حلقة حمایة الشحم الخلفي
 

 M6 X 100 CL. 8.8 9 حلقة حمایة الشحم األمامي
 

 V M6 X 16 CL. 8.8 9 94 النھایة الخلفیة على شكل حرف

 M8 X 35 CL. 8.8 21 13 ربط المكون الثابت للمستثیر

 M8 X 20 CL. 8.8 21 ربط الحلقة المعادلة
 

 M16 X 30 CL. 8.8 180 ± 10% 7 السلك األرضي بالغالف الخلفي

 M10 X 80 CL. 8.8 43 14 عوامید فقط) 4دعامة دوار الدفع (

 M10 X 110 CL. 8.8 43 14 عوامید فقط) 6دعامة دوار الدفع (

 M4 X 25 CL. 4.8 1 23 المنظم

 M4 X 16 CL. 4.8 1 ربط نبیطة الموازاة
 

 M3 X 25 CL. 4.8 0.5 مجموعة أطراف توصیل نبیطة الموازاة
 

 الثنائیات تدویر قنطرة

M5 X 25 CL. 4.8 3.3 11 

M5 X 20 Brass 3.3 11 

M5 X 25 Brass 3.3 11 
  

  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 116 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 
 46المجموعة       

 نوع المسمار التطبیق
عزم إحكام الربط 

 %7± [نیوتن متر] 
مرجع بفئة قطع 

 االستبدال

 عجلة الموازنة

 M16 X 40 CL. 8.8 200 ± 10% 60 18عجلة الموازنة 

 M16 X 40 CL. 8.8 200 ± 10% 60 21الموازنة عجلة 

 اختیاري

 M3 X 25 CL. 4.8 0..5 مجموعة أطراف توصیل الملحق
 

 IP45 M6 X 20 CL. 8.8 9 مرشح الھواء األمامي
 

 IP45 M6 X 16 CL. 8.8 9 مرشح الھواء الخلفي
 

 PMG مولد ذو مغناطیس دائم

M5 X 10 CL. 4.8 3.3 
 

M6 X 80 CL. 4.8 9 
 

M8 X 150 CL. 8.8 25 
 

M14 X 267 
 

120 ± 10% 
 

 قنطرة مجموعة أطراف توصیل المحول الكھربي

M10 X 40 CL. 8.8 48 
 

M10 X 50 CL. 8.8 48 
 

M10 X 70 CL. 8.8 48 
 

M5 X 20 CL. 4.8 2 
 

M6 X 30 CL. 8.8 9 
 

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 117 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 عزم إحكام ربط القرص  9.7
 ُیشار ھنا إلى عزم إحكام الربط المناسب (ربط األقراص بنقطة التجمع).في حالة استبدال األقراص، 

  

 
  

 SAE L النوع
 عزم إحكام الربط (نیوتن متر) حجم المسامیر

TE TCCEI CL. 8.8 CL. 12.9 

ECO38 
11 ½ 39,6 M12x45-8.8 / 80 ± 7% / 

14 25,4 M12x30-8.8 / 80 ± 7% / 

ECO40 
14 25,4 M16x45-8.8 / 200 ± 10% / 

18 15,7 M16x40-8.8 / 200 ± 10% / 

ECO43 

14 25,4 M16x55-8.8 / 200 ± 10% / 

18 15,7 M16x40-8.8 / 200 ± 10% / 

21 0 M16x40-8.8 / 200 ± 10% / 

ECO46 
18 15,7 M16x40-8.8 / 200 ± 10% / 

21 0 M16x40-8.8 / 200 ± 10% / 

 أطراف التوصیلعزم إحكام ربط مجموعة   9.8

 

  

قطر وسطي للمسننات (قطر 
عزم إحكام الربط  النوع اسمي)

 (نیوتن متر)

 M10 (حدید صلب)
ECO43 
ECO46 

48 ± 7% 

M16 ECO38 80 ± 7% 

M20 ECO40 100 ± 7% 
 



 التنظیم ذاتیة المولدات
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Mecc Alte S.p.A. - 118 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 DER1/منظم DSRإدارة جھاز اإلنذار الخاص بمنظم   10
 .USBالذي یمكن قراءتھ من خالل  38تظھر حالة أجھزة اإلنذار في الموقع 

 إنذاًرا نشًطا. 1یقابل مؤشر وحدات البت التي تمثل القیمة 
 .B11إذا كان المنظم یعمل بانتظام (ال یوجد جھاز إنذار نشط)، فستنشط وحدة البت 

  
N. الحدث وصف الحدث 

 استرداد البیانات االفتراضیة، حاجز القابلة للبرمجة والمحو إلكترونیًاالفحص النھائي لذاكرة القراءة فقط  1

 APO فلطیة زائدة 2

 APO انخفاض الفلطیة 3

 ، أقصى تیار، حاجزAPO دارة قصیرة 4

 ، تقلیص تیار االستثارةAPO التیار الزائد المتسبب في االستثارة 5

 ، ممر الفلطیة إلى مغیر الترددAPO سرعة منخفضة 6

 APO سرعة مفرطة 7

 APO انعدام/نقص االستثارة 8
  
 %.50المركَّب على البطاقة بفاصل زمني قدره ثانیتین ودورة تشغیل  LEDل الطبیعي، یومض مصباح لتشغیء اثناأ

 في حالة التدخل أو التأشیر ألي جھاز إنذار، ھناك طرق مختلفة متاحة للومیض، كما ھو ُموضح في الشكل أدناه.
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
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Mecc Alte S.p.A. - 119 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 .DSR/DER1أجھزة إنذار للمنظمین الرقمیین   10.1
 وصف جھاز اإلنذار

N. الحدث وصف الحدث 

1 
كود التحكم الخاطئ لذاكرة القراءة 

فقط القابلة للبرمجة والمحو 
 إلكترونیًا

 .یُفحص في البدایة (بعد إعادة ضبط معالج اإلشارة الرقمیة وإطالق األجھزة الطرفیة)
ھي: التأشیر وتحمیل اإلعدادات االفتراضیة والحفظ في ذاكرة القراءة فقط القابلة للبرمجة اإلجراءات المتخذة 

 .والمحو إلكترونیًا وحجز المنظم
عند إعادة التشغیل، إذا كانت ذاكرة القراءة فقط القابلة للبرمجة والمحو إلكترونیا خاطئة، فسیتم تكرار اإلنذار، وإال 

 .شرات االفتراضیةفسیبدأ المنظم بالعمل على المؤ

 فلطیة زائدة 2

 .، ویتم حفظھAPO ، إال أنھ یفعِّل مخرجLED ومیض مصباحفي ر تغییدد المنبھ أي ال یح
قد یحدث بسبب ظروف التشغیل غیر الطبیعیة (مثل السرعة الزائدة أو الحمل السعوي) أو بسبب أي خطأ في 

 .المنظم
 .الزاویة قد ُخفضْت بالفعل إلى الصفر، وبالتالي یُفقد التحكم في مخرج الفلطیةیُنشط إنذار الجھد الزائد فقط إذا كانت 

 .یحسب الجھد الزائد باستخدام نافذة مناسبة، على أساس السرعة، ویُمنع أثناء المرور، لمدة ثانیتین
 .٪ أعلى من القیمة االسمیة5في نافذة الحساب، یُضبط الحد إلى 

 (ωN @) فلطیة منخفضة 3

 .، ویتم حفظھAPO ، إال أنھ یفعِّل مخرجLED ومیض مصباحفي ر تغییالمنبھ أي  ددال یح
یتم احتساب انخفاض الجھد باستخدام نافذة مناسبة تعتمد على السرعة (مرئیة في وصف إنذار انخفاض الجھد)، یتم 

سرعة، وھو یحول أساًسا ٪ تحت القیمة االسمیة؛ فإنھ یتدخل فقط فوق حد عملیة اإلنذار منخفض ال5تعیین الحد إلى 
 .دون ذلك

 إنھ یعتبر مانًعا كذلك في حالة عملیة إنذار "االستثارة الزائدة" وأثناء عملیات المرور

 دارة قصیرة 4

 .ھرتز ویُتصور ویحفظ عند تنشیط اإلجراء 20یُعطل جھاز اإلنذار تحت 
مللي  100للبرمجة في خطوات تقدر بـ ثانیة (قابلة  25،5إلى  0.1تتراوح مدة الدارة القصیرة المضغوطة من 

 .، إلى وضع الحجز ویشیر إلى حالة التوقفTT و DD ثانیة)؛ عندئٍذ، یتحول المنظم، بعد حفظ
 .مع ضبط "وقت الدارة القصیرة" على صفر، یتم تعطیل الحجز

تشغیل المنظم، ثم قد یتسبب انخفاض الزاویة في انخفاض االستثارة، مع ما یترتب على ذلك من توقف وإعادة 
 .تتكرر الدورة

 التیار الزائد المتسبب في االستثارة 5

ال تقتصر وظیفة ھذا اإلنذار على اإلشارة إلى حالة التراكم الزائد لتسخین المستثیر فحسب، بل أیًضا إلى وظیفة 
 .نشطة للتخلص من السبب

یعین اإلجراء حد تیار االستثارة ومن ثم تعیین توجد في الواقع حلقة تنظیمیة تتولى األمر بعد تجاوز الحد؛ حیث 
 .مخرج الجھد الكھربي

 .المؤشر المتاح ھو "الحد"، الذي یعین، في النھایة، قیمة التوازن التي یستقر فیھا النظام
 .یُشار إلى جھاز اإلنذار ویتم حفظ بیاناتھ

 ."لالطالع على التعدیل، انظر فقرة "تجاوز تیار االستثارة

 فضةسرعة منخ 6

 .(متوسط) تأشیر وتفعیل ممر الفلطیة إلى مغیر التردد
 .یظھر جھاز اإلنذار أیًضا في البدایة وعند التوقف

 .ال یؤدي اإلنذار إلى حفظ البیانات في ذاكرة القراءة فقط القابلة للبرمجة والمحو إلكترونیا
 Hz البرامج) وعلى موضع مرتب الحمولة(األجھزة أو  50/60یعتمد حد عملیة اإلنذار على حالة وصلة العبور 

 .21أو على قیمة المؤشر 
 .تحت الحد، یوجد ممر الفلطیة إلى مغیر التردد

  



 التنظیم ذاتیة المولدات
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Mecc Alte S.p.A. - 120 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 وصف جھاز اإلنذار
N. الحدث وصف الحدث 

 سرعة مفرطة 7
 .یُتصور بشكل مماثل لإلنذار منخفض السرعة، فإنھ ال یؤدي إلى اتخاذ إجراءات بشأن السیطرة، إال أنھ یُحفظ

 .قد تسبب حالة السرعة الزائدة، كما ھو الحال في حالة الحمل السعوي، إلى زیادة في الجھد
 .26یمكن ضبط الحد من خالل المؤشر 

انعدام/نقص  8
 االستثارة

 .، ویتم حفظھAPO ، إال أنھ یفعِّل مخرجLED ومیض مصباحفي ر تغییدد المنبھ أي ال یح
 L[56] إذا كانت قیمة :L[56] االستثارة/نقص مراقبة االستثارة، وھو ُمتاح للقراءة في الموقعتُعّرف حالة اإلنذار من خالل انخفاض 

 .A-08 ، یتم تنشیط(P[27] المؤشر) أعلى من الحد االعلى (الثابت) أو أقل من قیمة الحد األدنى
 .یُحجز جھاز اإلنذار خالل عملیات المرور



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 121 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 المشاكل واألسباب والحلول  11
 العالجات سبب شذوذ

 ال یقوم المولد باالستثارة

 .تحقق من القابس، وإذا لزم األمر، فاستبدلھ .قابس متعطل

 .الثنائیات المتعطلة
تحقق من الثنائیات، وإذا استلزم األمر، فاستبدْلھا (انظر الفقرة 

9.5.2(. 

 .االسمیةاضبط السرعة على القیمة  .السرعة منخفضة للغایة (أقل من السرعة االسمیة)

 .اضبط السرعة على القیمة االسمیة .المغناطیسیة المتبقیة منخفضة للغایة
ال یستثار المولد بعد إتمام 

 .كبالت اتصال معطلة أو غیر متصلة .الحالة الُمثارة
الحالة والربط الصحیح للكبالت. تحقق من التوصیل  تحقق من

 .الصحیح للكبالت باستخدام المخططات الُمرفقة

 فلطیة منخفضة بدون حمل

 .المنظم غیر مضبوط
و  8.1.1أعد ضبط الفلطیة و/أو االستقرار. (انظر الفقرة 

8.2.1(. 

 .استبدْل المنظم .منظم متعطل

 .تحقق من عدد الدورات .سرعة أقل من السرعة االسمیة

 .)9.5.6و  9.5.14تحقق من اللفائف. (انظر الفقرة  .اللفائف التالفة

عالیة للغایة بدون  الفلطیة
 .حمل

 .المنظم غیر مضبوط
و  8.1.1أعد ضبط الفلطیة و/أو االستقرار. (انظر الفقرة 

8.2.1(. 

 .استبدْل المنظم .منظم متعطل

في الحمل، تكون الفلطیة أقل 
 .من الفلطیة االسمیة

 .المنظم غیر مضبوط
و  8.1.1أعد ضبط الفلطیة و/أو االستقرار. (انظر الفقرة 

8.2.1(. 

 .استبدْل المنظم .منظم متعطل

، والسرعة أقل 0.8التیار عاٍل للغایة، ومعامل القدرة أقل من 
 % من السرعة االسمیة4من 

التشغیل خارج نطاق المؤشر القیاسي. اضبط المولد مرة 
 .أخرى على المؤشرات القیاسیة

 .الثنائیات المتعطلة
األمر، فاستبدْلھا (انظر الفقرة تحقق من الثنائیات، وإذا استلزم 

9.5.2(. 

في الحمل، تكون الفلطیة أعلى 
 .من الفلطیة االسمیة

 .المنظم غیر مضبوط
و  8.1.1أعد ضبط الفلطیة و/أو االستقرار. (انظر الفقرة 

8.2.1(. 

 .استبدْل المنظم .المنظم غیر مضبوط
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 122 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 العالجات سبب شذوذ

 الفلطیة غیر المستقرة
 .تحقق من توحید سرعة دوران محرك اإلدارة .سرعة دوران محرك اإلدارة عدم ثبات

 .في المنظم غیر مضبوط "STAB" مقیاس الجھد
 اضبط استقرار المنظم عن طریق تحویل مقیاس الجھد

"STAB". ( 8.2.1و  8.1.1انظر الفقرة). 

 .حرارة المحمل عالیة درجة

 .)9.4.1من كمیة الشحوم (انظر الفقرة تحقق  .تشحیم المحمل نادر أو كثیر للغایة

 .)9.5.8استبدل المحمل (انظر الفقرة  .محمل تالف

 .)5.3.2تحقق من التراصف (انظر الفقرة  .خطأ تراصف العمود

درجة حرارة ھواء التبرید 
 .عالیة

 .تحقق من التھویة في الغرفة لضمان درجة حرارة سلیمة .درجة الحرارة المحیطة عالیة

 تحقق من وجود عوائق حول الجھاز .ارتجاع الھواء نحو الجھاز

 .افحْص فتحات الھواء .ضخ الھواء في المنطقة المسدودة

 .انقل مصدر الحرارة أو الجھاز .مصدر الحرارة بالقرب من فتحات الھواء

 .)9.3.2نظف أو استبدل مرشح الھواء (انظر الفقرة  .مرشح الھواء مسدود

 اھتزاز

 .)9.5.8استبدل المحامل (انظر الفقرة  .محامل تالفة

 .)9.5.1افحص/استبدل مروحة التبرید (انظر الفقرة  .عدم توازن/كسر في مروحة التبرید

 .تحقق من نظام الربط .نظام الربط-قاعدة غیر فعالة

 .تراصف غیر دقیق بین المولد ومحرك اإلدارة
اإلدارة (انظر الفقرة تحقق من التراصف بین المولد ومحرك 

5.3.2(. 
  

 
 .Mecc Alte بالنسبة ألي شذوذ آخر، یُرجى االتصال بالمورد، في مراكز الخدمة المعتمدة أو مباشرة في شركة



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 123 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 المخططات الكھربیة  12
 .المخطط رقم الوصلة نوع المنظم

DSR 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة SCC0062 

DSR 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة SCC0063 

DSR 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة SCC0064 

 DER1/DER2 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة SCC0161 

DER1/DER2 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة SCC0160 

DER1/DER2 12  مرجع بثالثة أطوار -محطة طرفیة SCC0159 

DER1/DER2 12  مرجع بثالثة أطوار -محطة طرفیة SCC0158 

DER1/DER2 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة ECO40 SCC0298 

DER1/DER2 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة ECO40 SCC0296 

DER1/DER2 12  مرجع بثالثة أطوار -محطة طرفیة ECO40 SCC0297 

DER1/DER2 12  مرجع بثالثة أطوار -محطة طرفیة ECO40 SCC0295 

DER1/DER2 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة SCC0202 

DER1/DER2 12  وصلة متعرجة، مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة SCC0203 

DER1/DER2 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة SCC0236 

DER1/DER2 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة SCC0237 

 DSR 12  المولد ذي المغنطیس الدائم، مرجع أحادي الطورمع  -محطات طرفیة SCC0155 

DER1/DER2 12  مع المولد ذي المغنطیس الدائم، مرجع أحادي الطور -محطات طرفیة SCC0231 

DER1/DER2 12  مع المولد ذي المغنطیس الدائم، مرجع أحادي الطور -محطات طرفیة SCC0232 

DER1/DER2 12  ذي المغنطیس الدائم، مرجع بثالثة أطوارمع المولد  -محطة طرفیة SCC0234 

DER1/DER2 12  مع المولد ذي المغنطیس الدائم، مرجع بثالثة أطوار -محطة طرفیة SCC0235 

 SR7 6  مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة A2544 

UVR6 6  مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة A2550 

SR7 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة A2545 

UVR6 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة A2549 

UVR6 6  مرجع بثالثة أطوار -محطة طرفیة A2548 

UVR6 12  مرجع بثالثة أطوار -محطة طرفیة A2552 

SR7 12  وصلة متعرجة، مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة SCC0055 

UVR6 12  وصلة متعرجة، مرجع أحادي الطور -محطة طرفیة SCC0054 

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 124 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 DSRالرسوم البیانیة الكھربائیة للمنظم الرقمي   12.1
SCC0062 فولت. 140فولت إلى  70محطة طرفیة مع مرجع نصف طوري من  12: مولدات مع 

  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 125 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0063 فولت. 280فوات إلى  140محطة طرفیة التصال نجمي أو دالي، ومرجع على كامل الطور من  12: مولدات مع 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 126 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0064 فولت. 280فولت إلى 140محطة طرفیة مع مرجع نصف طوري من  12: مولدات مع 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 127 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 DER 1الرسوم البیانیة الكھربائیة للمنظم الرقمي   12.2
SCC0161 فولت. 300 -فولت  150محطة طرفیة، جھاز أحادي الطور،  12: مولدات مع 

  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 128 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0160 فولت. 150فولت إلى  75أحادي الطور من محطة طرفیة مع مرجع  12: مولدات مع 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 129 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0159 فولت. 300فولت إلى  150محطة طرفیة مع مرجع بثالثة أطوار من  12: مولدات مع 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 130 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0158 فولت. 150فولت إلى  75محطة طرفیة مع مرجع بثالثة أطوار من  12: مولدات مع 
  

 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 131 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0298:ECO40   فولت. 300 -فولت  150محطة طرفیة، جھاز أحادي الطور،  12مولدات مع 

 

  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 132 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0296:ECO40   فولت. 150فولت إلى  75محطة طرفیة مع مرجع أحادي الطور من  12مولدات مع 

 

  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 133 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0297:ECO40   فولت. 300فولت إلى  150محطة طرفیة مع مرجع بثالثة أطوار من  12مولدات مع 

 

  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 134 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0295:ECO40   فولت. 150فولت إلى  75محطة طرفیة مع مرجع بثالثة أطوار من  12مولدات مع 

 

  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 135 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0202 فولت. 600فولت إلى  300محطة طرفیة مع مرجع أحادي الطور من  12: مولدات مع 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 136 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0203 فولت. 600فولت إلى  300محطة طرفیة، بوصلة متعرجة، مع مرجع أحادي الطور من  12: مولدات مع 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 137 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0236 فولت. 300 -فولت  150محطة طرفیة، جھاز أحادي الطور،  12: مولدات مع 

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 138 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0160 فولت. 150فولت إلى  75محطة طرفیة مع مرجع أحادي الطور من  12: مولدات مع 

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 139 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 الرسوم البیانیة الكھربائیة مع المولد ذي المغناطیس الدائم  12.3
SCC0155 محطة طرفیة، مع مولد ذي مغناطیس دائم، منظم  12: المولدات معDSR فولت،  280فولت إلى  140: المرجع من 4. (المحطة

 فولت). 140فولت إلى  70: المرجع من 6والمحطة 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 140 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0231 محطة طرفیة، مع مولد ذي مغناطیس دائم، منظم  12: مولدات معDER1 فولت. 150إلى فولت  75، مرجع أحادي الطور من 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 141 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0232 محطة طرفیة، مع مولد ذي مغناطیس دائم، منظم  12: مولدات معDER1 فولت. 300فولت إلى  150، مرجع أحادي الطور من 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 142 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0234 محطة طرفیة، مع مولد ذي مغناطیس دائم، منظم  12: مولدات معDER1 فولت. 150فولت إلى  75، مرجع بثالثة أطوار، من 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 143 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0235 محطة طرفیة، مع مولد ذي مغناطیس دائم، منظم  12: مولدات معDER1 فولت. 300فولت إلى  150، مرجع بثالثة أطوار، من 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 144 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 UVR6 - SR7الرسوم البیانیة الكھربائیة مع منظمات   12.4
A2544 محطات طرفیة، مع منظم تماثلي  6: مولدات معSR7 

  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 145 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

A2550 محطات طرفیة، مع منظم تماثلي  6: مولدات معUVR6 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 146 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

A2545 محطة طرفیة، مع منظم تماثلي  12: مولدات معSR7. 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 147 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

A2549 محطة طرفیة، مع منظم تماثلي 12: مولدات معUVR6. 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 148 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

A2548 محطات طرفیة، مرجع بثالثة أطوار، مع منظم تماثلي  6: مولدات معUVR6. 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 149 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

A2552 محطة طرفیة، مرجع بثالثة أطوار، مع منظم تماثلي  12: مولدات معUVR6. 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 150 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0055 محطة طرفیة (وصلة متعرجة)، مع منظم تماثلي  12: مولدات معSR7. 
  

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 151 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

SCC0054 محطة طرفیة (وصلة متعرجة)، مع منظم تماثلي  12: مولدات معUVR6. 
  

 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 152 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 قطع استبدال  13
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 153 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 MD35نوع التركیب  ECO 38Aالمولد   13.1

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 154 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 ECO 38قائمة قطع استبدال مولد 
  
 االسم العنصر   

 .المزالج الخلفي 1

 الغالف الواقي 2

5 
U1-V1-W1 استخدْم مجموعة أطراف التوصیل 

U2-V2-W2 استخدْم مجموعة أطراف التوصیل 

 الغالف الخلفي 7

 إطار مع مكون ثابت 8

 MD35 الغالف األمامي 9

SAE 0.5 

SAE 1 

SAE 2 

SAE 3 

 .المكون الثابت للمستثیر 10

 تدویر قنطرة الثنائیات 11

 دورة االستثارة 13

 محّرض الدوران 14

 \مروحة 15

 المحمل الخلفي 19

 DSR المنظم اإللكتروني 23
 

  

 االسم العنصر   

28a قضیب الغالف S 

28b قضیب الغالفL 

 الفردي شبكة وقایة المحمل 39

 1/2 11-14نقطة تجمع ماسك قرص عجلة الموازنة  59

60 
 SAE - 14أقراص 

 SAE - 11 1/2 أقراص

75a فلكة مطاطیة لجلبة حشو الكبل 

75b فلكة مطاطیة لجلبة حشو الكبل DG 21 

 الكارتر الخلفي 94

 لوحة على جانب مجموعة أطراف التوصیل 95

 أطراف التوصیلاللوحة الخلفیة لمجموعة  96

 اللوحة الخلفیة لمجموعة أطراف التوصیل 97

 لوحة حامل المنظم 98

 حلقة ربط القرص 99

 صمولة الربط 163

178a  8.5قطاع من حشیات مطاطیة بحجمx5.5 مم 

178b قطاع معزز من UL EPDM+SP  15.6بحجمx8.4 مم 
 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 155 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 B3B14نوع التركیب  ECO 38Aالمولد   13.2

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 156 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 ECO 38قائمة قطع استبدال مولد 
  
 االسم العنصر   

 .المزالج الخلفي 1

 الغالف الواقي 2

5 
U1-V1-W1 استخدْم مجموعة أطراف التوصیل 

U2-V2-W2 استخدْم مجموعة أطراف التوصیل 

 الغالف الخلفي 7

 إطار مع مكون ثابت 8

 B3B14 الغالف األمامي 9

 .المكون الثابت للمستثیر 10

 تدویر قنطرة الثنائیات 11

 دورة االستثارة 13

 محّرض الدوران 14

 \مروحة 15

 المحمل األمامي 17

 المحمل الخلفي 19

 DSR المنظم اإللكتروني 23
 

  

 االسم العنصر   

28a قضیب الغالف S 

28b قضیب الغالفL 

 شبكة وقایة المحمل الزوجي 39

75a فلكة مطاطیة لجلبة حشو الكبل 

75b فلكة مطاطیة لجلبة حشو الكبل DG 21 

 الكارتر الخلفي 94

 لوحة على جانب مجموعة أطراف التوصیل 95

 اللوحة الخلفیة لمجموعة أطراف التوصیل 96

 اللوحة الخلفیة لمجموعة أطراف التوصیل 97

 لوحة حامل المنظم 98

 حلقة ربط القرص 99

 صمولة الربط 163

178a 8.5مطاطیة بحجم  قطاع من حشیاتx5.5 مم 

178b قطاع معزز من UL EPDM+SP  15.6بحجمx8.4 مم 
 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 157 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 MD35نوع التركیب  ECO 40Bالمولد   13.3

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 158 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 ECO 40قائمة قطع استبدال مولد 
  
 االسم العنصر   

 .المزالج الخلفي 1

 الغالف الواقي 2

5 
U2-V2-W2 استخدْم مجموعة أطراف التوصیل 

U2-V2-W2 استخدْم مجموعة أطراف التوصیل 

 الغالف الخلفي 7

 إطار مع مكون ثابت 8

 MD35 الغالف األمامي 9

SAE 1 

SAE 0.5 

SAE 0 

SAE 00 

 .المكون الثابت للمستثیر 10

 تدویر قنطرة الثنائیات 11

 مركز ربط المستثیر 12

 دورة االستثارة 13

 محّرض الدوران 14

 \مروحة 15

 المحمل الخلفي 19

 DER1 المنظم اإللكتروني 23

28a قضیب الغالف S 
 

  

 االسم العنصر   

28b قضیب الغالفL 

28c قضیب الغالف VL 

 شبكة وقایة المحمل الفردي 39

 ربط نبیطة الموازاة 42

 1/2 11-14نقطة تجمع ماسك قرص عجلة الموازنة  59

60 
 SAE - 14أقراص 

 SAE - 18أقراص 

75a فلكة مطاطیة لجلبة حشو الكبل 

75b فلكة مطاطیة لجلبة حشو الكبل DG 21 

 الكارتر الخلفي 94

 لوحة على جانب مجموعة أطراف التوصیل 95

 اللوحة الخلفیة لمجموعة أطراف التوصیل 96

 اللوحة الخلفیة لمجموعة أطراف التوصیل 97

 لوحة حامل المنظم 98

 حلقة ربط القرص 99

142a ذراع التدعیم األیسر 

142b ذراع التدعیم األیمن 

178a  8.5قطاع من حشیات مطاطیة بحجمx5.5 مم 

178b قطاع معزز من UL EPDM+SP  15.6بحجمx8.4 مم 
 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 159 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 B3B14نوع التركیب  ECO 40Bالمولد   13.4

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 160 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 ECO 40قائمة قطع استبدال مولد 
  
 االسم العنصر   

 .المزالج الخلفي 1

 الغالف الواقي 2

5 
U2-V2-W2 استخدْم مجموعة أطراف التوصیل 

U2-V2-W2 استخدْم مجموعة أطراف التوصیل 

 الغالف الخلفي 7

 إطار مع مكون ثابت 8

 B3B14 الغالف األمامي 9

 .المكون الثابت للمستثیر 10

 تدویر قنطرة الثنائیات 11

 مركز ربط المستثیر 12

 دورة االستثارة 13

 محّرض الدوران 14

 \مروحة 15

 المحمل األمامي 17

 المحمل الخلفي 19

 DER1 المنظم اإللكتروني 23

28a قضیب الغالف S 
 

  

 االسم العنصر   

28b قضیب الغالفL 

28c قضیب الغالف VL 

 شبكة وقایة المحمل الزوجي 39

 ربط نبیطة الموازاة 42

75a فلكة مطاطیة لجلبة حشو الكبل 

75b فلكة مطاطیة لجلبة حشو الكبل DG 21 

 الكارتر الخلفي 94

 لوحة على جانب مجموعة أطراف التوصیل 95

 اللوحة الخلفیة لمجموعة أطراف التوصیل 96

 اللوحة الخلفیة لمجموعة أطراف التوصیل 97

 لوحة حامل المنظم 98

 حلقة ربط القرص 99

142a ذراع التدعیم األیسر 

142b  التدعیم األیمنذراع 

178a  8.5قطاع من حشیات مطاطیة بحجمx5.5 مم 

178b قطاع معزز من UL EPDM+SP  15.6بحجمx8.4 مم 
 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 161 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 MD35نوع التركیب  ECO 43Aالمولد   13.5

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 162 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 ECO 43قائمة قطع استبدال مولد 
  
 االسم العنصر   

 .المزالج الخلفي 1

 الغالف الواقي 2

 الغالف الخلفي 7

 إطار مع مكون ثابت 8

 الغالف األمامي 9
MD35 SAE 0 

MD35 SAE 00 

 .المكون الثابت للمستثیر 10

 تدویر قنطرة الثنائیات 11

 مركز ربط المستثیر 12

 دورة االستثارة 13

 محّرض الدوران 14

 \مروحة 15

 المحمل األمامي 17

18a طرف أنبوب أمامي داخلي 

18b  داخليطرف أنبوب خلفي 

 المحمل الخلفي 19

 DER1/A المنظم اإللكتروني 23

39a شبكة وقایة المحمل الفردي 

 ربط نبیطة الموازاة 42
 

  

 االسم العنصر   

59 
 21نقطة تجمع ماسك قرص عجلة الموازنة 
 18نقطة تجمع ماسك قرص عجلة الموازنة 

60 
 SAE - 21أقراص 

 SAE - 18أقراص 

75a  مطاطیة لجلبة حشو الكبلفلكة 

75b فلكة مطاطیة لجلبة حشو الكبل DG29 

 الكارتر الخلفي 94

 لوحة على جانب مجموعة أطراف التوصیل 95

 اللوحة الخلفیة لمجموعة أطراف التوصیل 96

 اللوحة الخلفیة لمجموعة أطراف التوصیل 97

 لوحة حامل المنظم 98

 حلقة ربط القرص 99

138a  أداة التزییت الخلفیةأنبوبة 

 كتیفة دعم لوحة األطراف 139

 محطة طرفیة من األلومنیوم 140

141a جسر من األلومنیوم 

141b قضیب توصیل من األلومنیوم 

 ذراع تدعیم 142

178a  8.5قطاع من حشیات مطاطیة بحجمx5.5 مم 

178b قطاع معزز من UL EPDM+SP  15.6بحجمx8.4 مم 
 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 163 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 B3B14نوع التركیب  ECO 43Aالمولد   13.6

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 164 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 ECO 43قائمة قطع استبدال مولد 
  
 االسم العنصر   

 .المزالج الخلفي 1

 الغالف الواقي 2

 الغالف الخلفي 7

 إطار مع مكون ثابت 8

9a الغالف األمامي B3B14 

 .المكون الثابت للمستثیر 10

 تدویر قنطرة الثنائیات 11

 مركز ربط المستثیر 12

 دورة االستثارة 13

 محّرض الدوران 14

 \مروحة 15

 المحمل األمامي 17

18a طرف أنبوب أمامي داخلي 

18b طرف أنبوب خلفي داخلي 

 المحمل الخلفي 19

 DER1/A المنظم اإللكتروني 23

39a شبكة وقایة المحمل الفردي 

39b شبكة وقایة المحمل الزوجي 
 

  

 االسم العنصر   

 نبیطة الموازاةربط  42

75a فلكة مطاطیة لجلبة حشو الكبل 

75b فلكة مطاطیة لجلبة حشو الكبل DG29 

 الكارتر الخلفي 94

 لوحة على جانب مجموعة أطراف التوصیل 95

 اللوحة الخلفیة لمجموعة أطراف التوصیل 96

 اللوحة الخلفیة لمجموعة أطراف التوصیل 97

 لوحة حامل المنظم 98

138a أنبوبة أداة التزییت الخلفیة 

138b أنبوب التزییت األمامي B3B14 

 كتیفة دعم لوحة األطراف 139

 محطة طرفیة من األلومنیوم 140

141a جسر من األلومنیوم 

141b قضیب توصیل من األلومنیوم 

 ذراع تدعیم 142

178a  8.5قطاع من حشیات مطاطیة بحجمx5.5 مم 

178b قطاع معزز من UL EPDM+SP  15.6بحجمx8.4 مم 
 



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 165 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 MD35نوع التركیب  ECO 46Aالمولد   13.7

 
  



 التنظیم ذاتیة المولدات
 العربیة ECO 38-40-43-46 ةلسلس

Mecc Alte S.p.A. - 166 نم نذات مل اذا ,ىئزجلا وا لماكلا خاسنتسالا رظحي 

 ةلسلس ECO: زمرلا
  ليدعت: 3 

 30/09/2020خيرات: 

 

 
  

 
 

 ECO 46قائمة قطع استبدال مولد 
  
 االسم العنصر   

 .المزالج الخلفي 1

 الغالف الواقي 2

 الغالف الخلفي 7

 إطار مع مكون ثابت 8

 الغالف األمامي 9
MD35 SAE 0 

MD35 SAE 00 

 .الثابت للمستثیرالمكون  10

 تدویر قنطرة الثنائیات 11

 مركز ربط المستثیر 12

 دورة االستثارة 13

 محّرض الدوران 14

 \مروحة 15

 المحمل األمامي 17

18a طرف أنبوب أمامي داخلي 

18b طرف أنبوب خلفي داخلي 

 المحمل الخلفي 19

 DER1/A المنظم اإللكتروني 23

39a  الفرديشبكة وقایة المحمل 

39b شبكة وقایة المحمل الزوجي 

 ربط نبیطة الموازاة 42
 

  

 االسم العنصر   

59 
 21نقطة تجمع ماسك قرص عجلة الموازنة 
 18نقطة تجمع ماسك قرص عجلة الموازنة 

60 
 SAE - 21أقراص 

 SAE - 18أقراص 

75a فلكة مطاطیة لجلبة حشو الكبل 

75b  الكبلفلكة مطاطیة لجلبة حشو DG29 
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 التفكیك والتصریف  14
بالستیكیة المولد أو مكوناتھ، سیكون علیك إعادة تدویره، مع األخذ في االعتبار طبیعة مكوناتھ المختلفة (على سبیل المثال: المعادن واألجزاء الللتخلص من 

 والمطاط والزیوت، إلخ).
  سیكون علیك تعیین شركات متخصصة لھذا الغرض ومع ذلك، یجب مراعاة قوانین إدارة النفایات الساریة.

ت یجب إعادة تدویر معظم المواد المستخدمة في المولدات عن طریق شركات متخصصة في إدارة النفایات. التعلیمات الواردة في ھذا الفصل ھي توصیا یمكن
 .اتباعھا للتخلص السلیم بیئیًا من النفایات؛ ویتحمل المستخدم مسؤولیة مراقبة اللوائح المحلیة

  

 
 .2.3.9، انظر الفقرة Mecc Alte اإلرشادیة للمواد المستخدمة في مولدات شركةبالنسبة للنسب المئویة 
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