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كلمة  ( خطر )  تعني عمل ممنوع  ينطوي على اتصال بأجسام خطرة أو موصلة بالكهرباء

تشكل خطرا على الحياة. 

كلمة  ( تنبيه )  تستخدم عندما يكون هناك  بعض التحذيرات من خالل العمليات

التشغيلية للجهاز و التنبيهات  العلمية لذلك.

كلمة  ( تحذير )  للتحذير من خطر ممكن أن يطرأ من خالل أعمال الصيانة أو التشغيل

قد يؤدي الى اصابة جسيمة أو خطورة حقيقية.

مالحظة :  إن تجاهل أي من التنبيهات السابقة بكافة أنواعها ، قد يؤدي الى أخطار جسيمة أو إصابات

خطرة قد تؤدي للوفاة.

مالحظة :  يجب قراءة كافة تعليمات السالمة المذكورة في هذا الكتيب قبل البدء بتركيب أو تشغيل

الجهاز ، حفاظا على سالمتك و سالمة الفريق العامل.

إن جهاز الري المحوري يتم تغذيته عبر تيار  كهربائي و الذي يمكن اعتباره خطرا حقيقيا

عند مالمسة أي أجسام موصلة للتيار. 

تعليمات السالمة   

كتيب التشغيلي
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تعليمات السالمة   

أي شخص يقوم بأعمال التركيب و التشغيل و االختبار و الصيانة لجهاز الري المحوري يجب أن يكون Ÿ

على دراية و خبرة فنية تمكنه من اتمام العمل بكل سالمة  دون أخطار.

استعمل األدوات و المعدات المناسبة للعمل و التي تعمل على حمايتك و الفريق الذي يعمل معك. Ÿ

Ÿ تأكد من فصل التيار الكهربائي قبل العمل في تركيب او صيانة او تشغيل جهاز الري المحوري.

في بعض األحيان قد تحتاج الى استخدام مصدر الطاقة عند أعمال الصيانة و غيرها ، تأكد

بأن من يقوم بهذا العمل  هو فني مؤهل للقيام  بذلك. 

تأكد من ارتداء مالبس و معدات السالمة المهنية في الموقع و التي تحميك من خطر االرتطام بأجسام  Ÿ

ثقيلة او السقوط.

Ÿ تأكد من تجهيز موقع العمل  بكافة احتياطات السالمة المطلوبة.

تأكد من ازاحة كافة العقبات الكبيرة في موقع العمل قبل البدء في التركيبات. Ÿ

Ÿ عند استخدامك للسقاالت او الرافعات تأكد من اتخاذ كافة احتياطات السالمة  تفاديا لخطر الوقوع او 

االنزالق.

ال تحاول تشحييم الجهاز أثناء الدوران  ، او الحركة  Ÿ

أبعد يديك ، جسمك ، مالبسك عن كافة القطع التي تتحرك  Ÿ

مصدر الجهد الكهربائي  هو ٤٨٠ فولت، مما يشكل خطر التالمس لالجزاء الموصلة للتيار.  

إن انفجار  إطار الجهاز يشكل خطرا حقيقا على االنسان و ممكن أن يؤدي الى اصابة

جسيمة ، تأكد من سالمة االطارات  لديك. 

تعليمات السالمة   

كتيب التشغيلي
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ال تقم بتشغيل الجهاز اال بعد التأكد من قراءة كتيب التعليمات أو بإشراف فريق التركيبات الخاص  Ÿ

بالشركة.

Ÿ ال تقم بتغيير أي مكون من مكونات الجهاز  أو مكونات اللوحة الكهربائية  دون الرجوع للشركة 

المصنعة.

اذا كان هناك اي  شك في  األمور التشغيلية للجهاز بادر باالتصال على الشركة   - فريق الصيانة و  Ÿ

التركيبات. 

  .( OFF ) ال تقم بأي عمل كهربائي ، او صيانة حتى تتأكد بأن الجهاز  في وضع اإلطفاء

مالحظة :  أن العالمة التجارية                        هي عالمة تجارية مسجلة  لجهاز الري المحوري و الذي تم

تصنيعه في  ( شركة عكل للتجارة و الصناعة ) في ( المملكة العربية السعودية ).  

ان جهاز الري المحوري جهاز خطير أثناء الحركة ، ابعد األطفال عن مسار حركة الجهاز

باستمرار عندما يكون الجهاز في وضع تشغيل.

انتبه التجاه الحركة في جهاز الري المحوري  ، إن اتجاه ( لألمام ) ( Forward  ) تعني اتجاه

دوران مع عقارب الساعة ، و إن اتجاه ( للخلف ) (  Reverse ) يعني اتجاه عكس عقارب

الساعة.

ال تقم بتشغيل الجهاز اال بعد التأكد من كافة التوصيالت الكهربائية  و نظام التأريض

للجهاز يعمل بكفاءة.

تعليمات السالمة   

كتيب التشغيلي
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قبل البدء

مقدمة

Ÿ تأكد بأن مصدر الكهرباء الذي لديك هو ٤٨٠ فولت  ثالثي القطبية.

تأكد من أن مصدر الطاقة لديك مستقر  و ال يتعرض الى هبوط او ارتفاع مفاجئ ألن  ذلك يؤدي الى Ÿ

تلف الجهاز أو   توقفه عن العمل.

تأكد من جهوزية  األرض لتركيب الجهاز   و بدون عوائق  للحركة. Ÿ

تأكد من إطفاء مصدر الطاقة المغذي للوحة الكهربائية قبل البدء بالعمل. Ÿ

تأكد من سالمة كافة التمديدات الكهربائية المغذية لجهاز الري المحوري. Ÿ

تأكد من توافر امدادت المياه. Ÿ

يعد جهاز الري المحوري (  D-RAIN )  المتطور و الذي يعمل من خالل نظام تحكم  كهربائي  ، من  Ÿ

األنظمة الحديثة التي تساهم في ترشيد استخدام المياه بشكل اكثر كفاءة من أنظمة الري التقليدية. 

تقوم شركة عكل المصنع لجهاز الري المحوري (  D-RAIN )  بعمل التصميم  الفني الكامل و كافة  Ÿ

الحسابات الفنية المتعلقة بأطوال جهاز الري المحوري المطلوبة  وفق بيانات العميل. 

مكونات جهاز الري المحوري (  D-RAIN ) هي مكونات ذات جودة عالية  ،  مما يمكنها من تحمل كافة  Ÿ

العوامل الجوية  و الظروف المناخية.

الهيكل المعدني لجهاز الري المحوري (  D-RAIN ) هو هيكل مجلفن  بالكامل، ال يتأثر  بالعوامل Ÿ

الجوية المحيطة. 

Ÿ

قبل البدء  -  مقدمة   

كتيب التشغيلي
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فكرة عمل الجهاز المحوري   

3.1  فكرة عمل الجهاز المحوري    

تقوم فكرة عمل الجهاز على نقطة ثابتة يدور من حولها الجهاز بشكل كامل  و  دائري  من الزاوية 0

الى الزاوية 360 درجة و بشكل اوتوماتيكي من خالل لوحة التحكم الخاصة به ، الحظ الشكل 1 و 2

و التي توضح حركة الجهاز و شكل الجهاز. 

و أثناء دوران الجهاز يقوم بعملية ري المزروعات من خالل سحب المياه بواسطة مضخة ، و توزيعها على

الرشاشات المنتشرة على طول جهاز الري المحوري الحظ الشكل (3) و الذي يوضح مضخة سحب المياه

المرتبطة بالجهاز باالضافة الى رشاشات المياه المنتشرة على طول جهاز الري المحوري كما في الشكل (4) . 

الشكل (2)

الشكل (4)

جهاز الري المحوري

رشاشات المياه في جهاز الري المحوري

الشكل (1)

الشكل (3)

محور دوران جهاز الري المحوري

مضخة المياه 

كتيب التشغيلي
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3.2  مكونات الجهاز الري المحوري 

3.2.1   اللوحة الكهربائية     

و هي اللوحة التي تتحكم بعمل الجهاز ككل و تعمل على تزويده بمصدر الطاقة و تحتوي على مكونات

و قطع كهربائية للتحكم و في ما يلي وصف ألهم القطع الكهربائية التي تحتويها هذه اللوحة الكهربائية. 

الشكل ( 5 )

الفولتميتر  : جهاز لقياس الجهد الكهربائي  يبدأ من  ( 0 – 500 ) فولت

جهاز للتأكد من وصول جهد المصدر الى الحد المطلوب لتشغيل جهاز الري المحوري فهو مؤشر لمدى  Ÿ

موثوقية الشبكة و التأكد من عمل الجهاز بصورة سليمة.

الشكل(5)

فولتميتر

الشكل ( 6 )

مفتاح الدائرة الكهربائية ثالثي القطبية 60 أمبير. 

مفتاح حماية  لتشغيل و إطفاء لوحة التحكم بجهاز الري المحوري.

مكونات جهاز الري المحوري   
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مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل(6)

مفتاح الدائرة الكهربائية

الشكل(7)

اللوحة الخارجية

الشكل ( 7 )

اللوحة المعدنية  بمقاسات   600x500x250 مم   Ÿ

.RAL7035 مدهونة دهان حراري باللون    IP66   درجة الحماية   ( عمق x عرض x ارتفاع ) Ÿ

اللوحة مصنوعة من الحديد المقوى المجلفن والمقاومة للعوامل الجوية من خالل الدهان  Ÿ

االلكتروستاتيكي و الذي يحافظ على حماية اللوحة من  العوامل الجوية الصعبة.

كتيب التشغيلي
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مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل(8)

كونتاكتور

الشكل ( 8 )

كونتاكتورات اتجاه الحركة  لألمام أو للخلف 18.5 كيلو وات عند مصدر جهد 500 فولت، ثالثي 

القطبية، جهد الملف عند 110 فوات. 

كتيب التشغيلي
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مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل(9)

ريليه التحكم

الكهربائي

الشكل(10)

مفتاح التحكم باالتجاه    

الشكل  ( 9 )

ريليه التحكم الكهربائي ( NO , 1 NC 1 ) 10 أمبير ملف 110 فولت

الشكل ( 10 )

مفتاح التحكم باتجاه الدوران ( لألمام forward )  أو ( reverse عكس ) عقارب الساعة.

كتيب التشغيلي
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مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل(11)

تايمر زمني تدريجي     

الشكل ( 11 )

تايمر تدريجي  للتحكم بسرعة  دوران الجهاز. 
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مكونات جهاز الري المحوري   

3.2.2  القاعدة

و هي مركز جهاز الري المحوري و يشكل نقطة الدوران المركزية و تتشكل من هيكل حديدي مدعم و مجلفن

على الحار ( Hot Dip Galvanizing ) حسب المواصفات و المقاييس العالمية، و في الشكل ( 12 ) يوضح كافة

أجزاء القاعدة. 

و لدى القاعدة أرجل ثالثية يتم  تثبيتها بقاعدة خرسانية و ذلك لضمان عدم تحركها و ثبات الجهاز يجب أن

تكون المسافات بين األرجل و عالمات التثبيت وفق القياسات الموضحة  بالشكل ( 13 ) و ( 14 ). 

الشكل (12)
قاعدة جهاز الري المحوري     

الشكل (13)

مواصفات القاعدة الخرسانية للتثبيت

الشكل (14)

األبعاد التفصيلية  للقاعدة الخرسانية
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مكونات جهاز الري المحوري   

3.2.3  المجمع الحلقي  

3.2.4  الصندوق البرجي  

و هو مجمع لربط الكابالت مع بعضها البعض، و ربط كافة التور بوكس  المنتشرة على طول المحاور بواقع

صندوق برجي لكل برج على حدة  و يحتوي على وصالت كهربائية و يقوم بالدوران مع دورة الجهاز و يحافظ

على سالمة الكابالت الكهربائية دون تعرضها للتلف مع الدوران. 

و هو جهاز  يثبت على كل برج على حدة كما في الشكل (16)  و يقوم بنقل االشارة  الكهربائية لتسيير الموت

المثبت على قاعدة.

الشكل(15)

المجمع  الحلقي          

CA13235-11 
Specification: 11 Ring (10+E) in Molded ABS 
Plastic Enclosure
Voltage: Up to 600 V
Ampere: 35 A
Pore Size: 1.5“ (35 mm) 

الشكل(16)

الصندوق البرجي 
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كتيب التشغيلي

3.2.5  األبـراج  

و هي مجموعة الهيكل المعدني و التي تسير بمحاذاة بعضها البعض  و تتكون من عدة أجزاء. 

أوال :  الهيكل المعدني

و يتكون الهيكل المعدني  الشكل (17) من زوايا معدنية مجلفنة مثبتة على قاعدة تحمل اطارين يتم التحكم

بهما من خالل جير موتور موضوع في وسط القاعدة باالضافة الى جير بوكس عدد ( 2 ) مثبتين على أطراف

القاعدة للتحكم بحركة كل اطار على حدة.

كما يحمل الهيكل ايضا مواسير معدنية مجلفنة مرتبطة مع بعضها عن طريق وصالت (  FLANGES )  و يكون

 تصميمها بناءا على الطول االجمالى المطلوب للجهاز بشكل كلي. 

يكون تصميم أبراج (  D-RAIN ) بناءا على طلب العميل حسب المساحة المطلوب ري المزروعات فيها 

أبراج ( D-RAIN ) تكون باألطوال التالية: 

الشكل(17)

هيكل األبراج 

مكونات جهاز الري المحوري   
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كتيب التشغيلي

و كما يالحظ اآلجزاء الرئيسية لقاعدة البرج   في الشكل ( 18 )

و يتكون الهيكل المعدني لقاعدة البرج من زوايا معدنية، تحمل المواسير المعدنية المتصلة ببعضها البعض

على طول كل برج. 

الشكل(18)

قاعدة البرج

الشكل(19)

تفاصيل البرج

مكونات جهاز الري المحوري   
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مكونات جهاز الري المحوري   

3.2.6  الجـيـرات    

الجير موتور    

و هو محرك لتزويد الحركة لكل برج، بالمواصفات الموضحة كما في الشكل ( 20 ) و ( 21 )

الشكل(20)

الجير موتور

الشكل(21)

مواصفات الجير موتور
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Low Speedسرعة منخفضة

High Speedالسرعة العالية

مكونات جهاز الري المحوري   

الجير بوكس 

و هو جير يثبت على كل إطار لعمل توازن بحركة االطارين معا لكل برج على حدة  من خالل توصيلة ميكانيكية

بينهما  كما يظهر بالشكل  ( 22 ) و ( 23 ) و ( 24)

ويرتبط الجيران مع بعضهما البعض عبر عمود  ( DRY SHAFT ) عن طريق مرابط توصيل تحافظ على نقل

الحركة من الموتور الى كال الجيرين. 

الشكل (22)
الجير بوكس

جير بوكس جير بوكس

جير موتور
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مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل(24)

الشكل(23)

الجير بوكس

مرابط الجير بوكس

أما عن مرابط العمود بالشكل التالي (23)

األبعاد التفصيلية للجير بوكس (24)
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مكونات جهاز الري المحوري   

3.2.7  الكفرات    

3.2.8  المرشات    

هذه االطارات تستخدم في األغراض الزراعية و تمتاز بقوة دفع و جر عالية في األراضي الطينية و اللزقة الناعمة.

لكل برج قاعدة تحملها اطارات ثنائية ذات مواصفات محددة لتحمل وزن البرج و طبيعة األرض الزراعية.

و كما يتضح مواصفات االطار في الشكل ( 25 ) ( 26 )

و هي أدوات تستعمل على طول جهاز الري المحوري و ذلك لتشغيل نظام ري المزروعات بكفاءة عالية و توفير

المياه بشكل يتناسب مع نوع المحصول المروي تقدم دي رين نظاما فعاال في الضغط المنخفض للمياه مما

يحافظ على التربة و تقليل مشاكل االنجراف إن تعدد الطبقات الموزعة للمياه في نظام دي رين  يسمح بتوزي

الماء بشكل متناسق و متساوي لقد تم تصميم نظام دي رين للري بشكل فعال و متين حتى يتحمل الفك و

التركيب و النقل.

و تمتاز المرشات المقدمة من دي رين بما يلي:

أ ) أعلى معدالت انتاج.

ب ) معدل عالي لسريان المياه بسبب قلة االحتكاك.

ج ) تقليل ساعات التشغيل بسبب زيادة معدالت الري مما يوفر في الوقود و الطاقة الكهربائية.

الشكل(25)

كفر جهاز الري المحوري

الشكل(26)
مواصفات كفرات
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و يتكون المرش من عدة أجزاء كما في الشكل ( 27 )  

و تصنف المرشات بحسب مقاساتها و ضغط المياه لكل مقاس حسب الجداول المرفقة بالشكل ( 28 )

مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل(27)

الشكل(28)

أجزاء المرش

أرقام و مقاسات المرشات
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و يتم تصنيفها أيضا بحسب اللون ، حيث يتيميز كل مقاس بلون مميز به ، كما يالحظ في الجدول المرفق

بالشكل (29)

مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل(29)

أرقام و مقاسات المرشات
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الوصالت بين األبراج  

و تكون بالشكل التالي (30)

مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل(30)

وصلة البرج
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3.2.9  السمادة    

و هي جهاز لضخ و خلط السماد الذي يستخدم في األراضي الزراعية عن طريق مضخة خاصة مربوطة بمفتاح

كهرائي للتحكم كما يظهر بالشكل (31)

أما عن آلية توصيلها و تشغيلها فهي كالشكل الموضح أدناه. 

تعليمات إضافية

• يتم تقسيم سعة التانك بالجالون (لتر) / وقت الدورة 

الكاملة للجهاز/ ساعة = كمية السماد بالجالون (لتر) / 

الساعة

• كمية السماد بالجالون (لتر) / الدقيقة = كمية السماد 

60 X بالجالون بالساعة

• يتم ضبط القراءة على المقياس (الفلومتر) مع ناتج 

طريقة التشغيل للسمادة

• لتعبئة خزان السماد بالماء: يقفل الصمامان

2 و 3 و يفتح الصمامان 1 و 4

• لخلط األسمدة داخل التنك: يقفل الصمامان

 1 و 2 و يفتح الصمام 3

• أثناء حقن السماد: يقفل الصمامان

1 و 4 و يفتح الصمام 3 والصمام 2 يفتح جزئيا  

مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل(31)

السمادة
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تشغيل الجهاز

3.3  تشغيل الجهاز    

قبل تشغيل الجهاز      

الخطوة  األولى

 ( ON ) 1.  قم بإدارة مفتاح التشغيل الرئيسي لوضع

( ON ) 2.  قم بتشغيل مفتاح  التشغيل بوضعية

3.  قم بمعايرة تايمر التحكم بسرعة الجهاز

     حيث أن التايمر مقسم من  0 - 100 % 

هذا التايمر يتحكم بدوران البرج األخير و يبدوران البرج األخير تقوم كل األبراج بالدوران بمحاذاته.

اذا تم اختيار 50 % مثال، فإن البرج األخير سوف يتحرك بمعدل 50% من ( الدقيقة ) 60 ثانية أي سوف يعمل 30

ثانية ثم يتوقف 30 ثانية أخرى، و يعود للعمل مرة أخرى ل 30 ثانية أخرى و بدوران البرج األخير  تقوم كل األبراج

في المنتصف بالدوران بنفس المحاذاة ليبقى الجهاز على استقامة واحدة  باستعمال ( TOWER BOX ) المثبت

في كل برج و الذي يقوم بالتحكم ب ( GEAR MOTOR ) الذي يقوم يتحريك كل برج على حدة كلما زادت النسبة

المئوية المختارة تكون فترة عمل البرج األخبر من الدقيقة أكثر، أي أنه في حالة اختيار 100 % يعني أن البرج األخير

يعمل 60 ثانية متواصلة و ال يتوقف و هي بمثابة السرعة القصوى للجهاز بالدوران.

كلما زادت النسبة المئوية المختارة بالتايمر، كلما زادت سرعة دوران الجهاز، أي ( تقل الفترة الزمنية لتغطية

كافة أرجاء الحقل ).

4. تأكد من اتجاه الحركة المطلوب للدوران، اذا كانت لألمام ( مع عقارب الساعة ) نضع المفتاح على وضع

.( FORWARD )     

5. اذا رغبت بإيقاف الجهاز في أي لحظة نتيجة حالة طارئة أو للصيانة أو ألي سبب ، يمكن ايقافه عن طريق وضع

مفتاح التشغيل على الوضع ( OFF ) و كذلك يمكنك عكس اتجاه الحركة للجهاز من األمام للخلف باستخدام

.( REVERSE  ) الى وضع ( FORWARD ) مفتاح اتجاه الحركة بالتبديل من وضع

تأكد من شد كافة البراغي و المسامير على طول محور الجهاز و تثبيتها على النحو السليم  Ÿ

تأكد من تشحيم رأس المحور من المكان المخصص للتشحيم  Ÿ

تأكد من توافر مصدر الطاقة الكهربائية  ٤٨٠  فولت  ، ثالثي القطبية   ( تيار متردد  ) حتى تعمل كافة أجزاء  Ÿ

الجهاز بكفاءة عالية . 

تأكد من كافة التوصيالت الكهربائية و الكوابل  موصلة بشكل سليم الى كافة أجزاء الجهاز .  Ÿ

  psi  (  ١٨-١٦ )  تأكد من ضغط الهواء داخل االطارات Ÿ

تأكد من ربط كافة صواميل العجالت بشكل سليم .  Ÿ

تأكد من مستوى الزيت في جميع  الجيرات المتصلة بالعجالت .  Ÿ

. ( Gear Motor  ) تأكد من مستوى الزيت في المواتير المتصلة بكل برج على حدة Ÿ

تأكد من وضع كافة ( Tower Box ) في أماكنها على كل برج و توصيالتها الكهربائية .  Ÿ

تأكد من ربط كافة الرشاشات المائية في أماكنها و حسب المواصفات المطلوبة .  Ÿ

تأكد من سالمة الكيبل الرئيسي المغذي للجهاز و حمايته من المياه و العوامل الجوية  Ÿ

تأكد من توصيل كافة المفاتيح (  Micro switches  )   المربوطة و معايرتها على طول الجهاز  .   Ÿ

تأكد من خلو مسار الجهاز من أي معيقات تعيق حركته و دورانه .  Ÿ
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مخططات التوصيل

3.4 مخططات التوصيل    

3.4.1 اللوحة الكهربائية 

تجمع اللوحة (  D-RAIN ) في مصنع شركة عكل للمنتجات الكهروميكانيكة  AKEL SWITCHGEAR و تستخدم

 لوحة معدنية حسب المقاسات الموضحة باالشكال التالية من الحديد المجلفن و مدهونة بدهان الكتروستاتيكي

بالحرارة اللوحة المعدنية مصنعة في اسبانيا من شركة شنايدر اليكتريك بدرجة حماية IP66 و تحمل للصدمات

.IK20 لغاية

لوحة التحكم بالرشاشات الزراعية

الباب الخارجي للوحة

الشكل (32)

الباب الداخلي للوحة

1- لمبة أشارة - دوران عكسي

2- لمبة أشارة - تشغيل

3- لمبة أشارة - أمان

4- جهاز مقياس الجهد - فولت

5- مقبض للباب الداخلي

6- مفتاح (تشغيل / ايقاف)

10- لمبة أشارة - دوران أمامي

9- لمبة أشارة - البرج األخير

8- موقت زمني لمعايرة سرعة

      الدوران

7- مفتاح دوران

     (أمامي / عكسي)
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مخططات التوصيل

و في الشكل أعاله يظهر الباب الخارجي 

أما عن المكونات الداخلية فتكون معزولة عن العوامل الجوية و دخول المياه، وتكون على الباب الداخلي كما يظهر في

الشكل ( 32 ).

و تستخدم مكونات جميعها من شركة شنايدر اليكتريك في هذه اللوحة بعد ان يتم تجميعها، يتم اختبارها داخل المصنع،

و التأكد من عمل كافة المكونات الكهربائية بكل كفاءة.

اللوحة مقاومة للعوامل الجوية  بوجود هيكل خارجي من الحديد المجلفن و  باب مزدوج وبدرجة حماية IP66 تمنع كليا

دخول الغبار و مضادة لدفقات الماء من كافة الزوايا.

اللوحة تعمل علي التحكم في وظائف الجهاز األساسية:

Ÿ تشغيل / إيقاف

Ÿ دوران أمامي / دوران عكسي

Ÿ حماية من كافة األعطال الممكنة

Ÿ عكس الحركة تلقائي / إيقاف تلقائي

Ÿ إعادة تشغيل النظام تلقائيا

التحكم في سرعة دوران الجهاز  باستخدام التايمر المرفق في اللوحة   Ÿ

توصيالت اللوحة الكهربائية

و كما يظهر بالشكل أدناه (33)، طريقة التوصيل داخل اللوحة الكهربائية عبر الترامل الموجودة في أسفل اللوحة

من الداخل.

الشكل (33)

التوصيل الداخلي للوحة الكهربائية
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مخططات التوصيل

أما عن لمبات البيان المزودة باللوحة:

on - indication              لمبة لوضعية التشغيل •

          o�- indication                  لمبة وضعية اإليقاف •

     forward  status    لمبة لوضعية الدوران لألمام •

    reverse  status    لمبة لوضعية الدوران للخلف •

     last tower status      لمبة لوضعية البرج األخير •

أما عن التوصيالت بين اللوحة و التاور بوكس فهي كالتالي الشكل (34) و (35)

الشكل (34)

توصيالت التوربوكس مع اللوحة

مكونات اللوحة الكهربائية من ماركة (شنايدر اليكتريك) العالمية تجمع في مصانعنا في

المملكة العربية السعودية.

كما تضمن شركة عكل كافة المكونات داخل اللوحة من ناحية الجودة و كفاءة التشغيل. 
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3.4.2  مخطط التور بوكس     

التوصيالت الداخلية للتور بوكس     

مخططات التوصيل

الشكل (35)

توصيالت التوربوكس الداخلية
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3.5.1  قطع غيار اللوحة الكهربائية     

3.5.2  قطع غيار التور بوكس     

3.5  قطع الغيار

قطع الغيار
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3.5.3  قطع غيار األبراج

3.5.4  قطع غيار القاعدة

قطع الغيار
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٣٫٦ جداول الصيانة الدورية

جداول الصيانة الدورية
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٣٫٧ نموذج طلب تسعيرة

نموذج طلب تسعيرة
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