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https://cleanfix.org/instructions 

EN: Scan QR code to get instructions in other languages. 
DE: QR-Code scannen um Anleitung in weiteren Sprachen zu erhalten.  
FR : Scanner le code QR pour obtenir des instructions dans d'autres langues. 
IT: Scansione QR-Code per ottenere istruzioni in altre lingue. 
ES: Escanea el Código QR para obtener instrucciones en otros idiomas. 
PT: Digitalize o Código QR para obter instruções noutras línguas. 
TR: Diğer dillerdeki talimatlar için QR kodunu tarayın.  



   

 وفر الوقت والوقود                    نظف المشع (الرادیاتیر)
 

      
 

 

 

 العكسیة.  Cleanfix®مروحة شكًرا جزیالً وأجمل التھاني لشرائك 

عكسیة الدوران ھي التي تنقلب شفراتھا لتدور في الوضع المستعرض بلمسة زر وتنظف المشاعیع (الرادیاتیر) والشبكات تنظیفًا   Cleanfix®فقط مراوح 
) النظیف والتبرید المحسن. ونتیجة لذلك، تتوفر قدرة أكبر في آن واحد عند عمود  فاعالً. وینخفض معدل استھالك طاقة التشغیل بفضل المشع (الرادیاتیر

 التشغیل الخارجي (مأخذ القدرة) والعجالت، فضالً عن معدل استھالك أقل في الوقود. 
 

 
 تبرید فعال 

 

 
 دوران عكسي في الوضع المستعرض

 

 
 تنظیف بالضغط العالي

 

 

 

 قدرة أكبر 

العكسیة بقدرتھا على زیادة   Cleanfix®تتمیز مراوح 
 حصانًا ومن ثم توفر قدرة أكبر. 27القدرة بما یصل إلى 

 

 

 وفورات في الوقود 

العكسیة على نظافة المشع   Cleanfix®تحافظ مراوح 
كیلو واط مقارنة  4(الرادیاتیر) وتوفر ما یصل إلى  

 بالمشع المستخ.

 

 

 إنتاجیة متزایدة 

العكسیة بالتنظیف بالسرعة  Cleanfix®تقوم مراوح 
 الكاملة بدون انقطاع في العمل.

 

 

 تعطل أقل 

العكسیة من الفترات بین مرات  Cleanfix®تزید مراوح 
 الصیانة والتنظیف.

 

 

 تبرید مثالي 

العكسیة زاویة شفراتھا   Cleanfix®تضبط مراوح 
 (الریش) بحسب متطلبات التبرید.

 

 

 تنظیف قوي 

العكسیة تطرد األوساخ تلقائیًا من   Cleanfix®مراوح 
 المشع (الرادیاتیر) في فترة زمنیة قابلة للضبط.
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 معلومات عامة  
 إشعار قانوني  

 الطبع والنشر حقوق  .1.1.1

 إرشادات التشغیل المترجمة 

 . Hägele GmbHحقوق الطبع والنشر لشركة 

 جمیع الحقوق محفوظة.  

 یجوز تغییر محتویات إرشادات التشغیل ھذه بدون إشعار. خاضعة للتغییر. 

 ©Hägele GmbH 2021 

 
 عنوان الخدمة .1.1.2

 

 المكتب الرئیسي في ألمانیا 

Hägele GmbH 
Am Niederfeld 13 

DE- 73614 Schorndorf 
Germany 

 
 

 الفرع في كندا 

Cleanfix North America Inc. 
250 Wright Blvd. 

Stratford, Ontario 
Canada N4Z 1H3 

 
 

 +1  519 275 2808 الھاتف: + 49 7181 96988 -36 الھاتف: 
 +1  519 275 3995 الفاكس: + 49 7181 96988 -80 الفاكس: 
البرید  

 - اإللكتروني:
service@cleanfix.org  البرید

 - اإللكتروني:
cleanfix-ca@cleanfix.org 

 http://www.cleanfix.org موقع الویب: http://www.cleanfix.org موقع الویب: 

 
 إرشادات التشغیل الحالیة .1.1.3

یتوفر اإلصدار الحالي من إرشادات التشغیل والمعلومات األخرى على:  
.https://cleanfix.org/instructions 
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 مقدمة  

 ، تعرف على محتویات إرشادات التشغیل ھذه التي Cleanfixقبل تركیب مروحة 

 ھي أحد مكونات المنتج ویجب االحتفاظ بھا في مكان قریب. 

 
 المجموعة المستھدفة .1.2.1

 تستھدف إرشادات التشغیل ھذه حصریًا الفنیین المیكانیكیین المدربین على اآلالت التجاریة. 

ال یجوز إال ألفراد مؤھلین تركیب وبدء تشغیل المنتج یعرفون إرشادات التشغیل ھذه والمنتج وكذلك  
 ین واللوائح الوطنیة المعنیة بالعمل والسالمة والوقایة من الحوادث.القوان

 
المسؤولیة واألضرار   .1.2.2  

  Hägele GmbHقد یكون من الضروري أثناء التركیب إجراء تعدیالت على المركبة. وال تتحمل شركة 
 المسؤولیة عن تكالیف التعدیالت والتركیب. 

 أي مسؤولیة عن البنود اآلتیة: Hägele GmbHكما ال تقبل 

األضرار المباشرة أو الخسائر غیر المباشرة التي تنشأ من التشغیل غیر الصحیح أو الصیانة   •
 غیر السلیمة. 

اإلصابة الشخصیة أو األضرار التي تلحق الممتلكات التي یتسبب فیھا أفراد غیر مدربین أو    •
 لعمل والسالمة والوقایة من الحوادث.الفشل في االمتثال للوائح التنظیمیة المعنیة با

تحتوي إرشادات التشغیل على رسومات توضیحیة تمثیلیة ومیزات اختیاریة. وربما اختلف المنتج أحیانًا 
 عن األوصاف والرسومات.

 یجب فحص المنتج المسلَّم بحثًا عن أضرار بسبب النقل وكمالھ قبل التركیب:

 أضرار كتابةً.یجب على الفور توثیق أي عیوب أو  •
 تصویر القطع/ األجزاء المتضررة فوتوغرافیًا. •
 إرسال تقریر مكتوب باألضرار إلى خدمة العمالء. •

من حیث المبدأ العام، التعدیالت أو التغییرات أو االستخدام غیر الصحیح تُعفي الشركة المصنعة من  
 المسؤولیة عن األضرار الناتجة. 
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 تعریف المنتج .1.2.3

 مطلوبة ألغراض االستفسارات المقدمة إلى الشركة المصنعة:  المعلومات التالیة

 
A(  الرقم المسلسل للمروحة 

      # الرقم المسلسل: 
 

 یوجد ھذا الرقم المسلسل على الحافة الجانبیة للمبیت (الِجرم) األمامي.

 
 1الشكل 

 
B(  بیانات المركبة 

   الشركة المصنعة:
 
 

 الطراز: 
 

 
 

 ساعات التشغیل:

 
  

 

C( صورة المروحة 

 أرسل صورة للمروحة. 

 

 1.1.2عنوان الخدمة: انظر القسم 
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 وصف المنتج 

 مكونات الھواء المضغوط للمروحة .1.3.1

 
 2الشكل 

 
 خرطوم (لي) الضغط  )1(
 مربط الخرطوم (اللي)  )2(
 وصلة تخفیف الشد  )3(
 المروحة  )4(
 براغي الفالنشة  )5(
 الفالنشة )6(
 براغي التثبیت  )7(
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 المكونات الھیدرولیكیة للمروحة  .1.3.2

 
 3الشكل 

 
 وصلة تخفیف الشد  )1(
 المروحة  )2(
 براغي الفالنشة  )3(
 الفالنشة )4(
 براغي التثبیت  )5(
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 المكونات اإللكترونیة .1.3.3

 تنشیط الھواء المضغوط .1.3.5 التنشیط الھیدرولیكي  .1.3.4

مع نظام ھواء مضغوط   مع نظام ھیدرولیكي بالمركبة
 بالمركبة 

نظام ھواء مضغوط بدون 
 بالمركبة 

 صمام

 
 4الشكل 

 صمام -كتلة مشتركة 

 
 5الشكل 

 صمام

 
 6الشكل 

 وحدة ضاغط ھواء 

 
 7الشكل 

 وحدة صمام مع مؤقت

 
 8الشكل 

وحدة صمام  -كتلة مشتركة 
 مع مؤقت 

 
 9الشكل  

 وحدة صمام مع مؤقت

 
 10الشكل 

 وحدة تحكم مع مؤقت 

 
 11الشكل 

 

E-Box مع مؤقت 

 
 12الشكل 
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 السالمة 
 المقصوداالستخدام  

 ال یجوز استخدام ھذا المنتج إال لألغراض التالیة: 

 تبرید اآلالت التجاریة. •
 تنظیف مشع (الرادیاتیر) اآلالت التجاریة.  •

 
 سوء االستخدام المنظور 

 استخدام المروحة بطریقة لم تقصدھا الشركة المصنعة.  •
 كھربائیة لطرف ثالث (الغیر).استخدام وحدة  •
 تركیب المروحة مباشرة على العمود المرفقي (الكرنك) أو تشغیلھا باستخدام ترس عدل.  •

 

 معلومات السالمة العامة  

التالي بشأن معلومات السالمة یھدف إلى التحذیر من حالة خطیرة قد یؤدي فیھا الفشل في تطبیق التحذیر إلى الوفاة  التحذیر!إن 
 جسیمة ال شفاء منھا. أو إصابة

 
  تحذیر!  

 قد یؤدي العمل في مركبة وھي في حالة تشغیل إلى التعرض إلصابة جسیمة أو الوفاة!
 ربما تعلق أو تُسحب أو تُسحق األشیاء أو األشخاص.

 .أوقف تشغیل المحرك 

  .انزع مفتاح اإلشعال 

   .افصل الكابل السالب من البطاریة 

  .علِّق الفتة مكتوب علیھا "ممنوع التشغیل" على المركبة 

 قد یؤدي تحرك المركبة إلى التعرض إلصابة جسیمة أو الوفاة!   
 یمكن لمركبة غیر ثابتة أن تدھس أو تسحق األشخاص غیر المشاركین في العمل (المتفرجین).

  .یجب تثبیت المركبة حتى ال تتحرك 
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التالي بشأن معلومات السالمة یھدف إلى التحذیر من حالة خطیرة قد یؤدي فیھا الفشل في تطبیق التحذیر إلى التعرض  التنبیھ!إن 
 إلصابة بسیطة إلى متوسطة.

 
  تنبیھ!  

 إلصابات! قد تتسبب القطع/ األجزاء الواقعة تحت ضغط إلى التعرض 
 یمكن أن تقع إصابات أثناء العمل على قطع/ أجزاء الھواء المضغوط أو الھیدرولیكیة.  

 .ال یجوز إال ألفراد مؤھلین تنفیذ عمل على قطع/ أجزاء واقعة تحت ضغط 

 
یر إلى التعرض  التالیة بشأن معلومات السالمة تھدف إلى التحذیر من حالة قد یؤدي فیھا الفشل في تطبیق التحذ المالحظة!إن 

 ألضرار. 

 
  مالحظة  

 قد یتسبب تقادم خطوط الخراطیم (اللیات) الھیدرولیكیة إلى التعرض ألضرار!
 تتعرض خطوط الخراطیم (اللیات) الھیدرولیكیة إلى تقادم طبیعي یحد من أداء المادة. 

  القاعدة األلمانیة  للمتطلبات العادة، فترة االستبدال الموصى بھا ھي ست سنوات (انظر
 ). 2021/ بتاریخ   020-113) رقم:  DGUVلتأمین الحوادث االجتماعیة (

 
 تحتوي الفصول الفردیة إلرشادات التشغیل على معلومات إضافیة تتعلق بالسالمة یجب أیًضا تطبیقھا. 
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 األدوات المطلوبة  
 تركیب خرطوم (لي) الضغط 

 مادة تزلیق  •
 كماشة (كماشة مربط خراطیم (لیات)  •
 أدوات قیاسیة لتركیب وصلة خراطیم (لیات) الضغط •

 
 تركیب الفالنشة

 مقیاس قرصي بقاعدة تثبیت مغناطیسیة  •
 نیوتن متر  80 - 10مفتاح عزم  •

 
 تركیب المروحة

 مفك براغي بدون كابل •
 مثقاب (بنطة) مدرج  •
 نیوتن متر  20 - 12مفتاح عزم  •
 زرادیة قفل (مثل زرادیة كالبة) •

 
 ) H162خرطوم (لي) الضغط (تركیب الوصلة على  

 ملم  10مفتاح ربط  •
 ملم  12مفتاح ربط  •

 
 تركیب وتوصیل المكونات اإللكترونیة

 مفك براغي بدون كابل •
 بوصة)  0.866ملم ( 22مثقاب (بنطة) مقاس  •
 أدوات قیاسیة آلیة ویدویة  •
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 نزع المروحة األصلیة  

 

  تنبیھ! 
 خطر التعرض إلصابات بسبب المحرك الساخن! 

 یمكن للمحرك الساخن أن یحرق األیدي أو أعضاء الجسم األخرى 

 .انتظر حتى یبرد المحرك 

 
 انزع مكونات للوصول إلى المروحة األصلیة.  )1

 انزع المروحة األصلیة.  )2

 انزع مكونات أخرى حسب المطلوب. )3

 

 
 األصلیة. یجب قراءة وتطبیق دلیل الشركة المصنعة الخاص بالمركبة قبل نزع المروحة 
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 Cleanfixتركیب المروحة   

  مالحظة  
إن تركیب المروحة على العمود المرفقي (الكرنك) أو تشغیلھا باستخدام ترس عدل قد یؤدي إلى 

 أضرار!
االھتزازات االلتوائیة من العمود المرفقي (الكرنك) أو الترس العدل قد تتسبب في أضرار (تلفیات) 

 للمركبة والمروحة. 

  یجب تركیب مخمدات االھتزاز منCleanfix  بین المروحة والعمود المرفقي (الكرنك) أو
 الترس العدل. 

 
 تجھیز الغطاء  

 بوصة) في أقرب مكان ممكن من المشع (الرادیاتیر). 0.787ملم /  20احفر ثقبًا ( )4

 

 
 مكان الثقب 

بالجانب األیمن أو األیسر بالجزء السفلي للغطاء في أقرب مكان ممكن من المشع (الرادیاتیر)  
 ).13الشكل (

 
 أدخل وصلة تخفیف الشد في الثقب من الخارج.  )5

 وصلة تخفیف الشد من الداخل بالصامولة. ثبت  )6

 

 
 13الشكل 
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 اختیاري: حلقة معدنیة

 تبعًا لتصمیم المركبة، قد یتضمن التسلیم حلقة مصنوعة من لوح معدني والتي یجب تركیبھا.

 

 
 14الشكل  
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 تركیب خرطوم (لي) الضغط  

  مالحظة  
 یمكن أن یتسبب انثناء أنبوب دخول الھواء في حدوث أضرار! 

یمكن أن ینثني أنبوب دخول الھواء عند تركیب خرطوم (لي) الضغط. ونتیجة لذلك، قد یتصادم  
 خرطوم (لي) الضغط مع شفرات (ریش) المروحة ویتلف المروحة. 

  .بدقة وعنایة، اثِن أنبوب دخول الھواء یدویًا لیعود إلى الوضع األفقي 

 

 
 15الشكل  

 
 16الشكل  

 التركیب غیر الصحیح لمربط الخرطوم (اللي) قد یسبب أضراًرا!  
عند تركیب مربط الخرطوم (اللي)، ربما تكون العروتان في الوضع الرأسي، وبالتالي، قد تتصادم  

 مع شفرات (ریش) المروحة.

   .استخدم كماشة خرطوم (لي) الضغط لتدویره إلى أن تكون العروتان في الوضع األفقي 

 

 
 17الشكل  

 
 18الشكل  
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 أزلق مربط الخرطوم (اللي) فوق خرطوم (لي) الضغط.  )7

 ضع نقطة زیت في فتحة أنبوب دخول الھواء.   )8

بوصة)   0.984ملم/   25أزلق خرطوم (لي) الضغط فوق أنبوب دخول الھواء إلى العالمة ( )9
 ). 19 الشكل(

 . 18الشكل  اضبط وضع مربط الخرطوم (اللي) كما ھو مبین في  )10

 ضم عروتي مربط الخرطوم (اللي) معًا بالكماشة.  )11

 
 

 
 19 الشكل

 
 20الشكل  
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 تركیب الفالنشة 

 نظف كل الصدأ (الحأل) من سطح التركیب بالمركبة.  )12

 نظف أي أوساخ متبقیة.   )13

 انزع الملصق عن الفالنشة ونظف السطح.  )14

 ركب الفالنشة بالبراغي (طبق قیم العزم الموضحة في دلیل الشركة المصنعة للمركبة).  )15

 
 

 
 21الشكل 

 
 22الشكل 

 

 
المطلوبة  بعد تركیب الفالنشة، قد تصبح المساحة 

 لتركیب المروحة ضیقة.
 فإن حدث ذلك: 

  استخدم كرتون لحمایة أریاش المشع
 (الرادیاتیر).

  .أدخل المروحة إلى داخل الغطاء 

 .ركب الفالنشة  
 23الشكل  

 
  مالحظة  

 قد یتسبب استخدام براغي بطول خاطئ في حدوث أضرار! 

قصیرة جًدا فقد ترتخي إذا كانت البراغي 
 المروحة أثناء التشغیل.

قد تتسبب البراغي الطویلة جًدا في أضرار   
 للمركبة.

   .تحقق من طول البراغي 

  .إذا لزم األمر استبدل البراغي  
 24الشكل  
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 قیاس االنحراف المحوري والشعاعي 

  مالحظة  
 المحوري والشعاعي في حدوث أضرار! قد یتسبب االنحراف 

 اختالل التوازن یتلف المروحة والمركبة.

 .یجب فحص االنحراف المحوري (الزاوي) والشعاعي (الموازي) باستخدام مقیاس قرصي 

  .إذا لزم األمر افحص أسطح التالمس ونظفھا مرة أخرى 

  العملیة. إذا لزم األمر لف الفالنشة إلى الثقب التالي وكرر 

 
 إذا لزم األمر قلل شد السیر (أو السیور) لضمان دقة القیاس.  )16

 افحص االنحراف المحوري (الزاوي) والشعاعي (الموازي) باستخدام مقیاس قرصي.   )17

 بوصة).  0.004ملم ( 0.1یجب أال یتجاوز السماح  )18

 

 
 25الشكل 

  

ملم   0.1الحد األقصى  
 بوصة)  0.004(
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 تركیب المروحة 

 
 عمق التركیب 

من طول الشفرة في   3/ 2لكي تصل المروحة إلى أقصى معدل لتدفق الھواء، یجب تركیبھا بعمق 
 الغطاء.

 

 
 26الشكل  

 
 27الشكل  

 (رؤوس إطالة الشفرات)  Flex-Tipsاختیاري:  
المرنة في الفجوة بین الشفرة  Flex-Tipsلزیادة معدل تدفق الھواء، استخدم رؤوس إطالة الشفرات 

 والغطاء.
  0.004ملم ( 1والغطاء  Flex-Tipsویتحقق معدل تدفق الھواء المثالي عندما تكون الفجوة بین  

-Flexاء فقد تتسبب في تآكل المادة من بوصة). وإذا خرجت الشفرات (مع الرؤوس) عن دائرة الغط
Tips  .نتیجة التالمس مع الغطاء 

 
 28الشكل  

  



   
 CLEANFIX تركیب المروحة 5

  
 

22 
 

  مالحظة  
 یمكن أن یتسبب التركیب المستھتر للمروحة في حدوث أضرار! 

والمباالة. وھذا یمكن أن یمكن أن تتلف أریاش المشع (الرادیاتیر) إذا تم تركیب المروحة باستھتار 
 یحد من أداء المشع.

 .(الرادیاتیر) استخدم كرتون لحمایة أریاش المشع 

 
 بحرص وعنایة، أدخل المروحة إلى داخل الغطاء.  )19

 

 
 29الشكل 
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 ). 1الخطوة  30الشكل أدخل خرطوم (لي) الضغط خالل وصلة تخفیف الشد (انظر  )20

 اضبط المروحة على الفالنشة.  )21

 ). 2الخطوة  30الشكل ركب براغي التثبیت المزودة بالید (انظر   )22

 

 
 30الشكل 

 
 أحكم ربط جمیع براغي التثبیت وفقًا للعزم الُمحدد.  )23

 

 
 العزم

 C162, H162, C225 
C200, C220, C222, H222, C252, 

H252, C300 

 12  ن.م 
 20  ن.م 
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 شد خرطوم (لي) الضغط  

 

 
) حتى یمكن لمجموعة دخول الھواء أن 1الخطوة   32الشكل  قم بشد خرطوم (لي) الضغط (انظر  )24

 درجة).  15ور قلیالً (بحد أقصى  تد

 ). 2الخطوة  32الشكل   ثبت خرطوم (لي) الضغط باستخدام وصلة تخفیف الشد (انظر  )25

 
 

 
 31الشكل 

 
 32الشكل  

 

 
بوصة)، یجب تثبیت خرطوم (لي) الضغط في   35.433ملم ( 900بالنسبة للمراوح األكبر من 

 منتصف طولھ.
  

  مالحظة  
 یمكن أن یتسبب الشد غیر الصحیح لخرطوم (لي) الضغط في حدوث أضرار!

إذا كان الشد منخفًضا للغایة فقد یعلق خرطوم (لي) الضغط في شفرات (ریش) المروحة أثناء  
 التشغیل.

عالیًا للغایة یمكن أن یتآكل مانع التسرب الموجود عند مجموعة دخول الھواء، فیؤدي إذا كان الشد  
 إلى تسریب المروحة للھواء. 

  31الشكل افحص الشد وإذا لزم األمر أعد شد خرطوم (لي) الضغط (انظر .( 
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 منع التصادم  

 مروحة الھواء المضغوط .5.7.1

المربعة) إلى المروحة إلى أن  رطل على البوصة  145بار ( 10أدِخل ھواًء مضغوًطا (بحد أقصى  )26
 تنتقل شفرات (ریش) المروحة إلى الوضع المستعرض.

 

 
 33الشكل 

 
 اضغط على خرطوم (لي) الضغط (على سبیل المثال، باستخدام زرادیة قفل (كالبة). )27

 إذا لزم األمر قلل شد السیر (أو السیور). )28

 ).34الشكل لف المروحة بالید (انظر   )29

تأكد من أنھ عندما تكون الشفرات في الوضع المستعرض فإنھا ال تتصادم مع أي أجسام أمام المروحة   )30
 ).35الشكل  بوصة) / انظر  0.196ملم (  5أو خلفھا (الحد األدني للفجوة 

 قم بتضبیطات حسب الحاجة. )31

 
 

 
 34الشكل 

 
 35الشكل  

 
 حرر الھواء المضغوط من المروحة.  )32
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المروحة الھیدرولیكیة   .5.7.2  

یجب أن تضمن عدم تصادم الشفرات (الریش) مع أي أجسام أمام المروحة أو خلفھا عندما تكون الشفرات 
الوضع المستعرض. بالنسبة للمراوح التي تعمل ھیدرولیكیًا، یجب أن تقوم بذلك بعمل قیاسات؛ ألنھ ال في 

یمكن عكس شفرات المروحة (الوضع المستعرض) عندما تكون المركبة ساكنة (الضغط الھیدرولیكي غیر 
 متوفر في النظام).

 وضع التنظیف الوضع المستعرض وضع التبرید

 
 36الشكل 

 
 37الشكل 

 
 38الشكل 

 
 ).39الشكل قم بالقیاس لمعرفة إن كان ثمة أجسام تعترض المروحة (انظر  )33

 

 
 39الشكل 

A  (الرادیاتیر) المسافة من مركز الشفرة (الریشة) إلى المشع = 

B  (الرادیاتیر) الكونتور (المحیط الخارجي) المتداخل في جانب المشع = 

C  (الریشة) عرض الشفرة = 

D  المسافة من مركز الشفرة (الریشة) إلى المحرك = 

E الكونتور (المحیط الخارجي) المتداخل في جانب المحرك = 

X2, X1  بوصة)  0.196(ملم   5= الفجوة بحد أدنى  

 جانب المشع (الرادیاتیر)

 جانب المحرك

X2, X1  ملم 5= حد أدنى 
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 (H162تركیب الوصلة على خرطوم (لي) الضغط ( 

اربط الجلبة في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة على خرطوم (لي) الضغط إلى أن تتوقف (بمفتاح  )34
 ملم).  12ربط 

 

 
 40الشكل 

 
 ملم). 10عقارب الساعة في الجلبة إلى أن تتوقف (بمفتاح ربط اربط قطعة التوصیل في اتجاه دوران  )35

 

 
  41الشكل 



   
 تركیب المكونات اإللكترونیة  6

  
 

28 
 

 تركیب المكونات اإللكترونیة  

  مالحظة  
 غیر صحیح في حدوث أضرار!  طاقةقد یتسبب استخدام مصدر إمداد 

 إمداد طاقة غیر صحیح. یمكن أن تتعرض المكونات اإللكترونیة ألضرار عند توصیلھا إلى مصدر 

  ) 12تأكد من توافق المكونات اإللكترونیة مع مصدر الجھد الكھربائي (الفولتیة) الموجود  
 فولت). 24فولت / 

 األضرار البیئیة!  
 یمكن أن تتلف المكونات اإللكترونیة من التأثیرات البیئیة. 

  والغبار واالھتزازات والحرارة (الحد  ركب المكونات اإللكترونیة في مكان محمي من الماء
 درجة فھرنھایت).  158درجة مئویة /  70األقصى 

   لضمان الحمایة األكبر، یمكنك تركیب منقي (فلتر) ھواء في كابینة المركبة باستخدام وصلة
 ). 94الشكل إطالة (انظر 

 

 المكونات اإللكترونیة 

  مالحظة  
 یمكن أن یتسبب التوجیھ غیر الصحیح لمنقي (فلتر) الھواء في حدوث أضرار! 

 یمكن أن تتلف المكونات اإللكترونیة المزودة بمنقي (فلتر) ھواء إذا دخلت إلیھ میاه.

  .ركب المكونات اإللكترونیة مع توجیھ منقي (فلتر) ھواء ألعلى أو للجانب 

 

 

 
 42الشكل 

 
 43الشكل 

 
 44الشكل 

 
 ركب المكونات اإللكترونیة بالبراغي المناسبة. )36
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 نظرة عامة على التركیب  .6.1.1

 الھواء المضغوط | الصمام 
 (لآلالت المزودة بنظام ھواء مضغوط). 

 
 45الشكل 

 خرطوم (لي) الضغط  )1(
 توصیلة خرطوم (لي) لولبیة   )2(
 مربط الخرطوم (اللي)  )3(
 المشع (الرادیاتیر) )4(
 الغطاء  )5(
 المروحة  )6(
 الفالنشة   )7(
 الصمام )8(
 مفتاح (زر ضاغط)  )9(
أمبیر /   20فولت/:    12منصھر (فیوز) (  )10(

 أمبیر)  15فولت:  24
) [الكابل  15مصدر طاقة بمفتاح (الطرف  )11(

 األحمر] 
) [الكابل  31أرضي المركبة (الطرف   )12(

 األسود]
 وصلة تائیة (ثالثیة المخرج)  )13(
 خزان الھواء المضغوط  )14(
 صمام الفائض   )15(

 Mini-Timer / Multi-Timerالھواء المضغوط | وحدة الصمام مع 
 ھواء مضغوط). (لآلالت المزودة بنظام 

 
 46الشكل 

 خرطوم (لي) الضغط  )1(
 توصیلة خرطوم (لي) لولبیة   )2(
 مربط الخرطوم (اللي)  )3(
 المشع (الرادیاتیر) )4(
 الغطاء  )5(
 المروحة  )6(
 الفالنشة   )7(
 / Mini-Timerوحدة الصمام مع   )8(

Multi-Timer 
 مفتاح (زر ضاغط)  )9(
) [الكابل  31أرضي المركبة (الطرف   )10(

 الرمادي] 
  3فولت:  24فولت/    12منصھر (فیوز) (  )11(

 أمبیر) 
) [الكابل  15مصدر طاقة بمفتاح (الطرف  )12(

 األحمر] 
) [الكابل  31أرضي المركبة (الطرف   )13(

 األسود]
 وصلة تائیة (ثالثیة المخرج)  )14(
 خزان الھواء المضغوط  )15(
 صمام الفائض  )16(

 

 الھواء المضغوط | وحدة ضاغط الھواء القیاسیة 
 المزودة بنظام ھواء مضغوط). (لآلالت غیر 

 
 47الشكل 

 خرطوم (لي) الضغط  )1(
 توصیلة خرطوم (لي) لولبیة   )2(
 مربط الخرطوم (اللي)  )3(
 المشع (الرادیاتیر) )4(
 الغطاء  )5(
 المروحة  )6(
 الفالنشة  )7(
 وحدة ضاغط الھواء  )8(
 مفتاح (زر ضاغط)  )9(
أمبیر /   20فولت:    12منصھر (فیوز) (  )10(

 أمبیر)  15فولت:  24
) [الكابل  15مصدر طاقة بمفتاح (الطرف  )11(

 األحمر] 
) [الكابل  31أرضي المركبة (الطرف   )12(

 األسود]
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 Mini-Timer / Multi-Timerالھواء المضغوط | وحدة التحكم مع 
 (لآلالت غیر المزودة بنظام ھواء مضغوط). 

 
 48الشكل 

 خرطوم (لي) الضغط  )1(
 توصیلة خرطوم (لي) لولبیة   )2(
 مربط الخرطوم (اللي)  )3(
 المشع (الرادیاتیر) )4(
 الغطاء  )5(
 المروحة  )6(
 الفالنشة  )7(
 / Mini-Timerوحدة التحكم مع   )8(

Multi-Timer 
 مفتاح (زر ضاغط)  )9(
) [الكابل  31أرضي المركبة (الطرف   )10(

 الرمادي] 
أمبیر /   20فولت:    12منصھر (فیوز) (  )11(

 أمبیر)  15فولت:  24
) [الكابل  15بمفتاح (الطرف مصدر طاقة  )12(

 األحمر] 
) [الكابل  31أرضي المركبة (الطرف   )13(

 األسود]

 
 Multi-Timerمع   E-Boxالھواء المضغوط | 

 (لآلالت غیر المزودة بنظام ھواء مضغوط). 

 
 49الشكل 

 خرطوم (لي) الضغط  )1(
 توصیلة خرطوم (لي) لولبیة   )2(
 (اللي) مربط الخرطوم   )3(
 المشع (الرادیاتیر) )4(
 الغطاء  )5(
 المروحة  )6(
 الفالنشة  )7(
)8( E-Box    معMulti-Timer 
 مفتاح (زر ضاغط)  )9(
أمبیر /   20فولت:    12منصھر (فیوز) (  )10(

 أمبیر)  15فولت:  24
) [الكابل  15مصدر طاقة بمفتاح (الطرف  )11(

 األحمر] 
) [الكابل  31أرضي المركبة (الطرف   )12(

 األسود]

 
 الھیدرولیك | الصمام 

 (لآلالت المزودة بنظام ھیدرولیكي). 

 
 50الشكل 

توصیلة خرطوم (لي) بین المروحة   )1(
 والصمام

 توصیلة خرطوم (لي) لولبیة  )2(
 المشع (الرادیاتیر) )3(
 الغطاء  )4(
 المروحة  )5(
 الفالنشة  )6(
 مفتاح (زر ضاغط)  )7(
  3فولت:  24فولت/    12منصھر (فیوز) (  )8(

 أمبیر) 
) [الكابل  15(الطرف مصدر طاقة بمفتاح  )9(

 األحمر] 
) [الكابل  31أرضي المركبة (الطرف   )10(

 األسود]
 خزان الزیت الھیدرولیكي  )11(
 مضخة ھیدرولیكیة  )12(
 وصلة تائیة (ثالثیة المخرج)   )13(
 الصمام   )14(
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 Mini-Timer / Multi-Timerالھیدرولیك | وحدة الصمام مع  
 (لآلالت المزودة بنظام ھیدرولیكي). 

 
 51الشكل 

توصیلة خرطوم (لي) بین المروحة   )1(
 والصمام

 توصیلة خرطوم (لي) لولبیة  )2(
 المشع (الرادیاتیر) )3(
 الغطاء  )4(
 المروحة  )5(
 الفالنشة  )6(
 زر المؤقت  )7(
 مفتاح (زر ضاغط)  )8(
) [الكابل  31أرضي المركبة (الطرف   )9(

 الرمادي] 
  3فولت:  24فولت/    12منصھر (فیوز) (  )10(

 أمبیر) 
) [الكابل  15بمفتاح (الطرف مصدر طاقة  )11(

 األحمر] 
) [الكابل  31أرضي المركبة (الطرف   )12(

 األسود]
 خزان الزیت الھیدرولیكي  )13(
 مضخة ھیدرولیكیة  )14(
 وصلة تائیة (ثالثیة المخرج)  )15(
 الصمام   )16(

 

 الصمام  - الھیدرولیك | الكتلة المشتركة 
 (لآلالت المزودة بنظام ھیدرولیكي). 

 
 52الشكل 

توصیلة خرطوم (لي) بین المروحة   )1(
 والصمام

 توصیلة خرطوم (لي) لولبیة  )2(
 المشع (الرادیاتیر) )3(
 الغطاء  )4(
 المروحة  )5(
 الفالنشة  )6(
 مفتاح (زر ضاغط)  )7(
  3فولت:  24فولت/    12منصھر (فیوز) (  )8(

 أمبیر) 
) [الكابل  15مصدر طاقة بمفتاح (الطرف  )9(

 األحمر] 
) [الكابل  31(الطرف  أرضي المركبة  )10(

 األسود]
 خزان الزیت الھیدرولیكي  )11(
 مضخة ھیدرولیكیة  )12(
 وصلة تائیة (ثالثیة المخرج)   )13(
صمام تخفیض الضغط   - الكتلة المشتركة   )14(

 ) 2اتجاھات / وضعین ( 3
 

 Mini-Timer / Multi-Timerالصمام مع  - الھیدرولیك | الكتلة المشتركة 
 (لآلالت المزودة بنظام ھیدرولیكي). 

 
 53الشكل 

توصیلة خرطوم (لي) بین المروحة   )1(
 والصمام

 توصیلة خرطوم (لي) لولبیة  )2(
 المشع (الرادیاتیر) )3(
 الغطاء  )4(
 المروحة  )5(
 الفالنشة  )6(
 زر المؤقت  )7(
 مفتاح (زر ضاغط)  )8(
) [الكابل  31أرضي المركبة (الطرف   )9(

 الرمادي] 
  3فولت:  24فولت/    12منصھر (فیوز) (  )10(

 أمبیر) 
) [الكابل  15طاقة بمفتاح (الطرف مصدر   )11(

 األحمر] 
) [الكابل  31أرضي المركبة (الطرف   )12(

 األسود]
 خزان الزیت الھیدرولیكي  )13(
 مضخة ھیدرولیكیة  )14(
 وصلة تائیة (ثالثیة المخرج)  )15(
صمام تخفیض الضغط   - الكتلة المشتركة   )16(

 ) 2اتجاھات / وضعین ( 3
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 أبعاد التركیب  .6.1.2

 الھواء المضغوط | الصمام  

 
 54الشكل 

 
 الھواء المضغوط | وحدة الصمام  

 
 55الشكل 

 
 الھواء المضغوط | وحدة ضاغط الھواء القیاسیة 

 
 56الشكل 

 
 Mini-Timer / Multi-Timerالھواء المضغوط | وحدة التحكم مع 

 
 57الشكل 
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 Multi-Timerمع   E-Boxالھواء المضغوط | 

 
 58الشكل 

 الھیدرولیك | الصمام 

 
 59الشكل 

 
 Mini-Timer / Multi-Timerالھیدرولیك | وحدة الصمام مع  

 
 60الشكل 

 
 الصمام  - الھیدرولیك | الكتلة المشتركة 

 
 61الشكل 

 
 Mini-Timer / Multi-Timerالصمام مع  - الھیدرولیك | الكتلة المشتركة 

 
 62الشكل 
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 تركیب الزر الضاغط  

 
 مكان التركیب 

إذا توفر زر ضاغط غیر مخصص في الكونسوالت فیمكن استخدامھ. وخالف ذلك، یجب حفر ثقب 
 في الكونسول للزر الضاغط المزود.

 

 
 63الشكل 

 
 64الشكل 

 
 تركیب الزر الضاغط. حدد مكان  )37

 
  مالحظة  

 قد یتسبب الحفر في المكونات اإللكترونیة في حدوث أضرار! 
 المكونات اإللكترونیة مركبة تحت الكونسوالت، ومن ثم یمكن أن تتضرر أثناء الحفر. 

  .تحقق مما إذا كانت ھناك مكونات إلكترونیة في مسار الحفر 

 .احفر الثقب بحذر 

 
 بوصة) في الكونسول. 0.866ملم /  22احفر ثقبًا (إذا لزم األمر  )38

  ركب الزر الضاغط.   )39
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 توصیل المكون اإللكتروني بمصدر الطاقة 

 
 مصدر الطاقة 

) یعمل بمفتاح ومحمي بمنصھر (فیوز) وفولتیتھ كافیة 15إذا توفر مصدر إمداد طاقة (الطرف 
 ) فیمكن استخدامھ.73الشكل  - 65الشكل (انظر 
 

 ). 73الشكل  - 65الشكل قم بتوصیل المكون اإللكتروني بمصدر طاقة المركبة (انظر  )40

 
 الھواء المضغوط | الصمام 

 
 65الشكل 

 
 الصمام الھواء المضغوط | وحدة 

 
 66الشكل 

 
 الھواء المضغوط | وحدة ضاغط الھواء القیاسیة 

 
 67الشكل 

 

 األرضي

 31الطرف 

 ف بمفتاح 24ف /  12

 15الطرف 

 المنصھر (الفیوز)

 أمبیر 1فولت:  24أمبیر /  1فولت:  12

 زر التنظیف الوسیط

 تنظیف وسیط بتحكم أرضي

 مصدر الطاقة (+) أحمر:

 ) -أرضي ( أسود:

 )-أرضي ( أسود:

 األرضي

 31الطرف 

 ف بمفتاح 24ف /  12

 15الطرف 

 المنصھر (الفیوز)

 أمبیر 3فولت:  24أمبیر /  3فولت:  12

 زر التنظیف الوسیط

 تنظیف وسیط بتحكم أرضي

 مصدر الطاقة (+) أحمر:

 تنظیف وسیط رمادي:

 األرضي

 31الطرف 

 ف بمفتاح 24ف /  12

 15الطرف 

 المنصھر (الفیوز)

 أمبیر 10فولت:  24أمبیر /  15فولت:  12

 زر التنظیف الوسیط

 تنظیف وسیط بتحكم أرضي

 مصدر الطاقة (+) أحمر:

 )-أرضي ( أسود:
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 Mini-Timer / Multi-Timerالھواء المضغوط | وحدة التحكم مع 

 
 68الشكل 

 
 Multi-Timerمع   E-Boxالھواء المضغوط | 

 
 69الشكل 

 
 الھیدرولیك | الصمام 

 
 70الشكل 

 
 Mini-Timer / Multi-Timerالھیدرولیك | وحدة الصمام مع  

 
 71الشكل 

 

 األرضي

 31الطرف 

 ف بمفتاح 24ف /  12

 15الطرف 

 المنصھر (الفیوز)

 أمبیر 10فولت:  24أمبیر /  15فولت:  12

 زر التنظیف الوسیط

 تنظیف وسیط بتحكم أرضي

 مصدر الطاقة (+) أحمر:

 )-أرضي ( أسود:

 تنظیف وسیط رمادي:

 األرضي

 31الطرف 

 ف بمفتاح 24ف /  12

 15الطرف 

 المنصھر (الفیوز)

 أمبیر 10فولت:  24أمبیر /  15فولت:  12

 التنظیف الوسیطزر 

 تنظیف وسیط بتحكم أرضي

 مصدر الطاقة (+) أحمر:

 تنظیف وسیط رمادي:

 )-أرضي ( أسود:

 )-أرضي ( أسود:

 األرضي

 31الطرف 

 ف بمفتاح 24ف /  12

 15الطرف 

 المنصھر (الفیوز)

 أمبیر 3فولت:  24أمبیر /  3فولت:  12

 زر التنظیف الوسیط

 تنظیف وسیط بتحكم أرضي

 مصدر الطاقة (+) أحمر:

 )-أرضي ( أسود:

 األرضي

 31الطرف 

 ف بمفتاح 24ف /  12

 15الطرف 

 المنصھر (الفیوز)

 أمبیر 3فولت:  24أمبیر /  3فولت:  12

 زر التنظیف الوسیط

 تنظیف وسیط بتحكم أرضي

 مصدر الطاقة (+) أحمر:

 )-أرضي ( أسود:

 تنظیف وسیط رمادي:
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 الصمام  - الھیدرولیك | الكتلة المشتركة 

 
 72الشكل 

 
 Mini-Timer / Multi-Timerالصمام مع  - الھیدرولیك | الكتلة المشتركة 

 
 73الشكل 

 

 األرضي

 31الطرف 

 ف بمفتاح 24ف /  12

 15الطرف 

 المنصھر (الفیوز)

 أمبیر 3فولت:  24أمبیر /  3فولت:  12

 زر التنظیف الوسیط

 تنظیف وسیط بتحكم أرضي

 مصدر الطاقة (+) أحمر:

 )-أرضي ( أسود:

 األرضي

 31الطرف 

 ف بمفتاح 24ف /  12

 15الطرف 

 المنصھر (الفیوز)

 أمبیر 3فولت:  24أمبیر /  3فولت:  12

 زر التنظیف الوسیط

 تنظیف وسیط بتحكم أرضي

 مصدر الطاقة (+) أحمر:

 تنظیف وسیط رمادي:

 )-أرضي ( أسود:
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 تركیب خرطوم (لي) الضغط (مروحة الھواء المضغوط)  
 توصیل المكون اإللكتروني بالمروحة 

 اقطع خرطوم (لي) الضغط إلى طول مناسب.  )41

 ضع نقطة زیت في فتحة خرطوم (لي) الضغط.  )42

 خرطوم (لي) الضغط. أزلق مربط الخرطوم (اللي) فوق  )43

 ) خرطوم المكون اإللكتروني. Aأزلق خرطوم (لي) الضغط فوق وصلة ( )44

 ضم عروتي مربط الخرطوم (اللي) معًا بالكماشة.  )45

 
 توصیل المكون اإللكتروني بنظام الھواء المضغوط 

 
 توصیل المكون اإللكتروني بنظام الھواء المضغوط

دائرة توزیع ثانویة (دائرة ھواء مضغوط مزودة  إذا كان نظام الھواء المضغوط یشتمل على 
 بمنصھر (فیوز)) فیمكن استخدام ھذه الدائرة.

 فإذا لم تتوفر فیجب تركیب صمام فائض مناسب بین المكون اإللكتروني ونظام الھواء المضغوط. 
 

 صمام الفائض 

 
 74الشكل  

 200129رقم البند: 

 
 اإللكتروني بنظام الھواء المضغوط.أوصل المكون  )46
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 تركیب خرطوم (لي) الضغط (المروحة الھیدرولیكیة)  
 توصیل المكون اإللكتروني بالمروحة 

  مالحظة  
 إطالة خرطوم (لي) الضغط قد تؤدي إلى حدوث أضرار في المروحة! 
 المروحة غیر مضمون. إذا تمت إطالة خرطوم (لي) الضغط، فتبادل الزیت الھیدرولیكي داخل 

  .یجب عدم إطالة خرطوم (لي) الضغط المزود ویجب توصیلھ مباشرة إلى المكون اإللكتروني 

 
 ) الخاص بالمكون اإللكتروني. Aأوصل خرطوم (لي) الضغط إلى الموصل ( )47

 
 توصیل المكون اإللكتروني بالنظام الھیدرولیكي  

  مالحظة  
 والصرة قد یتسبب في حدوث أضرار!الضغط المفرط على موانع التسرب 

قد یتسبب الضغط المفرط عند مصدر إمداد الضغط في حدوث أضرار لموانع التسرب والصرة  
 (خطر االنفجار). 

   رطل على البوصة المربعة). 725.19بار ( 50یجب عدم تجاوز إمداد الضغط 

 

 DN 8الحد األدنى للحجم االسمي التدفق الراجع لتوصیلة الخرطوم:   

 
 استخدم خرطوم (لي) ضغط مناسب لتوصیل المكون اإللكتروني بالنظام الھیدرولیكي. )48

 



   
 ضبط المؤقت  9

  
 

40 
 

 ضبط المؤقت  
 انزع غطاء المكون اإللكتروني.  )49

 

 
 75الشكل 

 
 76الشكل 

 
 77الشكل  

 اضبط الفاصل الزمني.  )50

 
 إعدادات مفاتیح التحویل  

 
 78الشكل 

 الفاصل الزمني  

 
 79الشكل 

 ضاغط الھواء 

 
 80الشكل 

باستخدام   z7إلى  z1یمكنك ضبط الفواصل الزمنیة   
-Multi(فقط مع تمكین المؤقت  3-1مفاتیح التحول 

Timer( 

لضبط ما إذا كان   4استخدم مفتاح التحویل 
 المكون اإللكتروني مجھز بضاغط ھواء أو ال.

  1 2 3 
z1   5 =إیقاف تشغیل  إیقاف تشغیل  تشغیل دقائق 

 = z210 إیقاف تشغیل  تشغیل إیقاف تشغیل  دقائق 
 = z315  إیقاف تشغیل  تشغیل تشغیل دقیقة 
 = z430  تشغیل إیقاف تشغیل  إیقاف تشغیل  دقیقة 
 = z545  تشغیل إیقاف تشغیل  تشغیل دقیقة 
 = z660  تشغیل تشغیل إیقاف تشغیل  دقیقة 
 = z790  تشغیل تشغیل تشغیل دقیقة 

 

 4 
 تشغیل مع ضاغط ھواء 

 إیقاف تشغیل  بدون ضاغط ھواء 
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 تشغیل المروحة  
 التشغیل األولي 

  تحذیر!  
 قد تؤدي القطع/ األجزاء المتطایرة إلى التعرض إلصابات جسیمة أو الوفاة! 

یمكن أن تسحب المروحة القطع/ األجزاء السائبة إلیھا فتتسبب ھذه القطع/ األجزاء في التعرض  
 الوفاة فضالً عن تضرر المركبة.إلصابة جسیمة أو 

 .أزل األدوات (العدة) واألشیاء السائبة 

  .ثبت المكونات القریبة من المروحة تثبیتًا وثیقًا 

 
 شغل المحرك.   )51

اعكس شفرات (ریش) المروحة (الوضع المستعرض) ثالثة مرات في السرعة المحایدة (الفاضي/  )52
 السرعة البطیئة).

 

 فسوف یحدث احتكاك بسیط للمادة.  Flex-Tipsفي حالة استخدام الرؤوس  

 
) سرعة  3/ 1اعكس شفرات (ریش) المروحة (الوضع المستعرض) لمرة واحدة بحوالي ثلث (  )53

 الدوران القصوى. 

) سرعة  3/ 2اعكس شفرات (ریش) المروحة (الوضع المستعرض) لمرة واحدة بحوالي ثلثي ( )54
 الدوران القصوى. 

 شفرات (ریش) المروحة (الوضع المستعرض) لمرة واحدة بسرعة الدوران القصوى. اعكس  )55
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 التشغیل 

  تنبیھ!  
 یمكن أن تتسبب األوساخ المتطایرة في التعرض إلصابات! 

 یمكن أن تضرب األوساخ المتطایرة األشخاص القریبین من المشع (الرادیاتیر).

  (ریش) المروحة، تأكد من عدم وجود أحد في منطقة المشع قبل تنشیط وظیفة عكس شفرات
 (الرادیاتیر).

   قبل تنشیط وظیفة عكس شفرات (ریش) المروحة، تأكد من عدم وجود المركبة في مساحة
 مغلقة.

 
  مالحظة  

یمكن أن یؤدي عكس شفرات (ریش) المروحة والمركبة في نطاق درجات الحرارة أحمر اللون 
 إلى حدوث أضرار! 

تتعطل وظیفة التبرید عند تنشیط وظیفة عكس شفرات (ریش) المروحة. یؤدي عكس شفرات  
 (ریش) المروحة والمركبة في نطاق درجات الحرارة أحمر اللون إلى سخونة مفرطة في المحرك.

   ال تقم عكس شفرات (ریش) المروحة عندما تكون المركبة في نطاق درجات الحرارة أحمر
 اللون. 

   (اركن) المركبة وافتح غطاء المحرك لكي یبرد.أوقف 

 المكون اإللكتروني بدون مؤقت (التنظیف شبھ األوتوماتیكي)

اضغط على الزر الضاغط للتحویل من التبرید إلى التنظیف. وتظل المروحة في وضع التنظیف طالما كان المفتاح (الزر  
رات (ریش) المروحة. ال تستمر في ضغط الزر الضاغط  الضاغط) مضغوًطا. تتعطل وظیفة التبرید عند تنشیط وظیفة عكس شف

 لفترة طویلة (انظر الجدول). 

 تنشیط الھواء المضغوط التنشیط الھیدرولیكي 

 مع نظام ھیدرولیكي بالمركبة

 ثانیة. 15اضغط على الزر الضاغط بحد أقصى 

مع نظام ھواء مضغوط  
 بالمركبة 

اضغط على الزر الضاغط  
 ثانیة.  15بحد أقصى  

بدون نظام ھواء مضغوط 
 بالمركبة 

اضغط على الزر الضاغط  
 ثانیة.  30بحد أقصى  

 الصمام 

 
 81الشكل 

 الصمام  -الكتلة المشتركة 

 
 82الشكل 

 الصمام 

 
 83الشكل 

 وحدة ضاغط الھواء

 
 84الشكل 
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 (التنظیف األوتوماتیكي الكامل) Mini-Timerالمكون اإللكتروني مع المؤقت 

 اضغط على الزر الضاغط لوھلة للتحویل األوتوماتیكي الكامل من التبرید إلى التنظیف والعودة مرة أخرى. 

 
 (التنظیف األوتوماتیكي الكامل على فواصل زمنیة) Multi-Timerالمكون اإللكتروني مع المؤقت 

دقیقة) في التحویل من التبرید إلى التنظیف والعودة مرة أخرى.  30یتحكم الفاصل الزمني الذي تم ضبطھ (على سبیل المثال كل 
). ویمكن تنفیذ التنظیف الوسیط في أي وقت بالضغط على الزر  9ویمكن تغییر ھذا الفاصل الزمني حسب الرغبة (انظر الفصل 

الضاغط. واإلعداد االفتراضي ھو بدء أول عملیة تنظیف فوراً بعد توصیل مصدر إمداد الطاقة. ویمكن بدء ھذه العملیة بعد تأخیر  
 لمخصصة. زمني في الحلول ا

 
 تنشیط الھواء المضغوط التنشیط الھیدرولیكي  

مع نظام ھواء مضغوط   مع نظام ھیدرولیكي بالمركبة
 بالمركبة 

بدون نظام ھواء مضغوط 
 بالمركبة 

 وحدة صمام مع مؤقت

 

 
 85الشكل 

وحدة صمام مع  -كتلة مشتركة 
 مؤقت 

 
 86الشكل 

 وحدة صمام مع مؤقت

 

 
 87الشكل 

 وحدة تحكم مع مؤقت 

 

 
 88الشكل 

 
E-Box  مع مؤقت 

 
 89الشكل 
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 الصیانة 
 صیانة المروحة 

 المروحة ال تحتاج إلى صیانة. 

 اإللكترونیةصیانة المكونات  

بالنسبة للمكونات اإللكترونیة لنظام الھواء المضغوط مع ضاغط ھواء، یدب استبدال المنقى (الفلتر) كل 
 ساعة تشغیل.  500فترة صیانة للمركبة، ولكن على األقل كل 

 
 90الشكل 

 ضاغط الھواء ووحدة التحكم

 
 91الشكل 

E-Box 

 
 92الشكل 

طقم قطع غیار منقي (فلتر)   100858رقم البند:  
 الھواء

 
 93الشكل 

طقم قطع غیار منقي (فلتر)   100858رقم البند:  
 الھواء

 
 94الشكل 

   214483رقم البند:  

 بوصة) 39.37م ( 2منقي (فلتر) الھواء البعید مع خرطوم (لي) بطول  214483رقم البند:  
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 استكشاف األعطال وإصالحھا مروحة الھواء المضغوط  
 الشفرات (الریش) ال تدور إلى وضع التنظیف  

 ال یوجد إمداد ضغط أو ضعیف (مع نظام ھواء مضغوط). 
 

 اإلجراء التعلیق  الفحص 

یجب إمداد المكون اإللكتروني  افحص إمداد الضغط.
  94.27بار ( 6.5بضغط قدره 

رطل على البوصة المربعة) بحد 
  116.03بار ( 8أدنى إلى  

رطل على البوصة المربعة) بحد 
 أقصى. 

 اضبط إمداد الضغط. 

یجب أن یُصدر الصمام صوت   افحص وظیفة الصمام. 
وإیقاف طقة خفیفة عند تشغیل 
 تشغیل مصدر الطاقة. 

إذا لزم األمر أوصل مصدر   
 طاقة خارجي. 

مالحظة: یجب مالحظة ھل 
 فولت.  24فولت أو  12الفولتیة 

إذا لم یُصدر الصمام صوت طقة 
 فیجب استبدالھ. 

إذا لزم األمر اسحب خرطوم   افحص خرطوم (لي) الضغط.  
(لي) الضغط من الصمام  

 وأوصلھ إلى مصدر إمداد الھواء 
المضغوط للورشة الخاص  

بار /   8بالمركبة (بحد أقصى 
رطل على البوصة   116.03

المربعة) لتحدید مكان التسربات 
 المحتملة بطریقة أسرع.

إذا كان الخرطوم (اللي) یسرب 
 فیجب استبدالھ. 

إذا كانت المروحة تسرب فیجب 
 طلب طقم موانع تسرب مالئم. 

الشروط آنفة الذكر إذا تم استیفاء  ُعطل میكانیكي  
جمیعًا والشفرات (الریش) ال  
تدور فمن المحتمل أن یكون  

 ھناك عطل میكانیكي. 

 اتصل بالشركة المصنعة. 

 عنوان الخدمة: 
 1.1.2انظر القسم 
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 ال یوجد إمداد ضغط أو ضعیف (للمكونات اإللكترونیة مع ضاغط ھواء).  
 

 اإلجراء التعلیق  الفحص 

 افحص وظیفة ضاغط الھواء. 

 

عندما یراكم ضاغط الھواء 
الضغط قد تنخفض الفولتیة إلى  

من  فولت بحد أقصى أقل  0.5
 الفولتیة المقننة.

إذا لزم األمر ركب المكون   
اإللكتروني بطریقة أكثر ثباتًا 

(مقطع عرضي مختلف، كابالت 
 أقصر، إلخ). 

افحص الضغط المتراكم لضاغط 
 الھواء.

 

افحص الضغط المتراكم لضاغط 
ث/ د   15الھواء (بحد أقصى  

رطل على   94.27بار /  6.5
البوصة المربعة) مع توصیل 

 ة. المروح

إذا كان الضغط المتراكم غیر 
كاف، فیجب استبدال ضاغط  

 الھواء.

 افحص وظیفة الصمام.  

 

یجب أن یُصدر الصمام صوت  
طقة خفیفة عند تشغیل وإیقاف 

 تشغیل مصدر الطاقة. 

إذا لزم األمر أوصل مصدر   
 طاقة خارجي. 

مالحظة: یجب مالحظة ھل 
 فولت.  24فولت أو  12الفولتیة 

صمام صوت طقة إذا لم یُصدر ال
 فیجب استبدالھ. 

 افحص خرطوم (لي) الضغط.  

 

إذا لزم األمر اسحب خرطوم  
(لي) الضغط من الصمام  

وأوصلھ إلى مصدر إمداد الھواء 
المضغوط للورشة الخاص  

بار /   8بالمركبة (بحد أقصى 
رطل على البوصة   116.03

المربعة) لتحدید مكان التسربات 
 المحتملة بطریقة أسرع.

ان الخرطوم (اللي) یسرب إذا ك
 فیجب استبدالھ. 

إذا كانت المروحة تسرب فیجب 
 طلب طقم موانع تسرب مالئم. 

 

 ُعطل میكانیكي  

 

إذا تم استیفاء الشروط آنفة الذكر 
جمیعًا والشفرات (الریش) ال  
تدور فمن المحتمل أن یكون  

 ھناك عطل میكانیكي. 

 اتصل بالشركة المصنعة. 

 عنوان الخدمة: 
 1.1.2انظر القسم 
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 الشفرات (الریش) ال تعود إلى وضع التبرید   
 سرعة المروحة مرتفعة جًدا 

 
 اإلجراء التعلیق  الفحص  

افحص وظیفة عكس الشفرات  
المستعرض) في سرعة (الوضع 
 منخفضة.

تخفیض السرعة یقلل فعل   
(تأثیر) القوة الدینامیكیة الھوائیة 

 على الشفرات (الریش).

قلل السرعة بینما تعكس  
الشفرات أو ركب نوابض 

 إضافیة في المروحة. 

 عنوان الخدمة: 
 1.1.2انظر القسم 

 
 المروحة ال تخرج ھواء 

 
 اإلجراء التعلیق  الفحص 

 افحص خرطوم (لي) الضغط. 

 

تخلص من نقاط االنثناء أو    یجب عدم ثني أو ضغط الكابل. 
 الضغط

إذا كان خرطوم (اللي) الضغط  
 تالفًا فیجب استبدالھ. 

 افحص وظیفة الصمام.  

 

یجب أن یُصدر الصمام صوت  
طقة خفیفة عند تشغیل وإیقاف 

 تشغیل مصدر الطاقة. 

إذا لزم األمر أوصل مصدر   
 طاقة خارجي. 

مالحظة: یجب مالحظة ھل 
 فولت.  24فولت أو  12الفولتیة 

إذا لم یُصدر الصمام صوت طقة 
 فیجب استبدالھ. 

 ُعطل میكانیكي  

 

مع فصل   -المروحة إذا كانت 
ال تعود إلى السرعة   -الخرطوم 

البطیئة (الفاضي) فمن المحتمل  
 أن یكون ھناك عطل میكانیكي. 

 اتصل بالشركة المصنعة. 

 عنوان الخدمة: 
 1.1.2انظر القسم 
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 المروحة الھیدرولیكیة  -استكشاف األعطال وإصالحھا   
 الشفرات (الریش) ال تدور إلى وضع التنظیف  

 ال یوجد إمداد ضغط أو ضعیف 
 

 اإلجراء التعلیق  الفحص 

اإللكتروني یجب إمداد المكون  افحص إمداد الضغط.
بار بحد أدنى   20بضغط قدره 

)H222, H252 بار بحد   42) أو
 ). H162أقصى (

  50یمكن اإلمداد بضغط قدره 
رطل على   725.19بار / 

 البوصة المربعة بحد أقصى. 

 اضبط إمداد الضغط.  

 

 افحص وظیفة الصمام. 

 

یجب أن یُصدر الصمام صوت  
طقة خفیفة عند تشغیل وإیقاف 

 الطاقة. تشغیل مصدر 

إذا لزم األمر أوصل مصدر   
 طاقة خارجي. 

مالحظة: یجب مالحظة ھل 
 فولت.  24فولت أو  12الفولتیة 

إذا لم یُصدر الصمام صوت طقة 
 فیجب استبدالھ. 

 افحص خرطوم (لي) الضغط.  

 

افحص بحثًا عن تسریبات في  
 خرطوم (لي) الضغط. 

إذا كان الخرطوم (اللي) یسرب  
 فیجب استبدالھ. 

إذا كانت المروحة تسرب فیجب 
 طلب طقم موانع تسرب مالئم. 

 ُعطل میكانیكي  

 

إذا تم استیفاء الشروط آنفة الذكر 
جمیعًا والشفرات (الریش) ال  
تدور فمن المحتمل أن یكون  

 ھناك عطل میكانیكي. 

 اتصل بالشركة المصنعة. 

 عنوان الخدمة: 
 1.1.2ظر القسم ان
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 الشفرات (الریش) ال تعود إلى وضع التبرید   
 سرعة المروحة مرتفعة جًدا 

 
 اإلجراء التعلیق  الفحص 

افحص وظیفة عكس الشفرات  
المستعرض) في سرعة (الوضع 
 منخفضة.

تخفیض السرعة یقلل فعل   
(تأثیر) القوة الدینامیكیة الھوائیة 

 على الشفرات (الریش).

قلل السرعة بینما تعكس  
الشفرات أو ركب نوابض 

 إضافیة في المروحة. 

 عنوان الخدمة: 
 1.1.2انظر القسم 

 
 الزیت في المروحة ال یعود 

 
 اإلجراء التعلیق  الفحص 

 افحص خرطوم (لي) الضغط. 

 

تخلص من نقاط االنثناء أو    یجب عدم ثني أو ضغط الكابل. 
 الضغط. 

إذا كان خرطوم (اللي) الضغط  
 تالفًا فیجب استبدالھ. 

 افحص وظیفة الصمام.  

 

یجب أن یُصدر الصمام صوت  
طقة خفیفة عند تشغیل وإیقاف 

 تشغیل مصدر الطاقة. 

إذا لزم األمر أوصل مصدر   
 طاقة خارجي. 

مالحظة: یجب مالحظة ھل 
 فولت.  24فولت أو  12الفولتیة 

إذا لم یُصدر الصمام صوت طقة 
 فیجب استبدالھ. 

 ُعطل میكانیكي  

 

مع فصل   -إذا كانت المروحة 
ال تعود إلى السرعة   -الخرطوم 

البطیئة (الفاضي) فمن المحتمل  
 أن یكون ھناك عطل میكانیكي. 

 اتصل بالشركة المصنعة. 

 عنوان الخدمة: 
 1.1.2انظر القسم 
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 استكشاف األعطال وتصلیحھا  
 المكونات اإللكترونیة  

 دائرة قصیرة 
 في حالة وجود دائرة قصیرة (شورت) یقوم المنصھر (الفیوز) الداخلي بفصل المكون اإللكتروني.

 
 دائرة قصیرة وتخلص من أي دائرة قصیرة. افحص تركیب المكونات اإللكترونیة بحثًا عن )56

 
 المحرك  

درجة فھرنھایت) یقوم   158درجة مئویة /  70في حالة وجود سخونة مفرطة (درجات حرارة أكبر من 
 المنصھر (الفیوز) الداخلي بفصل المكون اإللكتروني.

 
 اختر مكان تركیب أكثر برودة للمكون اإللكتروني.  )57

 
 كود الخطأ 

 
 95الشكل 

 
 سبب الخطأ كود خطأ لید

 افحص فولتیة التشغیل ال یومض 

 الحالة العادیة  یومض كل ثانیة

 ُعطل في الصمام:  ثوان 6یومض كل 

 " (التشغیل): Onعلى وضع "  4إذا تم ضبط مفتاح التحویل 

 دائرة قصیرة إلى األرضي  -

 الوصول إلى أقصى درجة حرارة لإللكترونیات تم  -

 " (إیقاف تشغیل):Offعلى وضع "  4إذا تم ضبط مفتاح التحویل 

 دائرة مفتوحة إلى الصمام -

 عطل في ضاغط الھواء:  ثانیة 12یومض كل 

 دائرة قصیرة إلى األرضي  -

 تم الوصول إلى أقصى درجة حرارة لإللكترونیات  -

 لھواءدائرة مفتوحة إلى ضاغط ا -

دایود مشع 
 (لید)

 مفتاح التحویل
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