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  إعالن المطابقة١٫٠
 

  بیةوإعالن المطابقة األور
  

  :ما یلي على  ھذا اإلعالنینطبق
   ھرتز مع ملف كبل٤٠٠وحدة طاقة أرضیة :   التسمیة

  3PBB-200/XXX-N, 3GVC-200/XXX-N:   النوع
 ثالثة أطراف يصدر الرئیسي ثالثة أطراف إلى مصدر ذي جاف یحول المائوحدة مصدر كھرب:   الوصف

  . التیار الخارجكابل للتعامل مع وتخزین كابلوالمحول مدمج معھ ملف .  ھرتز٤٠٠معزولة 
  

  :متوافق مع التوجیھات التالیة
73/23/EC    )LVD (  "معاییر سالمة األجھزة الكھربائیة"  
98/37/EC    )معاییر سالمة اآلالت"  )  آالت"  

89/366/EC   )EMC (  "ي المغناطیسيائمعاییر التوافق الكھرب"  
  

  :تحقق المطابقة من خالل االلتزام بما یلي
EN 62040-1-1    المعیار)LVD (–معیار السالمة   
EN 61558-2-6    المعیار)LVD (–معیار السالمة   
EN 1951-1&2   ) متطلبات السالمة العامة–اآلالت (  
EN 12312-20   ) لبات السالمة العامة متط–اآلالت(  
EN 61000-6-2   )EMD –معاییر الحصانة (  
EN 61000-6-4   )EMD –نبعاثات معاییر اال(  

  

١٨/٠٣/٢٠٠٩      
  داھل، مدیر التطویر. سكرین آر    التاریخ
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  ٣٩ من ٥ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

   تعلیمات السالمة٢٫٠
ة  نیتم تشغیل وصیانة ھذه الوحدة من قبل األشخاص المختصین فقط الذی    لدیھم الدرای

ذا   المشغلیجب على ، ویة الخارجیة للطائراتائ بتوصیل الطاقة الكھرب   الكافیة قراءة ھ
  .قبل القیام باستعمال أو صیانة ھذه الوحدة السادسالفصل باإلضافة إلى الفصل 

 

   الصدمة الكھربائیة ٢٫١
   ،شغیل ع الت ي وض ة ف ع الكھربائی س القط اة إن لم ى الوف ؤدي  إل ن أن ی روق  یمك  والح

 .رةالخطی
 فولت یتم تغطیتھا وتعلیمھا بالعالمة المقابلة٥٠ عن  التي یزید جھدھااألجزاء الداخلیة . 
 احتفظ بجمیع لوحات التحكم واألغطیة في مكان آمن. 
 یسمح فقط لألشخاص المؤھلین بإزالة األغطیة للصیانة أو للكشف. 
 ق مخرج الكھرباء أوالغالإ الوحدة بالطائرة، تأكد من ل وصعند. 
 قم باستبدالھا وقت الضرورة–قد دائما سالمة الكابالت من األعطاب واألسالك العاریة تف . 

   إزالة القطع٢٫٢
  ،الكابل، وأدلة الكابلبكرة ابتعد عن المراوح. 
 حافظ على لوحات التحكم، واألغطیة والواقیات مغلقة في مكان آمن. 
  لصیانة أو الكشف فقط بإزالة الواقیات واألغطیة لالمؤھلونیجب أن یقوم. 
      ن د م صھر  للحیلولة دون االلتفاف العرضي أثناء الصیانة، تأك ل من سي   عم  اإلدخال الرئی

Q1  
 حافظ على أن تكون األیدي، والشعر، والمالبس واألدوات بعیدة عن األجزاء المتحركة. 

 :  األجزاء الساخنة ٢٫٣
 ال تلمس القطع المغناطیسیة الساخنة 
 ل القیام بالصیانةانتظر فترة للتبرید قب 
 ارتد القفازات الواقیة عند العمل على األجزاء الساخنة 
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   وصف عام٣٫٠
الطاقة الكھربیة األرضیة وحدة  ھرتز، ٤٠٠، AXA2300 بین األداء الوظیفي لـ AXAیجمع ملف الطاقة 

  . ألفضل أنواع تقنیة ملفات الكابالت المعروفةجودمع األداء األالجافة 
 
 

 
 

  األساسیةالقاعدة: ٣٫١ل الشك
 
 

 ٤٠٠ یتكون من محول AXA Power Coil  األرضیة الطاقةوحدةكما یظھر من المخطط أعاله، فإن 
وحدات األنظمة المتكاملة ل ھرتز، وتعتبر ھذه الوحدة واحدة من ٤٠٠ وملف لكبل اإلخراج جافھرتز 

جھاز تحكم عن بعد بموصل الطائرة ویتم تشغیل الوحدة عبر .  بالطائراتللتوصیلاإلدخال الرئیسیة 
  ).بالكاململفوف : أي( الموصل یتعذر الوصول إلى التحكم عن بعد عندما جھازویستعمل 

 
  : عند المخرج ینتج عنھ المزایا التالیةالكابل مع ملف الجافة الحالة ي ھرتز ذ٤٠٠إن الجمع بین المحول 

 
 الكابلت المنفصلة وملفات وزن منخفض بالمقارنة بالحلول التقلیدیة في المحوال. 
 توفیر المساحة 
 نظام واحد كامل مختبر ومعدل 
 ھي آلیة قیاسیةاألطوارلوب تركیب كابل إدخال رئیسي واحد، حیث أن آلیة فحص تعاقب مط . 
 آلیة تركیب مبسطة 
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  :(Q1)منصھر اإلدخال 
وعند االنشغال فإن . ألرضیةوحدة الكھرباء اعن یة الداخلة ائ الطاقة الكھربل اإلدخال بفصل كقاطعیقوم 

  . وحدة الطاقة تتحول إلى وضع االنتظار
 

  :RFI )دخالاإل(مرشح 
.  إلى ذلك المستوى الذي ال یؤثر على األجھزة المحیطة بھھو مرشح لتقلیل االنبعاث من الوصلة الرئیسیة

ویة في وحدة الكھرباء من الوصول إلى األجزاء الحیالجھد االنتقالي یمنع وباإلضافة إلى ذلك فإن المرشح 
 .األرضیة

 
  :)L1/T1(نبضة -١٢وحدة الخانق و محول 

 ا، یضمن بشكل تقریبي تیاًرالمحولمقوم الواقع في نموذج نبضة وال- ١٢إن الجمع بین الخانق، و محول 
  . ومحوالت التوزیعةالرئیسی أقل على وحدة التوصیل اوھذا یعني جھد. ١ ~ وعامل طاقة منحٍنبخط 

 
 :حولالموحدة 

ولد ی ، الذياألطوارمحول ثالثي إلى جانب المعدل و مكثفات مرشح التیار المستمر، فإن الوحدة تتألف من 
 ومستوى منخفض جدا من أجزاء التولیف وطرف تحكم فردي، باإلضافة إلى "تز ھر٤٠٠نظام جھدي "

. "thyristors/ IGBTs"والصمامات للوصل بین وحدة التحكم ) صمامات مرور (PCBs لوحتین
  .یتم أیضا على صمامات المرورر م اإلشراف على جھد مكثفات الترشیح للتیار المستومثلما یتم

 
 ):T2 (محول اإلخراج

وھي تحول أیضا الجھد من وحدة .  بین اإلدخال واإلخراج المجلفنالفصلعلى  اإلخراج یعمل محول
لخانق لمرشح التیار المتردد ھو ومرشح ا).  فوت٢٠٠/١١٥×٣( إلى الجھد المطلوب للطائرة المحول

  .جزء مكمل للمحول
 

 :)C7-C9(مكثفات ترشیح التیار المتردد 
اف في الجھد عن طریق مرشح التیار المتردد الرئیسي، ینجم عنھ انحر یتم مجال تولیف جھد المحول

المتردد، و مكثفات التیار ) المدمج في المحول( مرشح الخانق ، واستكماال لعمل%٢اإلجمالي بأقل من 
 الذي یقلل االنبعاث المتكرر العالي من وحدة الطاقة RFIفإن وحدة الطاقة األرضیة مزودة بمرشح 

  .األرضیة
 

  اإلخراجمماس اختبار
الضغط وینفصل عند یعمل عند بدایة تیار اإلخراج و. وحدة الكھرباء األرضیة مزودة بمماس إخراج واحد

، الخارج من الطائرة، لوحدة الكھرباء األرضیة جھد التوصیل  عدم عودةوفي حالةعلى مفتاح اإلیقاف، 
  .فإن المماس سوف یتم فصلھنیة واحدة، اخالل ث
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 ):A2(وحدة التوصیل 
 يووحدة التوصیل تحتو.  األرضیةوبقیة وحدة الكھرباءالمعالج إن الغرض من ھذه الوحدة ھو التوصیل بین وحدة 

 :على الوظائف التالیة
 مثل  (اشة العرضوحدة  التوصیل لشRS485 فولت مستمر، و وصلة ٢٤ EPO.( 
 منصھر وحدة العرض) F3( 
 محوالت القیاس لإلشراف على الجھد الرئیسي 
  ھرتز٤٠٠محوالت القیاس لإلشراف على جھد اإلخراج  
 وصلة لصمام المرور الموجود في وحدة ا لعاكس 
 وصلة لحساسات التیار الموجودة في وحدة العاكس 
 اوب المراوح الموجودة في وحدة العاكس التحكم في تن 
 مماسات اإلخراج/التحكم في تناوب مماس 
 إدخال لحساسات درجة الحرارة 
 فولت ألغراض التحكم ٢٤ ما قبل جھد مستمر مصھرات )F1-F2( 
 التشغیل، اإلیقاف، إلخ(إخراج لجھاز التحكم عن بعد / قنوات إدخال( 
  وصلة محمیة لإلشارات المتداخلة 
 كم لدافع المتردد المتغیرتح/توصیل 
 وصلة لحمایة زیادة الحمل الفردیة 
 مقاومة تحدید الجھد 
 مقاومة تحدید التیار 
  وصلة لـRS232 
  كانبس"وصلة شبكة النقل اآلمنة- CANBUS") تحت التطویر( 
  وصلة نقل البیانات"CANBUS) "تحت التطویر( 

 

 ):A5(وحدة المصدر 
التیار حمایة ماس دائرة  لمصھرات فولت، فإن الوحدة تتضمن ٢٤مستمر إلى جانب تولید جھد متحكم 

 للحمایة السریعة "مقاومات غیر أومیة) "(Varistors" مقاومة أكسید معدني "MOV، و )F1-F3(المتردد 
  .للحمایة من زیادة الحمل للتیار المستمر) F4 (مصھرات ١٠و 
 

 )A1(وحدة المعالج 
ویعمالن معا على تنظیم ومراقبة ). DSP( الدقیق و معالج اإلشارة لجالمعاوحدة المعالجة مبنیة على أساس 

وبمجرد توصیل وحدة الطاقة األرضیة بالشبكة . وتشخیص األخطاء الداخلیة والخارجیة عند حدوثھا
الرئیسیة، وبشكل مستمر أثناء التشغیل العادي، فإن وحدة المعالجة تعمل من خالل برنامج فحص ذاتي یقوم 

 خطأ داخلي أو خارجي، فإنھ اكتشاف وفي حالة ،الوظائف الداخلیة لوحدة الطاقة األرضیةبفحص جمیع 
یعرض رسالة تبین طبیعة الخطأ، ویقوم على الفور بتخزین جمیع العوامل المتعلقة باإلغالق في ذاكرة وحدة 

  .الطاقة األرضیة
 

 :)A3/A4( التحكم جھاز –وحدة العرض ولوحة المفاتیح 
، فإنھ من الممكن وضع RS485 وصلةرض بمثابة واجھة لعرض التفاعل الیومي، وبفضل تعمل وحدة الع

  .٦مزید من المعلومات في الفصل .  كیلومتر من وحدة الطاقة األرضیة١ تصل إلىوحدة العرض على مسافة 
 
 



   ك ف أمبیر٩٠ - - AXA2300  ملف كھرباء الطاقة -كتیب التشغیل
  وصف عام

  ٣٩ من ٩ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

 :محرك التروس ومنظم سرعة المحرك ذو التیار المتغیر
بتأمین الوصل والفصل األنسب ) VFD( التیار المتغیر ية المحرك ذیعمل محرك التروس باالشتراك مع منظم سرع

 ، جدًا وفعاالدقیقة، فإن االستعمال الیومي یصبح سھال/ا متر٤٠ بسرعة الكابلفصل /ومع وصل.  ھرتز٤٠٠لكابالت 
  أو زیادةل التیار المتغیر یحمي محرك التروس من أي أعطايوباإلضافة إلى ذلك فإن منظم سرعة المحرك ذ

  .التحمیل، حیث إنھ یقوم فورا على فصل محرك التروس في حالة أي إخفاق یحدث
 

 الكابلملف 
یة لھ من أي تأثیرات بیئیة مثل  في وقت عدم االستعمال، حماالكابلعلى تخزین مغناطیسي ال غیر الكابلیعمل ملف 

 غیر منفرط وال یشغل مساحة بلالكاویضمن أیضا أن . أشعة الشمس، واألمطار، والثلج، أو التضرر من اإلھمال
 .على الفرش العازل، وال یحتاج إلى سلة للكبل

 
 : والتوصیلالكابل

 االستدالل/ تشغیلنفسھ، وتضمین جمیع أسالك التحكم المستخدمة  في  بالكابل ھرتز و تحكم ٤٠٠ كابل إن الدمج بین
 التحكم  فقط حیث یمكنھل إلى ملف الطاقةالوصوعلى المشغل وھذا یوفر . وصلة الطائرة التشغیل المباشر في على

  . لتعلیمات استعمال موصل الطائرة٦٫١یرجى االطالع على الفصل .  أزرة التحكم في وصلة الطائرةعن طریق
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  یر ك ف أمب٩٠ -  - AXA2300 الطاقة ملف -كتیب التشغیل

  المواصفات الفنیة
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    النقل والتركیب٤٫٠

   التخزین قبل النقل٤٫١

م تخزین المحول بالداخل لحمایتھ من األمطار أن یتب يوصن نالتأمین ظروف التخزین األمثل للتعلیق والتركیب، فإن
 .ة لإلبحار في الخارجأفقط یمكن تخزین األجھزة المعب.والرطوبة المفرطة أثناء عدم التشغیل

 

   التھیئة التشغیلیة والبیئیة بعد التركیب٤٫٢

ر لتوفیر الظروف بعد أن یكون قد تم تركیب ملف الطاقة، فإنھ یفضل بشدة المحافظة على تشغیل الوحدة باستمرا
 . الحیویةاألجزاء من الرطوبة إلى المتكاثفالمثلى للمكونات اإللكترونیة وتجنب وصول الماء 

 

   التعلیق٤٫٣

ویتم نقل وتعلیق ملف الطاقة برفع الوحدة باستخدام رافعة شوكیة أو آلة .  على نقالة خشبیةAXAیتم نقل ملف الطاقة 
  .ھي ما تزال على النقالة الخشبیةمماثلة حتى تصل إلى موضع التعلیق و

  
 

 
 

   عن طریق رافعة شوكیةAXA2300نقل وتعلیق ملف الطاقة : ٤٫١الشكل 
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   تعلیمات التركیب والربط٤٫٤

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   التحكم عن بعدجھاز

مدخل الكبل للشبكة 
 الرئیسیة وكابالت التحكم
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  توصیل الكابالت ٤٫٥
ولمراجعة شاملة .  كما ھو مفصل في القسم التاليAXAي لملف الطاقة ائ الكھربیتم التوصیل

ویجب أن تمر جمیع كابالت اإلدخال .  ١٢ و ١١لألطراف، یرجى االطالع على مخططات الفصل 
   . المحولمبیتفي إلى الوحدة من خالل لوحة التجمیع المحددة لذلك الواقعة في أسفل الجانب األیسر 

  

 ل في الشبكة الرئیسیة  اإلدخا٤٫٦
 محمیا بوحدة AXAولمراعاة الصحة والسالمة الشخصیة، یجب أن یظل ملف الطاقة 

  ) وصلة األرضي (التوصیل األرضي الطرفیة 
  :قبل توصیل وصالت اإلدخال في الشبكة الرئیسیة وفقا لما یليالمصھرات یجب توصیل 

   أمبیر٢٠٠: ات مصھرالحد األقصى لل     %١٥ ± أمبیر ١١٢: خط التیار
 

 ,U, V" الثالثة لوصالت المصدر الرئیسي واألرضي متصلة باألطراف المعلمة باألحرف األطوار
W " و وصلة األرضيPE  .أن  ملف الطاقة، لتشغیلالصحیح فإنھ من المھم  للتتابع األطراف ووفقا

لقائیا عند تشغیل الشبكة ویتم التحدید ت. األطرافتكون الوحدة مجھزة بوظیفة تحدید تلقائي لتتابع 
 على وحدة العرض، ویتم التصحیح عن  ذلك خطأ، یظھراألطرافوفي حالة أن یكون تتابع . الرئیسیة

  .الطرفینطریق تغییر 
   

  ھرتز٤٠٠  الخارج ٤٫٧
. الكابل ھرتز، وصلة الطائرة المسبق التجمیع والموصل ملفوفا بمجمع ٤٠٠ الخارج الكابلیتضمن 

  .ت الطائرة نظام حمایة التوصیل الموصل بھا مسبقًاوتتضمن جمیع وصال
وفي ). PE( بموصل حمایة طرفي  ھرتز المحاید یكون متصال٤٠٠أنھ عند وصول : یرجى مالحظة

   .، فإن یتم إزالة ھذه الوصلةا عائماحالة أن تتطلب األنظمة المحلیة مخرج
 

   التوصیل٤٫٨
تظل فقط مرتبطة طوال توصیل موصل الطائرة  اإلخراج مماساتیضمن نظام سالمة التوصیل أن 

الطرف ب تتعلق فیما F فولت على الطرف ٢٨ویصدر عن الطائرة جھد مستمر . بمقبس الطائرة
  .٤٫٨والتمدید السلكي القیاسي بین ملف الطاقة وموصل الطائرة مبین بالشكل .  ھرتز٤٠٠المحاید 
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   القیاسي للطائرة المدنیة التوصیلمخطط :٤٫٨الشكل 
 

ألغراض الخدمة والصیانة واالختبار، یمكن أن یتم تمریر نظام التوصیل عبر إعدادات وحدة العرض 
 ىولضمان الصحة والسالمة الشخصیة، فإن الوحدة تعود تلقائیا إلى وضع التوصیل االبتدائي، بمجرد أن تتلق

  . بالطائرة على سبیل المثال، عندما یكون ملف الطاقة متصال،F فولت عند  الطرف ٢٨ ا مستمراجھد
 

 بشكل دائم ما  في وضع التشغیل نظام األمانیظللضمان الصحة والسالمة الشخصیة، یجب أن 
 .لخدمة أو الصیانة أو االختبار من خالل شخص مؤھلكون الوحدة في وضع الم ت

 

  التحكم عن بعدجھاز  ٤٫٩
كون فیھا موصل الطائرة ال ی في األوضاع التي AXA ومن أجل تشغیل ملف الطاقة ألسباب متعلقة بالسالمة

 من جھة الكابل تحكم عن بعد، ومتصل بجھاز، فإن ملف الطاقة  مزود )ملفوف بالكامل(یمكن الوصول إلیھ 
لون التكوید وفقا للمخطط الرئیسي /رقم(لوحدة التوصیل ) شاشة العرض (X1 التحكم عن بعد بـ جھاز

  ").١١یرجى الرجوع إلى الفصل "
 

 التحكم عن بعد بشكل قیاسي بمفتاح وقف التشغیل في الطوارئ والتي یقوم بطریقة جھازمزود 
  ھرتز٤٠٠ة بفصل الطاقة عن ملف الكابل ویفصل موصل اإلخراج یإلكترونیة میكانیك

 
وتقوم تلقائیا . مدمجة بالنظام" اءالفترة الزمنیة لملف االلتو"ولضمان الصحة والسالمة الشخصیة، فإن وظیفة 

  .مرست ثانیة بحد أقصى من التشغیل الم٤٥ بعد الكابلبوقف لف 
 

ولیة تقییم جمیع المخاطر ؤ، فإن مس)أو جھاز آخر(ن ملف الطاقة ھو جزء من تركیبات قنطرة المطار إحیث 
باستعمال أحد أزرة  توصي AXAومن أجل تلك التركیبات، فإن . ولیات المقاول الرئیسيؤتقع ضمن مس

  .الوقف الطارئ المعروفة، والتي تفصل جمیع األجھزة األرضیة الخطرة
 

 التحكم عن بعد ویجب إزالتھ لتجنب أیة جھازوفي حال استعمال زر التوقف الطارئ، قم بوقف تشغیل 
  .أخطاء

 موصل الطائرة مقبس الطائرة
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 صفات الفنیةا المو٥٫٠
 :المعاییر

 ISO 6858 متطلبات عامة–ائرات الدعم األرضي للمصادر الكھربائیة للط  

 BS 2G 219 متطلبات الدعم األرضي للمصادر الكھربائیة للطائرات 

 SAE ARP 5015  ھرتز٤٠٠ جھاز أداء الطاقة –التجھیز األرضي  

 MIL-704E الطاقة الكھربائیة للطائرةصخصائ  

 DFS 400  ھرتز للطائرة٤٠٠مواصفات المصدر الكھربي  

 EN2282 فضاء الجوي للطائرة واللوازم الكھربائیة خصائص سلسلة ال 

 EMC & Safety standards  ١یرجى الرجوع إلى إعالن المطابقة، الفصل 
  محول صلب

  :اإلدخال

 أو وفقا لمواصفات العمالء% ١٥ ± فولت ٤٠٠ × ٣ الجھد 

 %٥ ± ھرتز ٥٠/٦٠ التردد 

  نبضة- ١٢ التصحیح 

 %١٥ ± أمبیر ١١٢ خط التیار 

  أمبیر٢٠٠  المسبقمصھر األقصى لالحد 

 %٧<  تشوه خط التیار 

  حمل١٠٠ عند ٠٫٩٧>  عامل القدرة 

 ال یوجد، بدایة ناعمة تدفق التیار 

  م ث٢٠حتى  انقطاع الكھرباء 

  :اإلخراج

 ٠٫٨ –) ( ك ف أ جا٩٠ القدرة 

  فولت٢٠٠/١١٥ × ٣ الجھد 

 مي أما٠٫٩٥ فولت متأخر عن ٠٫٧ عامل الطاقة 

 متزنالللحمل غیر % ٣٠للحمل المتزن و % ٠٫٥<  منظم الجھد 

 %١٠٠ م ث عند تغیر الحمل ١٠< و وقت االستعادة % ٨ < U  جھد استعادة المرور 

  المحتوى المتآلف الكلي  

 )كبل. إكسل(

  %)١٫٥< نموذجي (عند الحمل الخطي % ٢<

 ١٥٤٠خطي وفقا لـ أیزو العند الحمل غیر % ٢< 

 %٣ ± ١٫٤١٤ الذروةعامل  

 %)٠٫٥نموذجي عند % (١٫٠<  تعدیل الجھد 

   للحمل المتزن° ١ ± ° ١٢٠  زاویة تماثل المرحلة 

 متزنالمن الحمل غیر % ٣٠ لـ ° ٢ ± ° ١٢٠

  %٠٫٠٠١ ± ھرتز ٤٠٠ التردد 

   ساعة١ لمدة ١من عامل القدرة % ١٠٠ التحمیل الزائد 

   دقائق١٠ لمدة ١≤ عامل القدرة % ١٢٥

   ثانیة٦٠ لمدة ١≤ عامل القدرة % ١٥٠

   ثانیة٣٠ لمدة ١≤ عامل القدرة % ٢٠٠

   ثانیة١٠ لمدة ١≤ عامل القدرة % ٢٥٠

  ثانیة١ لمدة ١≤ عامل القدرة % ٣٠٠

  :الكفاءة

  ك ف أمبیر٩٠ -  ٣٥ عند حمل ٠٫٩٤>   الكفاءة العامة  

  ك ف أمبیر٢٥ عند عمل ٠٫٩٤>  ٠٫٨) = (عند جا 

  وات٥٠<  ضع االستعدادخسائر و 

  ك وات٢>  خسائر عدم وجود حمل 
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   :الحمایة

  ال یوجد قطع في نقل الطاقة 
 إدخال أعلى وأقل من الجھد 
 إدخال الحمل الزائدة 
 عالیةالداخلیة ال حرارةالدرجة  
  الجھد الداخليأخطاء 
 إخراج جھد أعلى وأقل 
 حمل زائد عن اإلخراج 
 إلخراجماس في دائرة ا 
 أحمال مولدة 
  مقاومة تحدید الجھد 

 :الكابلملف 

  :الملف
  م٢٤مع كابل لولبي بطور  الكابلبكرة  
  ك لتشویش عدد اللفات في الدقیقة و حمایة المحرك٠٫٧٥ منظم سرعة المحرك 
 بكرات حدید صلب ستانلي للتحكم في اللف الكابلإدالة لف  
 د/م٤٠ سرعة اللف 
 یتحقق بسبب المرونة العالیة للكبالت من المحول إلى البركة ةنقل الطاق 

  كبل مع موصل
 م من كابالت الطائرات المرنة الخاصة٢٦ الكابلطول  
 الكابلمفتاح بدء، توقف، إدخال وإخراج  موصل الطائرة 
  ك ف أمبیر٩٠ معدل الطاقة 
 %١ ± فولت ١١٥ الجھد المسموح بھ في الموصل 

  :الحمایة من
  تحمیل زائدة على محرك التروس– الكابللف / إنغالق  
  ماس بالدائرة، حمل زائد على المحرك، و حمل حراري زائد على منظم سرعة المحرك–خطأ منظم سرعة المحرك  
 انتھاء وقت اللف 
 الكابلر من امتأآخر أربعة /لف بطيء ألول 

 :متفرقات

  :مادیة
  مم١٤٥٥: مم، العمق٨٨٠:  العرض مم،٧٥٠: االرتفاع األبعاد 
  كجم٦٦٠ الوزن 

  :بیئیة
  م° ٥٢+ م إلى ° ٤٠- درجة حرارة التشغیل 
 %٩٥-١٠ الرطوبة النسبیة 
 )أ( دیسبل ٦٠ م، النموذجي ١عند ) أ( دیسبل ٦٥<  مستوى الضوضاء 
  IP55قطع إلكترونیة  حمایة اإلدخال 

  :متفرقات
 MTBF ) ساعة١٠٠٫٠٠٠  )مثبت  
 MTTR  دقیقة٢٠بحد أقصى  
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   تعلیمات للمشغل٦٫٠

  . التحكم عن بعد عندما یصعب الوصول إلى الموصلجھاز عبر ضغط الزر الموجود بموصل الطائرة أو بAXAیتم تشغیل ملف الطاقة 
 

 

OUT (AB) 

IN (AUF)  
 

  الضغطأزرةموصل الطائرة مع : ٦٫١الشكل 
 

   تشغیل موصل الطائرة٦٫١

  :، اسودالضغط بموصل الطائرة زر –) AUF(دخال اإل

تم          .  داخل البكرة الكابلبلف عندما یتم ضغط زر اإلدخال، فإن ملف الطاقة یقوم    ى ی زر أو حت ى ال ع استمرار الضغط عل ستمر اللف م وی
  بالكاملالكابللف 

 
  : زر الضغط بموصل الطائرة، أسود–) AB(اإلخراج 

رد   عندما یتم ضغط زر اإلخراج، فإن    وم بف ل  ملف الطاقة یق س   الكاب رد  ت من البكرة، وی رد       بمر الف تم ف ى ی زر أو حت ى ال ل الضغط عل  الكاب
  .بالكامل

 
 )EIN( ھرتز ٤٠٠تشغیل 

تم               ٤٠٠یقوم زر الضغط     شاف أخطاء، ی ة اكت ي حال ة، وف ف الطاق امالت مل داخلي والخارجي لمع ار ال شغیل االختب توصیل   ھرتز ببدء ت
ت ٢٨"وعند فقد إشارة التوصیل وعدم إضاءة المؤشر      ".  ھرتز ٤٠٠"المؤشر   اإلدخال وإضاءة    مماس تم  " فول  خالل  إبطال المماس  ، ی

  .ثانیة واحدة

  

تشغیل مماس اإلدخال یتم منعھ في حالة أن یكون موصل الطائرة غیر موصل بشكل تام بقابس الطائرة وإضاءة المؤشر !: مالحظة 
 .تعمل" طیار"
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 : زر ضغط موصل الطائرة، أحمر-)AUS( ھرتز ٤٠٠زر اإلغالق 

 " ھرتز٤٠٠" ھرتز لإلغالق، یقوم بفصل موصل اإلخراج و إبطال تشغیل إضاءة المؤشر ٤٠٠زر الضغط 
 

 :  مؤشر موصل الطائرة، أحمر-ز ت ھر٤٠٠مؤشر 

  .  ھرتز على موصل الطائرة٤٠٠ و مطبق تردد  ھرتز یتم إضاءتھ عندما یكون موصل اإلخراج متصال٤٠٠مؤشرة 
 

 : مؤشر موصل الطائرة، أخضر- فولت٢٨

 . ھرتز٤٠٠ مستمر فولت تیار مستمر و قبول جھد ٢٨ فولت یتم إضاءتھ عند عودة جھد  التوصیل ٢٨مؤشر الجھد 
 

 : موصل الطائرة، أصفرر مؤش–طیار 

 .بس الطائرة، عندھا یمكن أن یتصل بمماس اإلخراجبقا% ٧٥ بنسبة امدمجعندما یكون موصل الطائرة مضاء " طیار"مؤشر یكون 

 

 وحدة  العرض/   تشغیل لوحة المفاتیح٦٫٢

 

 
 
 

  التحكم عن بعدجھازشاشة العرض و: ٦٫٢شكل 
 
 
 
 

  شاشة العرض 
 و موجھ العرض

 عرض الحالة

 إعادة التشغیل

 ١مؤشر اإلخراج 

 فرد الكبل

 طي الكبل

 ١وقف اإلداخل /تشغیل
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 یوجد أربعة أوضاع رئیسیة للعرض
 
را          :  الوضع االفتراضي● ة    یبین ھذا الوضع حالة وحدة  الطاقة األرضیة ویتیح استعراض المتغی ة لوحدة الطاق ت المختلف

  .على سبیل المثال؛ جھد اإلدخال، جھد اإلخراج، الحمل، إلخ. األرضیة

  .یسھل ھذا الوضع استعراض األخطاء السابقة والعوامل المرتبطة بھا :  وضع التحذیر●

  ھذا الوضع یستعرض األنشطة المسجلة سابقا : الطاقة  وضع سجل●

  ٧ انظر الفصل –عوامل التي یتم اختیارھا یعرض ویضبط ال :  وضع اإلعداد●

 
 
 
 
 

               
 
 
 

   
 
 
 
 

ة التحذیر              ع شاش ي وض ار الخطأ المحدد ف في أي وقت یتم فیھ اكتشاف خطأ ما، یتم تسجیل قیاسات المؤشرات  األخیرة، ولعرضھا، اخت
 .األوسطواضغط على الزر 

 
 :اإلیقاف الطارئ

  .تشغیل زر اإلیقاف الطارئیتوقف ملف الطاقة فورا عند 

  .یجب تحریر زر اإلیقاف الطارئ، قبل أن یتمكن من إعادة تشغیل الوحدة !: مالحظة

 
 
 

   لتغییر أوضاع العرض٦٫٣: الشكل
  اضغط على األسھم األفقیة

 استعراض العوامل، إلخ: ٦٫٤الشكل 
لالطالع على المعالم ، وتسجیل البیانات وإعداد القیم المتصلة 

  بمختلف وسائل العرض ، 
 .ةاضغط على األسھم العمودی

 



   ك ف أمبیر٩٠ -  - AXA2300 الطاقة ملف -كتیب التشغیل

  إعداد العوامل

  

  ٣٩ من ١٩ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

    إعداد العوامل٧٫٠
 "إعداد"ر وضع العرض اختـَلمشاھدة أو تغییر العوامل القابلة للضبط، 

 اضغط على الزر األوسطثم 
 

  الرأسیة عن طریق األسھمإعداد العواملاالنتقال خالل 
 

 اضغط الزر األوسط الختیار العامل الذي ترید تعدیلھ
 

 اضبط العامل الذي تم اختیاره عن طریق األسھم الرأسیة
 

 اضغط الزر األوسط لتأكید التعدیل
 

  األفقیةاألسھمارجع إلى الوضع السابق عن طریق 
 
 
 

   العوامل القابلة للتعدیل في وضع اإلعداد٧٫١
 

 

  المحاید–ف الطر(جھد اإلخراج ( 
  

  انظر الصفحة التالیة–یدوي أو تلقائي (نوع التعدیل ( 
 

  تعدیل تلقائي–نعم / ال  (الكابلتعریف ( 
 

  تعدیل یدوي–إخراج  (الكابلتعدیل ( 
 

  سنة، شھر، یوم، إلخ(تعدیل الوقت والتاریخ( 
 

  إغالق/تشغیل(تمریر التوصیل( 
 

  ٢ و 3964ٌ =١(برتوكول تسلسلي =JBUS( 
 

 عنوان JBUS بشرط اختیار (  التابعJBUS( 
 

  إیقاف/ تشغیل(استمراریة المروحة( 
 

 اللغة 
 

 مقاومة تحدید الجھد 
 المستوى المحدد سابقا ألكثر من ثانیة واحدة، فإنھ سوف یتم لى ھرتز محاید واألرضي یزید ع٤٠٠إذا كان مستوى الجھد بین 

 ) فولت٤٢مستوى الفصل معد سابقا على (فصل اإلخراج 
 



   ك ف أمبیر٩٠ -  - AXA2300 الطاقة ملف -كتیب التشغیل

  إعداد العوامل

  

  ٣٩ من ٢٠ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

 

   منع إعدادات العوامل٧٫٢
 

ر  دیل غی ب التع الق  اللتجن ن إغ ن الممك ل م دادات العوام صود إلع مق
 الموجود في وحدة  DIP عن طریق مفتاح الوصول إلى وضع اإلعداد   

 A3العرضي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A3 وحدة العرض ٧٫١الشكل 
 
 

 الكابل  إعدادات ٧٫٣
 

 :التوصیل والتشغیل
 

 ویحافظ على ثبات جھد موصل الطائرة، في جمیع أحمال الكابلید یتعرف تلقائیا على جمیع متغیرات إن نظام التعریف التلقائي الفر
 .الطائرة

 
 قم بتوصیل دائرة مماس الطائرة عن طریق المعایرة التلقائیة .١

 
 "إعداد"من خالل الوضع " تلقائي"اضبط نوع التعدیل على  .٢

 
 "نعم"إلى " الكابلتعریف "غیر المعامل  .٣

 
 راء التعریف عن طریق الضغط على مفتاح تشغیل وحدة الطاقة األرضیةابدأ إج .٤

 
 . وتعود وحدة الطاقة األرضیة إلى الوضع االعتیاديالكابلخالل ثوان قلیلة، سیتم التعرف على متغیرات  .٥

 
 . المعایرة التلقائیة وتصبح وحدة الطاقة األرضیة جاھزة لالستخداممصھرقم بإزالة  .٦

 
 
 



   ك ف أمبیر٩٠ -  - AXA2300 الطاقة ملف -كتیب التشغیل

  إعداد العوامل

  

  ٣٩ من ٢١ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

 :دوي  التعدیل الی٧٫٤
 

، ) أمبیر١٠٠/فولت(، عندما یتم زیادة جھد اإلخراج في جزء من تیار الحمل الكابللتعدیل عوامل ) الیدویة(وھي الطریقة التقلیدیة 
 .كابالت غیر متماثلة، أو غیر متوازنة وعندما یمكن إھمال كل عامل طاقةوھذه الطریقة نلجأ إلیھا عند استعمال 

 
 وصلة  الطائرةقم بتطبیق الحمل المعین في  .١

 
 .عبر وضع اإلعداد" الیدوي"اختر نوع التعدیل على الوضع  .٢

 
 " اإلخراج-الكابلتعدیل "اختر  .٣

 
  .قم بضبط  التعدیل عن طریق األسھم الرأسیة حتى یتساوى جھد موصالت الطائرة بقیمة جھد عدم التحمیل .٤



   ك ف أمبیر٩٠ -  - AXA2300 الطاقة ملف -كتیب التشغیل

  الخدمة والصیانة والتصلیح

  

  ٣٩ من ٢٢ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

   الخدمة، الصیانة، التصلیح٨٫٠

 الستعمال، یجب أن یتم صیانتھ بشكل دوريلتضمن أن ملف الطاقة جاھز دائما ل

  ألعمال الخدمة والصیانة والتصلیحیجب أن یقوم المتخصص فقط بفتح األغطیة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الوصول إلى الكبل الكھرباء المرن والتحكم      
                
 

 
                 
 
                
 
                
 
        
  
 
 
      
       
 
 
 
 

S6: كبل اإلخراج  
 
             S10:  م٤حد  
 
S5: دخالكبل اإل   
            



   ك ف أمبیر٩٠ -  - AXA2300 الطاقة ملف -كتیب التشغیل

  الخدمة والصیانة والتصلیح

  

  ٣٩ من ٢٣ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

  

   جدول الصیانة الموصى بھ٨٫١

" #"وتعلیمات الصیانة اإلضافیة المعلمة بعالمة . الجدول التالي یبین خطة الصیانة التي نوصي بھا لملف الطاقة
 .في نھایة ھذا الفصلتوجد 

 
 الفحص م فترات الفحص

 سنوي ربع سنوي شھري
   x #نظف المماسات في حالة الضرورة . مماسات موصل الطائرة ٠١
   x # كجم ٨-٥: المدى المقبول. شد المماسات آیھ، بي، سي، وإن ٠٢
   x # كجم ٦-٤: المدى المقبول. شد المماسات إي و إف ٠٣
   x )یضئ المؤشر عند تنشیطھ(لمماس إي تبدیل جزئي ل ٠٤
 x    والطائرة لألضرار المحتملةالكابلموصل  ٠٥
  x  عمل أزرة الضغط و إضاءة المؤشرات في موصل الطائرة ٠٦
  x  #) یتم ضبطھا في حالة الضرورة (اإلیقافموضع وحدود مفاتیح  ٠٧
 x   #رار المحتملة ي المرن وكبل التحكم في البكرة لألضائ الكھربالكابل ٠٩
 x   # المرن الكابل في االسطوانة التي بھا سیلكونرش  ١٠
 x    التحكم عن ُبعدجھاز في إزرة ضغط ولمبات االختبار ١١
 x   توصیالت العلبة اإللكترونیة ١٢
 x   مكونات العلبة اإللكترونیة ١٣
 x   مثبط االھتزاز في المحوالت ١٤
 x   والملفمجموعة مماس الموصل  ١٥
 x   )یتم ضبطھ في حالة الضرورة(الجھد الخارج  ١٦
 x   بینةاتشمیع الك ١٧

 



   ك ف أمبیر٩٠ -  - AXA2300 الطاقة ملف -كتیب التشغیل

  الخدمة والصیانة والتصلیح

  

  ٣٩ من ٢٤ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

  :  مماسات موصل الطائرة٠١

  

قم بإزالة رأس 
موصل الطائرة 

 تینبحل صامول
مم ١٢٠×٦إم

  بمفتاح آالنكیھ

  

قم بالفحص 
النظري 
  للمماس

  : شد المماسات٠٣-٠٢

  

 عن طریق رؤوس مقابس الطائرة القیاسیة و تحقق من شد قوة شد مماسات الموصل
  :جھاز نیوتن للقیاس أو آلة مماثلة، وفقا للمدى التالي المقبول

  
   كجم٨-٥: سي إن/بي/ایھ:  الرؤوس

   كجم٦-٤: إف/إي: سوالرؤ

    
   موضع حد مفاتیح اإلیقاف٠٧

  
  

ثم . ة إلى المواضع النھائیالكابلالتحقق من موضع حد مفاتیح اإلیقاف عن طریق لف 
  : التعدیالت التالیة للثالثة مفاتیحیتم تطبیق

  
S5  مم من البكرة على ٥٠٠عند تنشیطھ، یجب أن یكون مقبس الطائرة على بعد

  األقل

  
S6  بالكامل تقریبًاا الخارج مفرودالكابلعند تنشیطھ، یجب أن یكون   

  
S10  لألرضالكابلیجب أن یتم تنشیطھ قبل قلیل من مغادرة .  

  )قط إذا تم تنصیب ھذا االختیاریطبق ف(
       كابل الطاقة والتحكم المرن٠٩

  یمكن الوصول إلى كابل الكھرباء المرن وكبل التحكم عبر الغطاء الجانبي للمحرك  

قم بفحص الكابالت للبحث عن أي أضرار ظاھرة في نقاط التثبیت، والوصالت،   
  .الظاھرةواالنتفاخات 

 المرن وداخل االسطوانة البالستیكیة للوقایة من التلف من بلالكاقم برش السلیكون على   
  .االستخدام العادي

 
  
  



   ك ف أمبیر٩٠ -  - AXA2300 الطاقة ملف -كتیب التشغیل

  الخدمة والصیانة والتصلیح

  

  ٣٩ من ٢٥ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

 تغییر البطاریة
ع     ر المتوق یوجد في لوحة المعالج بطاریة من اللیثیوم التي تضمن عدم فقد بیانات اإلعداد أثناء انقطاع الكھرباء، والعم

و   ة ھ ا ١٠للبطاری د  .  سنوات تقریب اض جھ إن انخف ك ف ع ذل داخلي   وم سالمة ال ام ال ى نظ ؤثر عل ة ال ی دة  البطاری لوح
ا   .  الذي یقوم بمراقبة الجھد الخارج من بین وظائف أخرى    الطاقة األرضیة  وبذلك فإن الطائرة ال تتعرض إلى خطر م

  . سنوات من االستعمال لتتجنب ضیاع البیانات٩-٨ننصح بتغیر البطاریة بعد . بوحدة الطاقة األرضیةدامت متصلة 
  
 
 



   ك ف أمبیر٩٠ -  - AXA2300 ةالطاق ملف -كتیب التشغیل

  الكشف عن األعطال

  

  ٣٩ من ٢٦ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

   الكشف عن األعطال٩٫٠

 
صلیح  ال والت ن األعط شف ع خاص المؤھل   للك ة إال األش ة األغطی وم بإزال طون ال یق م أن  .  فق ى العل یرج
  . حتى خمس دقائق بعد فصل مصدر اإلدخال الرئیسيجھد خطرظل بھا یمكثفات التیار المستمر یمكن أن 

  

ة أن         عادة تقدم شاشة العرض بیانات كافیة عن وحدة الطاقة   ي حال شغیل مرة أخرى، وف تم إعادة الت ى ی  األرضیة حت
ص     ي     F4، و F1 ،F2 المصھرات تكون شاشة العرض خالیة، قم بفح دة المصدر الكھرب ي وح  F3 مصھر و  A5 ف

  .A2في وحدة التوصیل 
  

دول         دول  ١وفي حالة عدم تقدیم شاشة العرض لمعلومات كافیة لحل المشكلة، فإن الج دول  ٢، والج دمون   ٣، والج یق
  .إجراءات تصحیحیة مرتبة حسب األولویة للقیام بھا في حالة كل خطأ حسب كود الخطأ

  

  )L1أو طرف اإلخراج  (Aإلى طرف اإلخراج   XX01یشیر الرقم الكودي للخطأ 
  )L2أو طرف اإلخراج  (Bإلى طرف اإلخراج   XX02یشیر الرقم الكودي للخطأ 
  )L2 و L1 اإلخراج يأو طرف (Aإلخراج إلى طرف ا  XX03یشیر الرقم الكودي للخطأ 
  )L3أو طرف اإلخراج  (Cإلى طرف اإلخراج   XX04یشیر الرقم الكودي للخطأ 
  )L3 و L1أو طرف اإلخراج ( Cو  Aإلى طرف اإلخراج   XX05یشیر الرقم الكودي للخطأ 
  )L3 و L1أو طرف اإلخراج  (Cو  Bإلى طرف اإلخراج   XX06یشیر الرقم الكودي للخطأ 

  )أو جمیع أطراف اإلدخال(إلى جمیع أطراف اإلخراج   XX07یر الرقم الكودي للخطأ یش
  

  L1 إلى جھد عال جدا في طرف اإلدخال ١٠٠١یشیر الرقم الكودي للخطأ :   أمثلة
   الثالثة إلى حمل زائد في جمیع أطراف اإلخراج٤٠٠٧  یشیر الرقم الكودي للخطأ   

   أخطاء اإلرشاد٩٫١
ة األرضیة       في حالة الحاجة إ    ده  (لى االتصال بنا لمزید من اإلرشاد، نرجو عدم نسیان الرقم التسلسلي لوحدة الطاق تج

ع   یوالرقم الفعلي لكود الخطأ على النحو الذي یظھر بھ ) مسجال على لوحة المواصفات  ن الموق مكن تحمیل اإلرشاد م
  )یرجى الرجوع إلى إدارة خدمات ما بعد البیع (com.axapower.wwwاإللكتروني 

 

 



   ك ف أمبیر٩٠ -  - AXA2300 ةالطاق ملف -كتیب التشغیل

  الكشف عن األعطال

  

  ٣٩ من ٢٧ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

 
 ٢١٩٩ -٠٠٠٠من : ١الجدول 
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  الكشف عن األعطال

  

  ٣٩ من ٢٨ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

 
  ٦٧٩٩ -٣٠٠٠أكواد  األخطاء : ٢جدول 



   ك ف أمبیر٩٠ -  - AXA2300 ةالطاق ملف -كتیب التشغیل

  الكشف عن األعطال

  

  ٣٩ من ٢٩ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

 

 :#معلومات إضافیة حول األخطاء المعلمة بالعالمة 

 

   العاكس ال یعمل– DSPعطل في : ٠٥٩٩-٠٥٠٠

 . العاكستظھر رسالة الخطأ في حالة عدم ظھور جھد اإلخراج بعد تشغیل
 

 :الحاالت المحتملة للخطأ
 ) یكون صفر وفقا سجل التحذیرعواكس التیار أو أكثرأحد (العاكس ال یعمل  -
 )جمیع عاكسات التیارات موجودة(خطأ قیاس الجھد  -

 

  وحدة العاكس–درجة الحرارة عالیة : ٢٠٩٩-٢٠٠٠

مسجال لدرجة حرارة عالیة ) یمین= ٢یسار،  = ١ (لوحة الصمامتظھر رسالة الخطأ في حالة أن یكون مقیاس الحرارة على 
  .درجات الحرارة المسجلةفي 

 
 :الحاالت المحتملة للخطأ

 )المرشحات(قلة الھواء المتدفق نتیجة إلعاقة بخزان الھواء أو المخارج  -
 : المراوح األربع أو أكثر ال تعملىحدإ -

  ة الوسطمن المرجح أن یكون العطل في المروحة الیسرى أو مروح:   الیسار
 من المرجح أن یكون العطل في المرحة الیمنى:   یمن

 

 :خطأ في جھد البوابة: ٢١٩٩ -٢١٠٠

  ، عن خطأAC/ACالواقعة في وحدة ) PCBs (الصمام لوحتيتظھر رسالة الخطأ في حالة أن تبلغ لكل من 
 

 :الحاالت المحتملة للخطأ
 عطب في صمام الدفع -
 فقد جھد التحكم في صمام الدفع -
 الكابلسیئ أو عطل بتوصیل  -



   ك ف أمبیر٩٠ -  - AXA2300 ةالطاق ملف -كتیب التشغیل

  الكشف عن األعطال

  

  ٣٩ من ٣٠ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

 المرشح منخفض جدًا/تیار المحول : ٤٦٩٩-٤٦٠٠
  جدًا أثناء تحمیل الطاقةاتظھر رسالة الخطأ عندما یكون تیار أحد العواكس أو أكثر منخفض

 
 :الحاالت المحتملة للخطأ

 C2-C4عطب في مكثف المرشح  -
 المحركفقد جھد التحكم لصمام  -
 خطأ قیاس -

 
 :د الخطأ التالیةمعلومات إضافیة عن أكوا

 "الصمام الثالثي) "A) IGBT V7/V10الطرف :   ٤٦٠١ -
 "الصمام الثالثي) "B) IGBT V8/V11الطرف :   ٤٦٠٢ -
 B و Aالطرفین :   ٤٦٠٣ -
 "الصمام الثالثي) "C B) IGBT V9/V12الطرف :   ٤٦٠٤ -
 C و Aالطرف :   ٤٦٠٥ -
 C و Bالطرف :   ٤٦٠٦ -
 الجمیع:   ٤٦٠٧ -

 لمرشح عالي جدًاا/ تیار المحول : ٤٧٩٩-٤٧٠٠
  )C2-C4 أو T2(على األرجح تكون نتیجة ماس في دائرة قسم مرشح المحول   

 
 :معلومات إضافیة عن أكواد الخطأ التالیة

 "الصمام الثالثي) "A) IGBT V7/V10الطرف : ٤٧٠١ -
 "الصمام الثالثي) "B) IGBT V8/V11الطرف : ١٧٠٢ -
 B و Aالطرفین : ٤٧٠٣ -
 "الصمام الثالثي) "C B) IGBT V9/V12الطرف : ٤٧٠٤ -
 C و Aالطرف : ٤٧٠٥ -
 C و Bالطرف : ٤٧٠٦ -
 الجمیع: ٤٧٠٧ -
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  الكشف عن األعطال

  

  ٣٩ من ٣١ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

 

 )VFD(عطب في منظم سرعة  المحرك / الكابلخطأ في ملف  : ٦٦٩٩-٦٠٠٠
ویتم اإلبالغ عن ذلك الخطأ عن .  والمحركالكابل المتعلقة بملف والمیكانیكیةتغطي ھذه المجموعة األعطال الكھربائیة 

  . البكرة بالكھرباءتروس الذي یمد محرك G1 رعة المحركسطریق منظم 
  

 مع VFDوطبیعة تلك األخطاء ھي محددة بالمقارنة بعدد المرات التي یومض فیھا المؤشر األحمر لمنظم سرعة المحرك 
  :ي الجدولواإلجراءات التصحیحیة لتلك األكواد موجد كذلك ف. بجانب المحرك أو الجدول التاليرقم الكود الموجود بجدول 

 

ات
ض

وم
 ال

دد
ع

  
 

 اإلجراء التصحیحي الحاالت المحتملة/ الحالة كود العطل
 جدا أو عطب إلدخال الرئیسي عاٍلاجھد  زیادة جھد التیار المستمر ١

 T6في المحول 
-١٧٠قم بفحص جھد منظم سرعة المحرك 

   فولت٢٦٥
جھد اإلدخال الرئیسي منخفض جدا أو  ھبوط جھد التیار المستمر ٢

 T6عطب في المحول 
-١٧٠قم بفحص جھد منظم سرعة المحرك 

   فولت٢٦٥
عطب في المحرك أو كابالت كھرباء  ماس في دائرة اإلخراج ٣

 المحرك
 المحرك و كابالت حص حركة دورانبفقم 

 اإلمداد
 و I NOMمقاییس جھد  المحرك  زیادة تیار اإلخراج ٤

ACC/DEC إلعدادا خارج حدود  
  :قم بضبط ما یلي

I NOM ٦٠:  للمحرك%  
ACC/DEC : ث١٫٥   

 غیر مستخدم محفوظة ٥
 

- 

 فولت ٢/ م أمبیر٤مؤشر اإلدخال أقل من  فقد إشارة المقیاس ٦
میزان مقیاس " تشغیل"ینشط فقط في حالة 

 اإلشارة

 "إیقاف"قم بضبطھ على الوضع 

  كبل اإلخراج عالق حمل زائد بالمحرك ٧
  لم یتم تحریر المكابح

  البكرةإعاقة سیر 
 تقع خارج S11-S12مفاتیح الحدود 

  الحدود أو بھا أعطال

  الملف/ الكابلتأكد من تحرر 
   فولت٢٧٥-٢٠٠. قیم بقیاس الجھد

  تأكد من حریة حركة سیر المحرك
افحص اإلعدادات وتحویل عمل الحدود 

S11-S12 
حمل زائد بمنظم سرعة المحرك أو  حرارة زائدة ٨

 الحرارة الداخلیة لھ
  الملف/ الكابلص تحرر قم بفح

 قم بفحص تبرید منظم سرعة المحرك
 

 .معطوبةفي حالة عدم إبالغ منظم محرك السرعة عن أي خطأ، إما أن تكون وحدة التوصیل أو وحدة المعالجة !: مالحظة 



   ك ف أمبیر٩٠ -  - AXA2300 ةالطاق ملف -كتیب التشغیل

  الكشف عن األعطال

  

  ٣٩ من ٣٢ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

 

 انتھاء وقت لف البكرة : ٦٧٩٩-٦٧٠٠
حیث .  ثانیة من المحاولة٤٥ قد توقع عن الدوران بعد الكابلیشیر كود ھذا الخطأ إلى أن لف 

 ثانیة، فإن خطأ انتھاء الوقت یشیر إلى عطب ٤٠الفرد الكامل للكبل یستغرق عادة /ن اللفإ
 .في نظام المحرك

 
 ):االقتراحات المحتملة بالترتیب(حاالت األخطاء المحتملة 

 الكابل نتیجة البرد القارص أو الحمل الزائد على الكابلبطء لف / إعاقة  -
 حدود معطوبة أو غیر مضبوطةمفاتیح ال -
 تعطل مفتاح التحكم للمحرك أو األسالك -
 عطل في المحرك أو التروس -

  
 
 
 
 
 
 



   ك ف أمبیر٩٠ -  - AXA2300 الطاقة ملف -كتیب التشغیل

  الخیارات والمخططات
 

  ٣٩ من ٣٣ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

    قائمة المكونات١٠٫٠

ي   . یرجى الرجوع إلى قائمة قطع الغیار الموصى بھا      ا اإللكترون  com.xapowera.wwwیمكن أن تتوفر بعض قطع الغیار على موقعن
  ھي اختیاریة* جمیع قطع الغیار المعلمة بعالمة . 
 

  
  )طرف العاكس(المظھر األمامي بدون غطاء : ١٠٫١: الشكل

 

 
 )الكابلطرف بكرة (المظھر الخلفي بدون غطاء : ١٠٫٢الشكل 

   
   
  RFIمخرج   

A2 : وحدة التوصیل    
   
   Q2 :مماس اإلخراج  

A1 :وحدة المعالج    
    

Q1 :مقسم اإلدخال    
   
  
  
   

/ اتصال العاكسنقطة 
 المحول

  اإلدخال الرئیسي
 حساسات التیار  

A8 :توصیل الطاقة    
 M1-M4المراوح   
   
   
 وحدة العاكس  

G1 :تردد التحویل    
   
   

   
   
   
    

  أدلة الكبل  
  المحرك   

    بكرة الكبل  
   
  
  
   

 صندوق التروس

  
   

    
   
   
 محددات مسار الكبل  

   أدلة الكبل  
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  الخیارات والمخططات
 

  ٣٩ من ٣٤ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

 

 
 )ركجانب المح(الجانب األیسر بدون غطاء : ١٠٫٣الشكل 

 

 
 المظھر العلوي بدون غطاء : ١٠٫٤الشكل 

  
              المحرك      )L1(               خانق اإلدخال     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
        صندوق التروس          T6 VFDمحول مثبت سرعة  المحرك   

  )T2(محول اإلخراج                                 

 
      ( C7 – C8 ) مكثفات مرشح اإلدخال                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    ( T1 )  نبضة               ١٢محول                        
             



   ك ف أمبیر٩٠ -  - AXA2300 الطاقة ملف -كتیب التشغیل

  الخیارات والمخططات
 

  ٣٩ من ٣٥ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

   الخیارات والمخططات ١١٫٠

   الخیارات١١٫١

  "NCR "مقاومة تحدید التیار  ٥٧٨٩١٠
 جھد ھرتز مصحوب بحمل غیر متزن للطائرة یمكن أن یؤدي إلى جھد مدمر في الطائرة وإلى فروق ٤٠٠ كابل في المقاومة المكسورة

   التحدید الفوري النكسار الموصل المحاید المقاومةر یویؤمن خیار تدم.  الطائرة والمستوى األرضي"شاسیھ"ھیكل خطرة بین 
 
  
 

       
 

  )NCR (مقاومة تحدید التیار          لوحة     مخطط التوصیالت الداخلیة  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 مقاومة تحدید التیارمخطط توصیالت 

  
 

 فولت ٢٨جھد التوصیل للتیار المستمر  ھرتز إلى ٤٠٠ نتیجة موصل محاید منكسر من شأنھ أن جھد متزن بموصل الطائرةالالجھد غیر 
وھذا النوع من األخطاء .  فولت تیار فإن اإلخراج یتم فصلھ٢٠وفي زیادة التیار المتردد الداخل بحوالي . في وحدة الطاقة األرضیة



   ك ف أمبیر٩٠ -  - AXA2300 الطاقة ملف -كتیب التشغیل

  الخیارات والمخططات
 

  ٣٩ من ٣٦ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

 ھو رد فعل لجھد كبیر غیر متزن في موصل الطائرة، وھذا یعني أن ھذه حیث إن الفصل. یعرف بعطل توصیل وحدة الطاقة األرضیة
األشخاص كما یحمي ) NCR(ویحمي اختیار تمزق الموصل المحاید . النوعیة من الرقابة ال تحمي األجھزة الحساسة في الطائرة

  .الطائرة في حالة انكسار الموصل المحاید
 

  )٤٧٨٠٠١المخطط  (RS485موصل   ٥٧٨٩١٥
 

 معزولة مجلفنة سوف یوفر وصلة RS485وخیار توصیل . RS485لمعاییر، فإن وحدة الطاقة األرضیة مزودة بوصالت لموصل   وفقا ل 
  .  النقاطةویسمح بتوصیات متعدد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  RS485ضبط رؤوس توصیل وصلة 
  

 A2خال الرئیسي وحدة اإلد
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  الخیارات والمخططات
 

  ٣٩ من ٣٧ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

  TCP/IP) برتوكول تنظیم النقل(مخطط وصلة    ٥٧٨٩١٦
   

ة  . نقل ھذه األیام بشكل واسع كوصلة TCP/IPنظیم النقل   یستخدم برتوكول ت   ومع ھذا الخیار أصبح من الممكن التوصیل مع وحدة الطاق
 في الوصل ما بین Netbiter ® Modbusوتستعمل وحدة . TPC/IP عبر قناة بیانات MODBU/JBUS RTUاألرضیة برتوكول 

RS232 و كرت إیثر TCP/IP ث/ میجابایت١٠/١٠٠ بسرعة.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلعداد التلقائي عند التوصیل  ٥٩١١٠٠

 

          

ف الت د       لإن التعری دیل الجھ ام تع داد نظ روري إلع ر ض و أم یل ھ د التوص ائي عن شغیل "ق یل والت " التوص
ع اإلخراج   ٩٠ و   ٦٠لوحدات الطاقة األرضیة     ر م رة تماس، تمكن وحدة       .  ك ف أمبی شكل دائ والتوصیل ی

  . المتصل مع إعدادات التوصیل والتشغیلالكابللیل العوامل في الطاقة األرضیة من تح
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  الخیارات والمخططات
 

  ٣٩ من ٣٨ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

 أدوات الصیانة  ٥٧٨٩٢٥
 

رض           ة الع ر شاش وفرة عب ي مت ت الفعل راءات الوق ذلك ق ة، وك جالت الطاق اء، و س إن األخط یة، ف ة األرض دة الطاق اییر وح ا لمع . وفق
ك    /ء والطاقة على جھاز كمبیوتروباستخدام أدوات الصیانة یمكن أن یتم تحمیل سجالت األخطا     شاھدة تل كمبیوتر محمول وبالتالي یمكن م

  . مباشرةالقراءات على الشاشة
ول     " سي دي" على اسطوانة مضغوطة     محمال اوتتضمن األدوات برنامج   وتر محم وتر أو كمبی از كمبی ى جھ ولكن ال   (یمكن تنصیبھا عل

  )تتضمن جھاز الكمبیوتر أو الكمبیوتر المحمول
بس   RS232 بیانات تسلسلي كابلفة إلى ذلك فھي تحتوي أیضا على        وباإلضا اة     USB متصل بمق ة التوصیل بقن وفر إمكانی ي  USP، ی  ف

  .A9 في وحدة المعالج RS232 البیانات بین الكمبیوتر و ومقبس كابلویتصل . جھاز الكمبیوتر
  
 

 
 
 

 المثال أعاله یبین التوصیل المباشر
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  الخیارات والمخططات
 

  ٣٩ من ٣٩ صفحة    ، اإلصدار 577.100B: مستند رقم
 

  غیر قیاسیة  خیارات١١٫٢

 قیاسیةالالوحدة غیر مجھزة بأي من الخیارات غیر 

   المخططات١١٫٣

 .رقم المخطط      
 

  ٤٧٧٫٠٠٥  الدائرة الرئیسیة والقیاس

 
 
 
 
 

 ملف الطاقة مزود بالخیارات  التالیة
 

 مزود المخطط التعلیق الوصف رقم الخیار

     

  -  ةمقاوم ٥٧٨٩١٠

  -  تمكین وحدة الطاقة األرضیة ٥٧٨٩١٢

  ٤٧٨٩٠١  RS485وصلة  ٥٧٨٩١٥

  ٤٧٨٩٠١   Modbus TCP/IPوصلة  ٥٧٨٩١٦

    AXA Powerأدوات خدمة  

    اإلعداد التلقائي عند التوصیل ٥٩١١٠٠

     

     

     

     

     

     

     

 


