
المحرك طراز PowerFlex® 7000 متوسط الجهد 
الذي يعمل بالتيار الثابت وتبريد الهواء )إطار "ب"- المزود 

)ForGe( بوحدة تحكم من الجيل الرابع
 روشنملا2ش0Uش0 ل روشلللا

ترارا رومدختسارا ل لالللد



معلومات هامة للمستخدم
ددوالاوعت تا رحارةا رصابةابخصائصادنغاااةادخدافاعنا روعت تا إلركدلمواكاشاكاة.ارذ افإنا رقم عتا إللناتاةارالمدخت سام رد باقا آلونا

رمحت تا ردحكساذ تا رحارةا رصابةامدلكابهاامصااشدهاا) روشنملاSGI-1.1ا رودمفلارتىاوكادباوباعاتانلكةاUockwell 0utomationاأما
عبلا اللدبا ا إلركدلمشيا/http://www.rockwellautomation.com/literature(ادعلضابعضا رفلمقا رهاوةاباناوعت تا رحارةا

 رصابةام ألجهلةا إلركدلمواكاشاكاةاذ تا ألمالك.امشظًل ارهذ ا الخدالفامكذركارادشمعا ركبالاالمدخت واتاوعت تا رحارةا رصابة،افإشهاادعاناعاىا
جواعاوناامدختساهذها روعتةا ردأكتاأنا المدخت سا روقصمتااقعاضوناأمجها المدخت سا روشامبةاراوعتة.

مالاددحورانلكةاUockwell 0utomationابأيامجهاونا ألمجهاأماحاراونا ألحم راأمادحتاأياظلفاأياومئمراةاأماو ارباتاعناأضل لا
وبانلةاأماغالاوبانلةاشاجوةاعنا مدخت ساهذها روعتة.

إنا ألوثاةام رلممواتا ردمضاحاةا رم لتةافياهذ ا رترارارألغل ضا ردمضاحاةافحمب.امشظًل األناهشاكا ركثالاونا رودغال تام رود اباتا رولدب ةا
بأيادلكاب،افإنانلكةاUockwell 0utomationاالاامعهاادحوراومئمراةا المدخت سا رفعايابشاءاعاىا ألوثاةام ردمضاحاتا رم لتةاهشا.

الادفلضانلكةاUockwell 0utomationاأيابل ءةا خدل عابارشمبةاراوعامواتاأما رتم ئلاأما روعت تاأما ربل وجا رجالياعلضهاافياهذ ا
 رترار.

.Uockwell 0utomationاوشعاوشًعااباًدااإعاتةا شداجاوحدمااتاهذ ا رترار،اكاهااأماجلءاوشهااتمنا رحصمراعاىاإذناكدابياومبقاونانلكةا

رقتا مدختوشاا روالحظاتاعاىا ودت تا رترارابأكواهاإلعالوكاباعدبال تا ألونام رمالوةاودىا قدضتا رضلملةاذرك.

دحتاتا روعامواتا رودعاقةابارووالماتاأما رظلمفا ردياقتادقمتاإرىاحتمثا شفجالافيابائةاخ لةاووااقتاامبباتحذيرح 
 ردعلضارإلصابةا رنخصاةاأماحدىا رومتاأمادضللا رواكاةاأما رخمائلا القدصاتاة.

دحتاتا روعامواتا رودعاقةابارووالماتاأما رظلمفا ردياقتادقمتاإرىا ردعلضارإلصابةا رنخصاةاأماحدىا رومتاأمات:بيبح 
دضللا رواكاةاأما رخمائلا القدصاتاةاإناعالواتا» شدبه«ادماعتاعاىادحتاتاوم ضعا رخ لامدجشبهام ردعلفاعاىا

 رعم قبا روحدواة.

قتادكمنا رواصقاتاعاىاأمات خرا روعتةاموثاراذركا روحلكامذركاردشباها ألنخاصارخ لاوالومةاجهتاخطر اللدمةح 
كهلبياعاٍر.

قتادكمنا رواصقاتاعاىاأمات خرا روعتةاموثاراذركا روحلكامذركاردشباها ألنخاصارخ لاوالومةاأم حاخطر اححترارح 
ذ تاتلجاتاحل لةاعاراة.

اقتادكمنا رواصقاتاعاىاأمات خرا روعتةاموثاراذركاولكلا ردحكساباروحلكامذركاردشباها ألنخاصاط رطخخطر الوميط 
رخ لامواصاArcا روحدور.اإنامواضاArcاونانأشها ردمببافياإصابةابارغةاأما رمفاةا لدت ءاوعت تا رحوااةا رنخصاةا

.)22E(ا دباعاكافةا رود اباتا ردشظاواةاالمدخت ساآونام رمقااةا رنخصاةاونا روعت تا)22E(روشامبةا 

دحتاتاوعامواتاأماماةاحاماةارشجاحا المدخت سام رد باقامفهسا روشدج.

.Uockwell 0utomationإاهياعالواتادجالاةارنلكةاecAlonnectامUockwell 0utomationإامockwellاSoatwareامAllen-eraBledإنا

إنا رعالواتا ردجالاةاغالا ردابعةارنلكةاUockwell 0utomationاواكاةارانلكاتاصاحبدها.

مهم

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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ملخص التغييرات

يُمثل هذا الجدول تلخيًصا للتغيرات التي جرت في هذه المراجعة.
الصفحةالموضوع

 Panelview 550 كامل المنشورجرى إزالة كافة محتويات
كامل المنشورجرى ربط كافة المنشورات الخارجية

كامل المنشورجرى تغيير كافة المراجع الممكنة من قياسية إلى خفض الحرارة.
Arc 2 جرى إضافة تحذير وميض

10 جرى تحديث معلومات االتصال بالدعم
10 جرى إضافة الوثائق واألدلة الفنية ذات الصلة

13 جرى إضافة المعلومات الخاصة بتصميم المقوم الجديد
16 جرى إضافة نص تكنولوجيا التبريد

18 جرى إضافة المخططات الكهربية 18 نبضة
21 جرى قسم واجهة المشغل

25 جرى إضافة مخططات كابينة توصيالت الكابالت/ التحكم
47 جرى تحديث إجراء اختبار خط مكثفات المرشح

SPS 50 جرى إضافة مخططات كابينة المحول وتعديل ألواح
56 جرى تحديث وتدقيق كافة المعلومات المتعلقة بفحوصات المقاومة في قسم واحد.

SPS 56 جرى تحديث قياس المقاومة باستخدام
57 جرى تحديث وحدة SGCT PowerCage البيانية

SPS مع تركيب PowerCage 58 جرى إضافة رسومات جديدة لوحدة
SPS 66 جرى تحديث مقاومة االمتصاص لتعكس لوحات

SPS 67 جرى تحديث سعة االمتصاص لتعكس لوحات
76 جرى إضافة قسم استبدال مكثف االمتصاص
88 جرى تحديث صور الضغط المنتظم للماسك

SPS 90 جرى إضافة استبدال المستشعر الحراري ذي لوحة
93 جرى تحديث صور األنابيب الحرارية ووحدة خفض الحرارة

93 جرى إضافة تحذير عند إضافة طبقة بالستيكية عند استبدال األنابيب الحرارية
95 جرى إضافة قسم حول استبدال األنابيب الحرارية

96 جرى إضافة معلومات حول مسامير براغي النيلون في طرازات 6600 فولت
SPS 101 جرى إضافة معلومات لوحة

125 جرى إضافة مرجع 6000 واط في مكونات التحكم في الطاقة
126 جرى تغيير الرسومات لتعكس بادئ تشغيل / محول 18 نبضة عن بعد.

)Cosel( 129 جرى إضافة مخططات مواقع أطراف مصدر إمداد الطاقة
132 جرى إضافة مخططات مصدر إمداد الطاقة 3000 واط و6000 واط

133 جرى إضافة مخططات وحدة UPS جديدة 3000 واط
135 جرى تعديل قسم وحدة UPS ليشمل توصيل بطارية داخلية

169 جرى تفسير رقم الكتالوج
171 جرى جمع وتنظيم كافة المحتوى المتعلق بالصيانة إلى الملحق ب

178 جرى إضافة جدول الصيانة الوقائية
جرى تحديث أحجام ومقاسات كابل الحمل وخط الحمل ليضع باالعتبار 

األنابيب الحرارية
 189

195 جرى وضع ملحق جديد العتبار البيئة
199 جرى وضع ملحق جديد لالستخدام المشفر

203 جرى إعادة صياغة المواصفات الفنية للمنتج وتحديثها.
207 فهرس ُمضاف

معلومات جديدة وُمحدثة
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ملخص التغييرات

مالحظات:
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جدول المحتويات

معلومات هامة للمستخدم

 رؤية عامة حول 
PowerFlex 7000

تعريف المكونات والصيانة

الفصل 1
9 المستهدف بهذا الدليل                                                                    
9 ما ال يتضمنه هذا الدليل                                                                 
10 احتياطات عامة                                                                        
10 دعم بدء التشغيل                                                                       
11 مصادر إضافية                                                                        

الفصل 2
13 الطوبولوجيا                                                                            
14 تصميمات المقوم                                                                       
14 تكوينات                                                                           
16 تكنولوجيا التبريد                                                                       
17 توافق المحرك                                                                         
18 المخططات الكهربية المبسطة                                                         
18 2400 فولت                                                                     
19 4160/3300 فولت                                                             
20 6600 فولت                                                                     
21 واجهة المشغل                                                                         
21 تكوينات رئيسة                                                                   

الفصل 3
23 اختبارات إيقاف طاقة التحكم                                                          
23 أقفال التعشيق                                                                     
25 مكونات التحكم / كابينة توصيالت الكابالت                                         
33 مجموعة استشعار الجهد                                                              
34 استبدال مجموعة لوحة دائرة استشعار الجهد                                   
35 الحماية العابرة للمدخالت                                                             
35                                               )TSN( شبكة كبت الحالة العابرة
39 موانع اندفاع التيار                                                               
46 كابينة مكثفات المرشح                                                                 
46 مكثفات المرشح                                                                  
47 استبدال مكثفات المرشح                                                         
48 اختبار مكثفات المرشح                                                          
50 مكونات كابينة المحول                                                                
55                                                       PowerCage™ رؤية عامة
56 فحوصات المقاومة                                                                    
57 الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة )SGCT( ودائرة االمتصاص               
63                        )SGCT( اختبار الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة

 مقاومة القطب الموجب إلى القطب السالب في الثايرستور التبديلي 
64 للبوابة المتماثلة )SGCT( )مشاركة(                                          
66 مقاومة االمتصاص )جهاز الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة(             
67 سعة دائرة االمتصاص )جهاز الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة(         
69                    )SGCT( استبدال الثايرستورات التبديلية للبوابة المتماثلة
72 استبدال مقاوم االمتصاص والمشاركة                                          
76 استبدال مكثف االمتصاص                                                      
78 مقوم وحدات PowerCage المتحكم بها عبر السيليكون                         
78 استبدال مقاومات المشاركة                                                      
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جدول المحتويات 

79                                   )SCR( اختبار المقوم السيليكوني المضبوط
 مقاومة القطب الموجب إلى القطب السالب للمقوم السيليكوني 

81                                                               )SCR( المضبوط
82                 )SCR( اختبار مقاومة مشاركة المقوم السيليكوني المضبوط
83     )SCR( مقاومة البوابة إلى القطب السالب للمقوم السيليكوني المضبوط
84 مقاومة االمتصاص )جهاز المقوم السيليكوني المضبوط(                     
85 سعة دائرة االمتصاص )جهاز المقوم السيليكوني المضبوط(                 

استبدال المقوم السيليكوني المضبوط وألواح محرك البوابة ذاتية الطاقة 
86 )SPGDB( للمقوم السيليكوني المضبوط                                     
88 الضغط المنتظم للماسك                                                               
89 التحقق من ضغط للماسك                                                        
89 ضبط ضغط الماسك                                                              
90 استشعار درجة الحرارة                                                               
90 استبدال المستشعر الحراري                                                     
93 استبدال المخفضات الحرارية أو األنابيب الحرارية                                 
94 استبدال المخفضات الحرارية                                                    
95 استبدال األنابيب الحرارية                                                       
97                                                                PowerCage حشية
98                                         PowerCage استبدال حشيات وحدة
99                                                     PowerCage إزالة وحدة

 لوحات تغذية بالطاقة SPS ذاتية التزود بالثايرستورات التبديلية 
101                                                          )SGCT( للبوابة المتماثلة
101 معايرة اللوحة                                                                   
101 نقاط االختبار                                                                   
103 معدات االختبار                                                                 
104                                    SPGDB – لوحة محرك البوابة ذاتية الطاقة
104 معايرة اللوحة                                                                   
104 نقاط االختبار                                                                   
105 الطرف/التوصيالت                                                            

 إجراء اختبار لوحة محرك البوابة ذاتية الطاقة للمقوم السيليكوني 
106                                                                    )SCR( المحكوم
106 معدات االختبار                                                                 
106 اإلجراء                                                                         
109 توصيالت كابالت األلياف الضوئية                                                
110 مستشعر ضغط الهواء                                                               
111 مكونات كابينة وصلة التيار المستمر وكابينة المروحة                            
111 استبدال مستشعر ضغط الهواء                                                
115 مفاعل وصلة التيار المستمر                                                   
117 فك المراوح واستبدالها                                                         
119 صيانة وحدة الدفع                                                                   
119 تركيب المروحة                                                                
119 فك وحدة الدفع من عمود المحرك                                             
120 تركيب مجموعة وحدة الدفع على عمود المحرك                            
122 استبدال فالتر الهواء                                                           
125 مكونات طاقة التحكم                                                                
125 احتياطي الطاقة عند انقطاع التيار                                            
126 إمداد طاقة التيار المتردد/التيار المستمر                                           
128          )Pioneer أوصاف الطرف/التوصيالت )مصدر إمداد طاقة من
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جدول المحتويات

تفسير رقم الكتالوج

جدول الصيانة الوقائية

129             )Cosel أوصاف الطرف/التوصيالت )مصدر إمداد طاقة من
130 معايرة الخرج                                                                   
131 استبدال مصدر الطاقة                                                          
133                                                                           UPS خيار
135                                                            UPS استبدال وحدة
136 قسم وحدة التحكم منخفضة الجهد                                                   
137 إمداد طاقة التيار المستمر/التيار المستمر                                          
138 أوصاف الطرف/التوصيالت                                                  
139 استبدال مصدر إمداد طاقة التيار المستمر/التيار المستمر                   
140 وحدة معالج المحرك                                                                 
142 استبدال وحدة معالج المحرك                                                  
144                                                     )ACB( لوحة التحكم التناظرية
149                                                                  LED مصابيح
149                                                          )IFM( وحدة الواجهة
150 وحدة إرسال حلقة التيار                                                             
150 المخرجات والمدخالت التناظرية                                              
151 وحدة استقبال العملية المنعزلة                                                 
151 مخرجات العملية غير المنعزلة                                                
152 مصدر إمداد الطاقة اإلضافي بجهد +24 فولت                              
153 لوحة التغذية المرتدة للمشفر                                                        
153                                      )ACB( استبدال لوحة التحكم التناظرية
153 خيارات المشفر                                                                 
154                   20B-ENC-1-MX320 وB-ENC-1 واجهة المشفر
155 واجهة المشفر العام 80190-759-01 و02-759-80190              
157 تشغيل المشفر التربيعي                                                        
158 عمليات المشفر الموضعي                                                     
160 لوحات المدخالت/المخرجات الخارجية                                            
161 استبدال لوحة المدخالت/المخرجات الخارجية                                
162                                                   )OIB( لوحات الواجهة البصرية
163 استبدال لوحة الواجهة البصرية                                               
166 نقاط اختبار اللوحة األساسية للواجهة البصرية                               

الملحق أ
170                PowerFlex 7000 اختيار شرح وتوضيح المحرك من طراز

 تصنيف قدرة التشغيل وتصنيف التيار المستمر 
170 وكود تصنيف االرتفاع                                                         

الملحق ب
172 التجميع المبدئي للمعلومات                                                          
172 الفحوصات المادية )ال يوجد جهد متوسط وال طاقة تحكم(                       
173 فحوصات طاقة التحكم )ال يوجد جهد متوسط(                                    
174 الفحوصات النهائية للطاقة قبل إعادة التشغيل                                
174 المهام اإلضافية أثناء الصيانة الوقائية                                         
175 التقرير النهائي                                                                  
176 تقديرات الوقت                                                                 
176 متطلبات األدوات/األجزاء/المعلومات                                         
178 نظرة عامة                                                                           
179                           PowerFlex 7000 جدول الصيانة الوقائية للمحرك
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جدول المحتويات 

متطلبات عزم الدوران

قياس مقاومة العزل

أحجام كابالت الخط والحمولة

اعتبارات بيئية

استخدام المشفر وسعات العزم

المواصفات

الملحق ج
181 متطلبات العزم لوسائل التثبيت الملولبة                                            

الملحق د
183 قياس مقاومة عزل المحرك                                                         
183                                  PowerFlex 7000 قياس عزل المحرك
184 إجراءات قياس مقاومة العزل                                                       
184 المعدات الالزمة                                                                
184 اإلجراء                                                                         

الملحق هـ
189 الحد األقصى ألحجام كابالت الخط                                                 
192 الحد األقصى ألحجام كابالت الحمولة                                              

الملحق و
195 متطلبات جودة الهواء                                                               
196 المواد الخطرة                                                                        
196 سائل العزل الكهربائي للمكثف                                                
196 لوحات الدوائر المطبوعة                                                      
196 بطاريات الليثيوم                                                               
197 الطالء باستخدام الكرومات                                                    
197 في حاالت الحرائق                                                             
197 التخلص                                                                         

الملحق ز
199 متى يتعين استخدام المشفر؟                                                        
200 أداء المحرك طراز PowerFlex 7000 )سعات العزم(                      
201 مسرد المصطلحات                                                                  

الملحق ح
203 تصنيفات المحرك ذي اإلطار "ب"                                                 

فهرس
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معلومات هامة للمستخدم

تقدم هذه الوثيقة معلومات إجرائية إلدارة المهام اليومية أو المتكررة التي تتم بإجراء 
محركات اإلطار "ب" متوسطة الجهد طراز PowerFlex 7000 )الطرز القياسية وطرز 

األنابيب الحرارية(. 

تم تصميم هذا الدليل ليتم استخدامه بمعرفة األفراد ممن يكونون على دراية باألجهزة 
متوسطة الجهد ومعدات محرك السرعة المتغيرة ذات الحالة الصلبة. يحتوي هذا الدليل على 

مواد تساعد في إجراء مهام التشغيل والصيانة العادية لنظام المحرك.

 .PowerFlex 7000 يقدم هذا الدليل معلومات خاصة بصيانة محرك اإلطار "ب" طراز
وهو ال يتضمن موضوعات مثل:

النقل الفعلي أو تركيب كابينة المحرك  •  
إجراءات التركيب أو بدء التشغيل  •  

رسومات األبعاد أو الرسومات الكهربائية التي يتم إنشاؤها لكل طلب عميل  •  
قوائم أجزاء قطع الغيار التي يتم تجميعها لكل طلب عميل   •  

يرجى الرجوع إلى الوثائق التالية للحصول على تفاصيل المنتج اإلضافية أو اإلرشادات ذات 
:PowerFlex 7000 الصلة بمحركات اإلطار "ب" طراز

بيانات فنية متعلقة بالمحرك: معلومات إضافية حول حلول المشكالت والمعلمات   •  
)7000-TD002_-EN-P( والمواصفات لمحركات التردد المتغير متوسطة الجهد

إجراءات النقل والتعامل: إرشادات االستالم والتعامل مع محرك التردد المتغير   •  
)7000-IN008_-EN-P( .متوسط الجهد والمعدات ذات الصلة

دليل التركيب: إجراءات ومعلومات تفصيلية حول عملية التركيب وما قبل بدء   •  
)7000-IN007_-EN-P( التشغيل

دليل بدء تشغيل المحرك: اإلجراءات وقوائم الفحص المطلوبة لمهندسي الخدمة   •  
)7000-IN006_-EN-P( .Rockwell Automation الميدانية في شركة

دليل واجهة المشغل: يجرى تقديم HMI ذي إمكانيات وخصائص مطورة   •  
)7000-UM201_-EN-P(

 ،PanelView 550 HMI بالنسبة للمحركات المزودة ب  •   
.7000-UM151_-EN-P انظر

تقدم Rockwell Automation المعلومات الكهربائية الخاصة بالموقع والتركيب 
والتصميم لكل محرك أثناء دورة عملية الطلب. وإذا لم تكن متوفرة في الموقع مع المحرك، 

.Rockwell Automation فاتصل بشركة

المستهدف بهذا الدليل

ما ال يتضمنه هذا الدليل

فصل 1

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/7000-td002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in008_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in007_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in006_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um201_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um151_-en-p.pdf
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فصل 1   مدتتمةله ةماه تامولعم

إذا كانت لديك عدة أنواع من المحركات أو نطاقات الطاقة، فتأكد من أن لديك الوثائق 
:PowerFlex 7000 الصحيحة لكل منتج محدد طراز

اإلطار "أ" لتكوينات الطاقة المنخفضة المبردة بالهواء )تصل إلى 1250 حصاًنا/  •   
933 كيلو وات تقريًبا(

اإلطار "ب" لتكوينات الطاقة األعلى المبردة بالهواء )الطرز القياسية أو طرز   •  
األنابيب الحرارية(

اإلطار "ج" لكل التكوينات المبردة بالسوائل  •  

تنبيه: يحتوي هذا المحرك على أجزاء ومركبات حساسة لتفريغ 
الشحنات اإللكتروستاتيكية )ESD(. لذا، يلزم اتخاذ احتياطات للتحكم 

في الشحنات اإللكتروستاتيكية عند تركيب هذه المجموعة أو اختبارها أو 
صيانتها أو إصالحها. فقد ينتج عن ذلك تلف المكونات إذا لم يتم اتباع 

إجراءات التحكم في تفريغ الشحنات اإللكتروستاتيكية )ESD(. وإذا لم 
تكن على دراية بإجراءات التحكم في الشحنات اإللكتروستاتيكية، فيمكنك 

الرجوع إلى كتاب ألن برادلي 4.5.2-8000، بعنوان "الحذر من 
أضرار الشحنات اإللكتروستاتيكية" أو أي دليل مناسب للحماية من تفريغ 

الشحنات اإللكتروستاتيكية.

تنبيه: يمكن أن يؤدي استخدام المحرك أو تركيبه بشكل غير صحيح 
إلى حدوث تلف في المكونات أو تقصير عمر المنتج. وقد تؤدي أي 

أخطاء في توصيل األسالك أو االستخدام مثل انخفاض مقاس المحرك أو 
إمداد التيار المستمر بشكل غير صحيح أو غير كاٍف أو ارتفاع درجات 

الحرارة المحيطة إلى حدوث خلل وظيفي في النظام.

تنبيه: وحدهم األفراد الذين يكونون على دراية بمحرك السرعة القابل 
للتعديل )ASD( طراز PowerFlex 7000 واألجهزة المرتبطة به هم 
المصرح لهم بتخطيط أو إجراء عمليات تركيب النظام وتشغيله إلى جانب 
إجراء عمليات الصيانة الالحقة. وقد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى إصابة 

األفراد و/أو تلف المعدات.

 Rockwell Automation بعد التركيب، يكون قسم دعم الجهد المتوسط في شركة
.PowerFlex7000 مسؤواًل عن دعم بدء التشغيل واألنشطة في مجموعة منتجات

هاتف: 519-740-4790 

الخيار 1 للدعم الفني والخيار 4 لالسئلة المتعلقة ببدء تشغيل المحرك.

 MVSupport_technical@ra.rockwell.com أو
MVSupport_services@ra.rockwell.com

يتضمن دعم Rockwell Automation ما يلي، على سبيل المثال ال الحصر:
تقديم عروض أسعار عمليات تشغيل المنتجات في الموقع وإدارتها  •  

تقديم عروض األسعار لمشروعات التعديل الميدانية وإدارتها  •  
تقديم عروض األسعار لخدمة تدريب العمالء على المنتجات في الموقع وفي مقر   •  

الشركة وإدارتها

احتياطات عامة

دعم بدء التشغيل



11 منشور Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - مارس 2013   

مدتتمةله ةماه تامولعم   فصل 1

 Rockwell تحتوي هذه الوثائق على معلومات إضافية حول المنتجات ذات الصلة من شركة
.Automation

الوصفالمصدر

7000-PP002_-EN-P ذات التبريد بالهواءالمنشور PowerFlex 7000 محركات

7000A-UM150_-EN-P متوسط الجهد الذي يعمل بالتيار منشور PowerFlex 7000 محرك طراز
الثابت )إطار أ( - وحدة التحكم التقليدية

7000A-UM151_-EN-P متوسط الجهد الذي يعمل بالتيار منشور PowerFlex 7000 محرك طراز
 )ForGe( المزود بوحدة تحكم من الجيل الرابع - )الثابت )إطار أ

)PanelView 550 تستخدم(

7000-UM150_-EN-P متوسط الجهد الذي يعمل بالتيار المنشور PowerFlex 7000 محرك طراز
الثابت )إطار ب( - وحدة التحكم التقليدية

7000-UM151_-EN-P متوسط الجهد الذي يعمل بالتيار المنشور PowerFlex 7000 محرك طراز
 )ForGe( المزود بوحدة تحكم من الجيل الرابع - )الثابت )إطار ب

)PanelView 500 تستخدم(

7000-UM202_-EN-P متوسط الجهد الذي يعمل بالتيار المنشور PowerFlex 7000 محرك طراز
)ForGe( المزود بوحدة تحكم من الجيل الرابع - )الثابت )إطار ب

7000-IN006_-EN-P متوسط الجهد الذي المنشور PowerFlex 7000 بدء تشغيل محرك طراز
يعمل بالتيار الثابت )إطار ب( - المزود بوحدة تحكم من الجيل الرابع 

)ForGe(

7000-IN007_-EN-P متوسط الجهد الذي المنشور PowerFlex 7000 تركيب محرك طراز
يعمل بالتيار الثابت )إطار ب( - المزود بوحدة تحكم من الجيل الرابع 

)ForGe(

7000-IN008_-EN-P متوسط الجهد الذي المنشور PowerFlex 7000 ناقل سرعات محرك طراز
يعمل بالتيار الثابت )إطار ب( & والتعامل معه- مزود بوحدة تحكم من 

)ForGe( الجيل الرابع

7000L-UM301_-EN-P متوسط الجهد الذي يعمل بالتيار منشور PowerFlex 7000 محرك طراز
)ForGe( المزود بوحدة تحكم من الجيل الرابع - )الثابت )إطار ج

7000L-UM302_-EN-P متوسط الجهد الذي يعمل بالتيار منشور PowerFlex 7000 محرك طراز
 )ForGe( المزود بوحدة تحكم من الجيل الرابع - )الثابت )إطار ج

)بحري(

7000-TD001_-EN-P متوسط الجهد الذي يعمل بالتيار منشور PowerFlex 7000 محرك طراز
الثابت )إصار البرنامج الثابت xxx.6( - وحدة التحكم التقليدية 

7000-TD002_-EN-P متوسط الجهد الذي يعمل بالتيار منشور PowerFlex 7000 محرك طراز
الثابت )إصار البرنامج الثابت xxx.9( - مزود بوحدة تحكم من الجيل 

)ForGe( الرابع

7000-UM201_-EN-P ذا إمكانيات وخصائص منشور PowerFlex 7000 HMI يوفر المحرك
مطورة 

7000-QS002_-EN-P وإجراء تنزيل البرنامج الثابتمنشور HMI ُمحدث برنامج واجهة

7000-IN010B-EN-P إجراء فحص وتخزين مكثفات مرشح خط الجهد المتوسط".منشور"

 يُمكنك االطالع على المنشورات أو تحمليها عبر االرتباط
/http:/www.rockwellautomation.com/literature. لطلب نسخ ورقية من 

األدلة الفنية، يُرجى االتصال بالموزع المحلي Allen Bradley أو مندوب مبيعات شركة 
.Rockwell Automation

مصادر إضافية

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/7000-pp002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/7000-pp002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000a-um150_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000a-um150_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000a-um151_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000a-um151_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um150_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um150_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um151_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um151_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um202_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um202_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in006_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in006_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in007_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in007_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in008_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in008_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in008_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in008_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000l-um302_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000l-um302_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/7000-td001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/7000-td001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/7000-td001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/7000-td001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um201_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um201_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/7000-qs002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/7000-qs002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in010_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in010_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/public/documents/webassets/browse_category.hcst
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فصل 1   مدتتمةله ةماه تامولعم

مالحظات:
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PowerFlex 7000 رؤية عامة حول

إن PowerFlex 7000 هو محرك متوسط الجهد يستخدم لألغراض العامة مستقل 
بذاته يتحكم في السرعة والعزم واالتجاه وبدء تشغيل محركات التيار المتردد القياسي غير 
المتزامن أو المتزامن وإيقافها. ويعمل في العديد من االستخدامات القياسية والخاصة مثل 

المراوح والمضخات والضواغط وأجهزة المزج والنواقل واألفران والمضخات المروحية، 
كما يتحمل االختبارات التي يتم إجراؤها في صناعات مثل صناعة البتروكيماويات واألسمنت 

والتعدين والمعادن ومنتجات الغابات وتوليد الطاقة والمياه/مياه الصرف الصحي. 

يلبي المحرك PowerFlex 7000 معظم المعايير المشتركة بين الكود الوطني للكهرباء 
)NEC( واللجنة الدولية اإللكترو تقنية )IEC( وجمعية المصنعين الكهربائيين الوطنية 

)NEMA( و)UL( ومعايير الجمعية الكندية )CSA(. كما يتوفر مع قيم جهد اإلمداد األكثر 
شيوًعا في العالم عند جهد كهربائي متوسط يتراوح من 2400 إلى 6600 فولت.

يركز التصميم على الموثوقية العالية وسهولة االستخدام وانخفاض إجمالي تكلفة الملكية.

يستخدم المحرك PowerFlex 7000 عاكس مصدر التيار )CSI( ذا تضمين عرض 
النبضة )PWM( لمحول جانب الجهاز. ويتم استخدام هذه الطوبولوجيا مع نطاق عريض 

للجهد والطاقة. وتتميز مفاتيح أشباه موصالت الطاقة المستخدمة بسهولة تتابعها في سلسلة مع 
أي مستوى متوسط الجهد. وال يلزم استخدام منصهرات أشباه الموصالت لبنية الطاقة بسبب 

محث ارتباط التيار المستمر )DC( الذي يعمل على الحد من التيار.

 ،)PIV( في أجهزة أشباه موصالت الطاقة المقدرة بقوة تبلغ 6500 فولت بأقصى جهد عكسي
يكون عدد مكونات العاكس عند الحد األدنى. على سبيل المثال، يلزم توفر ستة أجهزة من 

أجهزة تحويل العاكس عند جهد قدره 2400 فولت و12 جهاًزا من أجهزة تحويل العاكس عند 
جهد يتراوح من 3300 إلى 4160 فولت و18 جهاًزا من أجهزة تحويل العاكس عند جهد قدره 

6600 فولت. 

كذلك، يوفر المحرك PowerFlex 7000 إمكانية الكبح بالتوليد المعاكس الذاتي 
لالستخدامات التي تقوم فيها الحمولة بفحص المحرك )مثل المحوالت المنحدرة وما إلى ذلك( 

أو عندما يتم إبطاء حموالت القصور الذاتي المرتفع )مثل المراوح وما إلى ذلك( بصورة 
سريعة. ويستخدم المحرك الثايرستورات التبديلية للبوابة المتماثلة )SGCT( لمفاتيح محول 

 الجهاز، باإلضافة إلى مقومات السيليكون المضبوطة )SCR( )لتكوينات المقوم ذات 
18 نبضة( أو الثايرستورات التبديلية للبوابة المتماثلة )SGCT( )لتكوينات مقوم الواجهة 

األمامية النشطة )AFE(( لمفاتيح عاكس الخط.

الطوبولوجيا

فصل 2
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PowerFlex 7000 فصل 2   رؤية عامة حول

تكوينات

يوفر محرك طراز PowerFlex 7000 ثالثة تكوينات مقوم المحرك في حالة المحركات 
ذات اإلطار "ب":

مباشرة إلى المحرك )مقوم AFE ذو مفاعل خط متكامل والخانق النمطي المشترك(  •  
مقوم الواجهة األمامية النشط AFE ذو محول عزل  •  

مقوم 18 نبضة ذو محول عزل  •  

مباشرة إلى المحرك

إن تكنولوجيا مباشرة إلى المحرك ال تتطلب محول العزل أو قنطرات مقوم متعددة كما في 
هياكل عاكس مصدر الجهد )VSI( التي توفرها تكنولوجيا أخرى. إن هذا منحى مختلف 
تماًما. فبداًل من مقومات متعددة غير متحكم بها، فإنه يجري توفير قنطرة مقوم الواجهة 
األمامية النشط. إن مقوم أشباه الموصالت المستخدمة هي الثايرستورات التبديلية للبوابة 

المتماثلة )SGCT(. وعلى عكس الثنائيات المستخدمة في قناطر مقوم VSI، فإنه يجري 
تشغيل الثايرستورات التبديلية للبوابة المتماثلة )SGCT( وإيقاف تشغيلها بواسطة إشارة 

بوابة. يتحكم لوغاريتم بوابة PWM بتشغيل أجهزة المقوم والتي تماثل فلسفة التحكم 
بالعاكس بشكل كبير. تستخدم بوابة اللوغاريتم نمط مفتاح 24 نبضة )الشكل 1( يُسمى 

الحذف االنتقائي للتوافقيات )SHE( لتخفيف أوامر التوافق الخامسة والسابعة والحادية عشر.

الشكل 1 - نمط تبديل PWM، الشكل الموجي لخط الجهد

إن مفاعل خط المتكامل الصغير والمكثف يتعامالن مع األوامر التوافقية العالية )الثالث عشر 
وما أعاله( وتوفر جهد إدخال جيبي واألشكال الموجية للتيار رجوًعا إلى نظام التوزيع. 

 IEEE 519-1992 ويوفر ذلك توافًقا جانبًيا متميًزا وأداء عامل طاقة بما يلبي متطلبات
وغير ذلك من معايير التوافق العالمية في كافة الحاالت افتراضًيا مع الحفاظ على توفير 
هيكل قوي بسيط يصل ألفضل وقت للتشغيل وذلك بتقليل عدد المكونات المنفصلة وعدد 

الترابطات المطلوبة.

يُخفف الخانق النمطي المشترك )CMC( الفولطية المشترك النمطي الذي يجري الوقوف 
على أطراف المحرك، لذا فإن المحركات المعيارية وكابالت المحركات التي يُمكن 

استخدامها، مما يجعل هذه التكنولوجيا االختيار المثالي لتدعيم تطبيقات المحرك القائمة.

تصميمات المقوم
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 AFE الشكل 2 - 3300/ 4160 فولت - مباشرة إلى المحرك )مقوم الواجهة األمامية النشط 
بال محوالت(

مقوم الواجهة األمامية النشط AFE ذو محول عزل

أما بالنسبة للتطبيقات في حالة يكون خط الفولطية أعلى من فولطية المحرك، فإن األمر يتطلب محواًل 
لمطابقة الفولطية. وفي هذه الحالة، فإن توفير مقوم الواجهة األمامية النشط AFE ذي محول العزل 

المنفصل هو الخيار األمثل )حيث يجري توفير محول داخلي وخارجي(. يوفر محول العزل ذلك 
معاوقة دخل )لتحل محل مطلب مفاعل خط متكامل( ويلبي الفولطية المشتركة النمطية )لتحل محل 
متطلب CMC الذي يجري توفيره في تكوين مقوم مباشرة إلى المحرك(. وعلى الرغم من مقوم 

الواجهة األمامية النشط، فإن تشغيل محول العزل ومزاياه مثل تكوين مباشرة إلى المحرك.

الشكل 3 - 4160/3300 - مقوم الواجهة األمامية النشط AFE ذو محول عزل

SGCTs

LINE CONVERTER OMMON MODE CHOKEC
L+ M+

SGCTs

MACHINE CONVERTER

U (T1)

V (T2)

W (T3)

L- M-

LR

SGCTs

LINE CONVERTER DC LINK
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مقوم 18 نبضة ذو محول عزل

بالنسبة لتطبيقات العزم الثابت ذات االستهالك العالي و/ أو جهد الخط أعلى من جهد 
الموتور، فإن األمر يتطلب محواًل لمطابقة الفولطية )مع توفر خيارات المحول الداخلي 
والخارجي(. يستخدم مقوم النبضة 18 مقومات السيليكون المضبوطة )SCR( بداًل من 
الثايرستورات التبديلية للبوابة المتماثلة )SGCT( المستخدمة في مقوم الواجهة األمامية 
النشط AFE. أما عند االستخدام في تطبيقات العزم الثابت ذي االستهالك العالي للطاقة، 

فإن مقوم 18 نبضة له فقدان أقل من مقوم الواجهة األمامية النشط AFE، مما يجعله 
االختيار المثالي ألعلى متطلبات استهالك الطاقة. يوفر محول العزل 18 نبضة معاوقة 

الدخل المطلوبة ويلبي الفولطية المشتركة النمطية تماًما مثل محول العزل المنفصل المستخدم 
 PWM ومع ذلك فإنه وبداًل من نمط تبديل مقوم .AFE في مقوم الواجهة األمامية النشط
وقنطرة مقوم فردية، فإن تكوين 18 نبضة يخفف توافقات جانب الخط خالل إلغاء التيار 

التوافقي في اللفات الثانوية لمحول عزل متغير الطور. أما العاكس فيكون بذات التكوين لكافة 
خيارات المقوم.

الشكل 4 - 4160/3300 فولت-مقوم 18 نبضة ذو محول عزل

يجري توفير األبواب منخفضة الجهد ذات وحدات خفض الحرارة لمعظم التكوينات وأنابيب 
الحرارة مع أعلى تكوينات AFE استهالًكا للطاقة. مع أن كل التكوينين يسحبان الحرارة 

بعيًدا عن أشباه الموصالت، فإن األنابيب الحرارية أكبر وأكثر كفاءة وتتطلب مراوح أكبر 
وتدفق الهواء. 

توضح المعلومات واألشكال التوضيحية الواردة في هذا الدليل كال التكوينين.

تكنولوجيا التبريد

 LINE CONVERTER

L- M-

DC LINK
L+ M+ MACHINE CONVERTER

U (T1)

V (T2)

W (T3)

4U (Z1)
4V (Z2)
4W (Z3)

ISTX

SCRs

3U (Y1)
3V (Y2)
3W (Y3)

2U (X1)
2V (X2)
2W (X3)

SGCTs

LINE CONVERTER

L- M-

DC LINK
L+ M+ MACHINE CONVERTER

U (T1)

V (T2)

W (T3)

4U (Z1)
4V (Z2)
4W (Z3)

ISTX

SCRs

3U (Y1)
3V (Y2)
3W (Y3)

2U (X1)
2V (X2)
2W (X3)

SGCTs

REMOTE

1U

1V

1W



17 منشور Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - مارس 2013   

رؤية عامة حول PowerFlex 7000   فصل 2

يعمل المحرك PowerFlex 7000 على اكتمال األشكال الموجية للتيار شبه الجيبي والجهد 
للمحرك مما يؤدي إلى تولد حرارة إضافية غير ملحوظة أو ضغط عازل. وعادًة ما يكون ارتفاع 

درجة الحرارة في المحرك المتصل بمحركات التردد المتغير )VFD( أعلى بمقدار 3 درجات 
 مئوية )5.5 فهرنهايت( مقارنًة بالتشغيل عبر الخط. وتتضمن األشكال الموجية جهًدا لحظًيا 

)dv/dt( أقل من 10 فولت لكل مايكرو ثانية V/µs. إن جهد الذروة طوال عملية عزل المحرك 
هو جهد المحرك المقدر بمتوسط الجذر التربيعي )RMS( مقسوًما على 0.707. 

في أغلب األحيان، ال تمثل مشكالت الموجة المنعكسة ومشكالت الجهد اللحظي )dv/dt( المقترنة 
بمحركات عاكس مصدر الجهد )VSI( أي مشكلة للمحرك طراز PowerFlex 7000. ويوضح 
الشكل الشكل 5 نموذًجا لألشكال الموجية للمحرك. يستخدم المحرك نمط الحذف االنتقائي للتوافقيات 
)SHE( في العاكس لحذف توافقيات الترتيب األساسية، إلى جانب مكثف مخرج صغير )متكامل مع 

المحرك( لحذف التوافقيات عند سرعات أعلى.

تتميز المحركات القياسية بأنها متوافقة دون خفض التصنيف حتى في استخدامات التعديل 
واإلصالح. 

 Rockwell Automation إن مسافة كابل المحرك تكون غير محدودة فعلًيا. ولقد قامت شركة
باختبار هذه التقنية للتحكم في المحركات على مسافة تبعد بمقدار 15 كم )9.3 أميال( عن 

المحرك.

الشكل 5 - األشكال الموجية للمحرك مع الحمولة الكاملة والسرعة الكاملة

توافق المحرك
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2400 فولت
الشكل 6 - 2400 فولت-مباشرة إلى المحرك )مقوم الواجهة األمامية النشط AFE بال محوالت(

الشكل 7 - 2400 فولت -مقوم الواجهة األمامية النشط AFE ذو محول عزل

الشكل 8 - 2400 فولت - مقوم 18 نبضة ذو محول عزل
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4160/3300 فولت
 AFE الشكل 9 - 3300/ 4160 فولت -مباشرة إلى المحرك )مقوم الواجهة األمامية النشط 

بال محوالت( 

الشكل 10 - 4160/3300 فولت - مقوم الواجهة األمامية النشط AFE ذو محول عزل

الشكل 11 - 4160/3300 فولت - مقوم 18 نبضة ذو محول عزل
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6600 فولت
 AFE الشكل 12 - 6600 فولت - مباشرة إلى المحرك )مقوم الواجهة األمامية النشط 

بال محوالت(

الشكل 13 - 6600 فولت - مقوم الواجهة األمامية النشط AFE ذو محول عزل

الشكل 14 - 6600 - مقوم 18 نبضة ذو محول عزل
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إن لوحة واجهة HMI هي عبارة جهاز تمكين HMI لمحرك PowerFlex 7000. فهو يتيح 
للمستخدم طلب كافة األدوات الضرورية القابلة للتنفيذ والتوثيقات والتقارير المطلوبة لبدء التشغيل 

وصيانة المحرك. 

وباستخدام لوحة الواجهة HMI، فإن المستخدم يُستطيع األسلوب والقياس طرف المشغل القائم 
على الويندوز للتعامل مع المحرك )مثال طرف PanelView CE والكمبيوتر المحمول أو 

سطح المكتب(. إن لوحة الواجهة HMI تخلصت من مسائل التوافق بين المحرك وأدوات التكوين 
مثل كافة األدوات الضرورية المطلوبة من المحرك.

إن لوحة الواجهة HMI تناسب التطبيقات المطلوبة لالستبدال عن بعد لطرف المشغل والصيانة 
عن بعد.

الشكل 15 - واجهة المشغل

تكوينات رئيسة

.HMI وهناك ثالثة تكوينات رئيسية لـ

HMI المثبتة على بعد

إن HMI غير مثبتة في الموضع التقليدي على الباب منخفض الجهد في محرك التردد المتغير 
)VFD(. بالنسبة للوحة التثبيت عن بعد، قم بدفع زر E-Stop، ويجري تزويد HMI غير 
محكمة للعميل ليثبتها متى رغب. يتصل HMI إلى VFD عبر كابل إيثرنت. وال يوجد قيود 

مسافة واضحة.

واجهة المشغل
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 ويعد ذلك الخيار المثالي لمستخدمي غير PLC الذين يودون التحكم والمراقبة عن بعد 
)مثال ذلك غرفة التحكم، إلخ( وكذلك هو الحل المثالي للعمالء الذين يعملون بسياسات للتحكم 

في معدات الجهد المتوسط والمتطلبات المرتبطة ذات الصلة ب PPE عند استخدام واجهة 
المشغل عند VFD، إلخ.

HMI ُمثبتة داخلًيا

على غرار PanelView 550 التي سبق عرضها، فإن HMI ُمثبتة على باب LV الخاص 
.LV على الباب )RJ-45 وكذلك هناك منفذ خدمة )موصل .VFD بـ

HMI لم يجِر توفير

وكذلك هناك منفذ خدمة )موصل RJ-45( على الباب LV الخاص ب VFD. يستخدم 
العمالء الكمبيوتر المحمول بمثابة HMI. إن كافة البرامج المطلوبة الستخدام الكمبيوتر 

 VFD ويجرى توصيل الكمبيوتر المحمول إلى .VFD مخزنة في HMI المحمول بمثابة
عبر كابل اإليثرنت، متى تطلب األمر ذلك. ويعد هذا الحل المثالي للمواقع غير المأهولة 

.HMI حيث ال يتطلب األمر

انظر المنشور UM201_-EN-P for-7000 للحصول على تعليمات مفصلة حول 
.HMI

انظر المنشور UM151_-EN-P-7000 للحصول على تعليمات مفصلة للمحركات ذات 
.PanelView 550 HMI اإلطار "ب" باستخدام

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um201_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um151_-en-p.pdf
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تعريف المكونات والصيانة

يقدم هذا القسم نظاة عرسة على سكونرت التحكم وتوصيل الكربالت الخرصة بسحاك اإلطرا 
"ب" طااز PowerFlex 7000. كذلك، يشاح بشكل تفصيلي سهرم الصيرنة العردية أو 

الستكااة التي تحرفظ على السحاك في أفضل حرالت التشغيل.

تحدد الاسوم التوضيحية الترلية سكونرت التحكم وتوصيل الكبالت الخرصة برلسحاك. وحيثسر 
كرن سنرسًبر، سيجاي توفيا اسوم بيرنية وسخططرت وإاشردات سنفصلة لكل سن الطاز 

القيرسية وطاز األنربيب الحاااية لإلطرا "ب". 

للحصول على سعلوسرت حول توصيل أسالك الطرقة وتوصيالت الكربالت )التي قد تكون 
ضاواية للصيرنة الدواية(، ياجى الاجوع إلى دليل التاكيب لسحاك اإلطرا "ب" طااز 

.PowerFlex 7000 ))7000-IN007_-EN-P(

 Rockwell قم بإجااء الفحوصرت الترلية قبل توصيل طرقة التحكم إلى السحاك. وتوصي
Automation برستكسرل هذه الفحوصرت بحسب تسلسل عاضهر في هذا القسم.

ياد هذا القسم أيًضر في دليل بدء تشغيل سحاك اإلطرا "ب" طااز مهم
IN006_-EN-P( PowerFlex-7000(؛ ويسكنك الاجوع إلى تلك 

الوثيقة لالطالع على سعلوسرت إضرفية حول اختبرا السحاك.

أقفال التعشيق

عندسر يجاي شااء وحدة سوصل السدخل االختيراية، فإنه يكون سافًقر سعهر قفل تعشيق أسرسي 
لسنع الوصول إلى األجزاء ستوسطة الجهد في السحاك إال إذا كرن سفترح عزل السدخل في 

وضع الفتح.

 Rockwell في حين أنه يتم توفيا جهرز سفترح السدخل بواسطة جهرت أخاى، فإن
Automation ستوفا قفل تعشيق أسرسًير في الحجياة ستوسطة الجهد للسحاك وقفل تعشيق 

سطربًقر ليتم تاكيبه بواسطة جهرت أخاى على الجهرز الخلفي. ويجب تاكيب قفل التعشيق بطايقة 
تضسن فصل الطرقة عن السحاك وأنه سيتم عزل السحاك كهابرئًير ستى تم تحايا السفترح.

على الاغم سن أن أقفرل التعشيق األسرسية التي يتم شحنهر سع كل السعدات ستوسطة الجهد تتم 
سحرذاتهر في السصنع، إال أنه غرلًبر سر تتحاك عن سوقعهر أثنرء الشحن أو تفقد سحرذاتهر عندسر يتم 
وضع الكربينة على أاضية غيا سستوية. هذا، وستسرعد اإلاشردات الترلية السهندسين السيدانيين 

في سحرذاة قفل التعشيق األسرسي للسزالج الثربت سع قفل التعشيق السنرظا له.

 لصل3

اختبارات إيقاف طاقة التحكم
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قد تكون صيرنة سعدات التحكم الصنرعية الستصلة برلكهابرء سصدًاا تنبيبن 
للخطا. فقد تقع إصربة خطياة أو تحدث حرلة وفرة نتيجة للصدسة الكهابرئية أو 

الحايق أو التشغيل غيا السقصود لسعدات التحكم. وسن السسكن أن توجد قيم 
جهد كهابرئي خطاة في الكربينة حتى إذا كرن قرطع الدائاة في وضع اإليقرص. 

لذا، فإن السسراسة السوصى بهر هي فصل سعدات التحكم عن سصردا الطرقة أو 
عزلهر وتأسينهر والتأكد سن تصايص الطرقة السخزنة في السكثفرت. وفي حرلة 

ضاواة العسل برلقاب سن سعدات ستصلة برلكهابرء، فإنه يجب اتبرع 
سسراسرت العسل اآلسنة ذات الصلة السوضحة في السعيرا NFPA70E سن 

ستطلبرت األسرن الكهابرئي ألسركن عسل السوظفين.

مجموعة قفل المزالج الثابت المركبة على الباب ل لاالشكل 

افصل السحاك وقم بعزله وتأسينه عن الجهد الستوسط. وتحقق برستخدام عصر عرزلة . ا
سن عدم وجود جهد ستوسط.

تأكد سن عدم سحرذاة قفل التعشيق األسرسي بشكل صحيح عن طايق تثبيت سزالج . 2
أبواب الجهد الستوسط وإغالق الكربينة ونزع السفترح سن القفل. وينبغي أن يتم تدويا 

السفترح بسهولة؛ فإذا تطلب تدويا السفترح بذل أي قوة، فإنه يلزم ضبط سحرذاة قفل 
السزالج الثربت.

افتح أبواب الكربينة وافحص سجسوعة السفترح. ضع سردة تشحيم ظرهاة بشكل واضح . 3
على سنون الجزء السقربل سن قفل السزالج الثربت. ويوصي السصنع برستخدام سردة 

إحكرم عزم الدواان ذات اللون األصفا، ولكن إذا لم تكن ستوفاة، فيسكن استخدام أي 
سردة تشحيم أخاى )لكشال 17(.
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الجزء المقابل لقفل المزالج الثابت المرّكب على الكابينة ل لاالشكل 

اقفل سزالج برب الكربينة إلغالقه بحيث تتالسم السنون السوجودة على الجزء السقربل . 4
لقفل السزالج الثربت سع سجسوعة قفل السزالج الثربت. ويؤدي القيرم بذلك إلى تاك 

عالستين سن آثرا أداة إحكرم ابط العزم أو سردة التشحيم على السجسوعة عند سوضع 
تالسم السنون )انظالكش 16 في صفحة 36(.

حاا بافق سزاليج الضبط السوجودة على الجزء السقربل، وقم بإجااء الحاكرت . 5
الضاواية على الجزء السقربل لضسرن سحرذاة السنون للوحرت التثبيت السوجودة على 

سجسوعة قفل السزالج الثربت. ونظًاا ألن عدد الحاكرت السطلوبة للجزء السقربل 
تقدياي، فقد يستغاق األسا إجااء بضع سحروالت لسحرذاة السجسوعة بشكل سليم.

قم بتنظيص أداة إحكرم العزم/سردة التشحيم سن قفل التعشيق األسرسي بسجاد االنتهرء سن . ل
سحرذاة الجزء السقربل.

بسجاد إجااء السحرذاة بشكل سليم، فإن السفترح ينبغي أن يدوا بحاية عندسر يكون برب الكربينة 
سغلًقر تسرًسر بقفل السزالج الثربت. وإذا لم يعسل السفترح عند إحكرم غلق البرب برلسزالج، فقد 

تضطا إلى إجااء بعض التعديالت على عسق الجزء السقربل. ويسكنك إجااء هذا التعديل سن 
خالل إضرفة اقرقرت على لوحة التثبيت التي يتم تاكيب الجزء السقربل عليهر.

برلنسبة لكبرئن السحول، انظاسكونرت كربينة السحول في صفحة 50.

برلنسبة لوصلة التيرا السستسا/ كبرئن السااوح، انظاسكونرت كربينة وصلة التيرا السستسا 
وكربينة الساوحة في صفحة 111.

مكونات التحكم / كابينة 
توصيالت الكابالت

قد تكون صيرنة سعدات التحكم الصنرعية الستصلة برلكهابرء سصدًاا تنبيبن 
للخطا. فقد تقع إصربة خطياة أو تحدث حرلة وفرة نتيجة للصدسة الكهابرئية أو 

الحايق أو التشغيل غيا السقصود لسعدات التحكم. وسن السسكن أن توجد قيم 
جهد كهابرئي خطاة في الكربينة حتى إذا كرن قرطع الدائاة في وضع اإليقرص. 

لذا، فإن السسراسة السوصى بهر هي فصل سعدات التحكم عن سصردا الطرقة أو 
عزلهر وتأسينهر والتأكد سن تصايص الطرقة السخزنة في السكثفرت. وفي حرلة 

ضاواة العسل برلقاب سن سعدات ستصلة برلكهابرء، فإنه يجب اتبرع 
سسراسرت العسل اآلسنة ذات الصلة السوضحة في السعيرا NFPA70E سن 

ستطلبرت األسرن الكهابرئي ألسركن عسل السوظفين.

مجموعة قفل المزالج الثابت المركبة على الباب ل لاالشكل 

افصل السحاك وقم بعزله وتأسينه عن الجهد الستوسط. وتحقق برستخدام عصر عرزلة . ا
سن عدم وجود جهد ستوسط.

تأكد سن عدم سحرذاة قفل التعشيق األسرسي بشكل صحيح عن طايق تثبيت سزالج . 2
أبواب الجهد الستوسط وإغالق الكربينة ونزع السفترح سن القفل. وينبغي أن يتم تدويا 

السفترح بسهولة؛ فإذا تطلب تدويا السفترح بذل أي قوة، فإنه يلزم ضبط سحرذاة قفل 
السزالج الثربت.

افتح أبواب الكربينة وافحص سجسوعة السفترح. ضع سردة تشحيم ظرهاة بشكل واضح . 3
على سنون الجزء السقربل سن قفل السزالج الثربت. ويوصي السصنع برستخدام سردة 

إحكرم عزم الدواان ذات اللون األصفا، ولكن إذا لم تكن ستوفاة، فيسكن استخدام أي 
سردة تشحيم أخاى )لكشال 17(.
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كابينة توصيالت الكابالت لمقوم الواجهة األمامية النشط )AFE( )طراز خفض الحرارة( ل لاالشكل 

شبكة التأايض )لالستخدام 
سع سحول العزل(

أو
ساشح التأايض )لالستخدام 

سع سفرعل الخط(

سكثص ساشح السحاك

سستشعاات تأثيا هول

لوحرت االستشعرا

أطااص الخط

أطااص السحاك

سحوالت التيرا

سوانع اندفرع التيرا
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كابينة توصيالت الكابالت لمقوم الواجهة األمامية النشط )AFE( )طراز األنابيب الحرارية( ل لاالشكل 

شبكة التأايض )لالستخدام سع 
سحول العزل(

أو
ساشح التأايض )لالستخدام 

سع سفرعل الخط(

سوانع اندفرع التيرا

لوحرت استشعرا الجهد

أطااص الخط

سحوالت التيرا

سحول التيرا صفاي 
التسلسل )ُيستخدم سع 

سفرعل الخط(

أطااص السحاك

سستشعاات تأثيا 
هول على التيرا
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كابينة توصيالت الكابالت لمقوم الواجهة األمامية النشط )AFE( )طراز األنابيب الحرارية 6600V( ل ل2الشكل 

سوانع اندفرع التيرا

سحول التيرا 
صفاي التسلسل

سحول التيرا

ساشح التأايض 
)لالستخدام سع 

سفرعل الخط(

سستشعاات تأثيا 
هول على التيرا

لوحرت استشعرا 
الجهد

أطااص السحاك

أطااص الخط
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كابينة توصيالت الكابالت لمقوم ذي لا نبضة )ال تظهر مكثفات مرشح المحرك( ل ا2الشكل 

سستشعا تأثيا 
هول

لوحرت استشعرا 
الجهد

سستشعا تأثيا 
هول

سحوالت التيرا

أطااص السحاك

شبكة كبت 
الحرلة العرباة

أطااص الخط
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كابينة مفاعل خط التيار المتردد مع كابينة التوصيل )طراز األنبوب الحراري( ل 22الشكل 

ساشح 
الخط

سكثفرت

سحول التيرا 
صفاي 

التسلسل )إذا 
كرن ستوفًاا(

سفرعل 
الخط

أطااص 
الخط

أطااص 
السحاك

سكثص 
ساشح 
السحاك
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كابينة مفاعل وصلة خط التيار المتردد )طراز األنابيب الحرارية Vلللل( ل 23الشكل 

السااوح

سقروسرت

سفرعل الخط

حرجز سفرعل الخط
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مفاعل خط التيار المتردد مع كابينة التوصيل )طراز األنبوب الحراري( ل 24الشكل 
السااوح

ساشح الخط
سكثفرت

حرجز سفرعل 
الخط

سفرعل الخط

سقروسرت

سكثص ساشح 
السحاك
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تتكون سجسوعة استشعرا الجهد سن لوحة استشعرا الجهد ولوحة التاكيب. وتتضسن لوحة 
استشعرا الجهد ست قنوات سستقلة تعسل على تحويل قيم الجهد الساتفع التي تبلغ 10800 فولت 

)7.2 كيلو فولت × 1.5 لوحدة الطرقة( إلى قيم أقل لسستويرت الجهد السنخفض التي يسكن 
 )SCB - سثل لوحة تكييص اإلشراة( PowerFlex 7000 لسنطق التحكم الخرص برلطااز
استخداسهر. لقيرم سر يصل إلى 12 قنرة جهد سستقلة، يتم ابط سجسوعتين سًعر بسجسوعة واحدة 

تكون بسثربة السجسوعة الائيسية والثرنية تكون بسثربة السجسوعة التربعة. وفي السجسوعرت 
 .)SCB( الساتبطة، تقوم السجسوعة الائيسية بإاسرل 12 إشراة جهد إلى لوحة تكييص اإلشراة

برلنسبة للسحاكرت التي تتطلب خيرا النقل الستزاسن، استخدم وحدة واحدة إضرفية. 

تستخدم هذه السجسوعة سوصالً سنفصالً إلخااج قيم الجهد التي يتم نقلهر سبرشاة إلى لوحة 
.)SCB( تكييص اإلشراة

يعاض الجدول الترلي نطرقرت جهد اإلدخرل لكل طاص إدخرل على لوحة استشعرا الجهد. توجد 
أابعة سحربم سدخالت سنفصلة لكل قنرة سستقلة. ويتم تشغيل هذه السجسوعة بجهد إدخرل اسسي يصل 

إلى 7200 فولت سع زيردة سستساة في الجهد بنسبة 40%. وتاتفع قيم جهد اإلخااج لتوفا أقصى 
جهد بسقداا 10 فولت لجهد إدخرل بنسبة 140% عند النهرية العلير لكل نطرق سن نطرقرت الجهد. 

تتضسن كل قنرة أابعة سحربم توفا نطرًقر سن جهد اإلدخرل وبانرسًجر لتوفيا كسية سعينة سن الكسب، 
وبذلك تتوافق نسبة 140% سع القيسة الاقسية القصوى للسحول التنرظاي إلى السحول الاقسي.

نطرق جهد اإلدخرل االسسي

نطاق الجهدالمحبس

800...1449 فولتد

1450...2499 فولتج

2500...4799 فولتب

A4800...7200 فولت

أعد توصيل السوصالت األاضية بلوحرت استشعرا الجهد. فقد يؤدي تنبيبن 
عدم القيرم بذلك إلى التعاض لإلصربة أو حدوث وفرة أو تلص السعدات.

مجموعة استشعار الجهد



سنشوا Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - سرام 2013  34

لصل 3   تعايص السكونرت والصيرنة

استبدال مجموعة لوحة دائرة استشعار الجهد

يعتسد عدد لوحرت االستشعرا على تكوين سقوم السحاك.

تأكد سن عدم توصيل أي طرقة برلسعدات.. ا

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
لوحة االستشعرا. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام 
عصر عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد الساتفع. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك 

إلى التعاض لإلصربة أو الوفرة.

ضع عالسة على سوضع الكربالت الشايطية واألسالك.. 2

فك البااغي ثم اافع عااوي الحلقة سن األطااص لفصل األسالك. . 3

قم بتحايا آلية القفل السوجودة على كل جرنب سن جوانب سوصل الكربل الشايطي، ثم . 4
اسحب الكربل الشايطي سبرشاة للخراج لتجنب ثني السسرسيا.

فك الصواسيل والوادات األابع التي تثبت السجسوعة بسسرسيا الجويط السلحوسة في . 5
اإلطرا. 

قم بإخااج لوحة استشعرا الجهد )VSB( القديسة ثم أعد تاكيب لوحة استشعرا الجهد . ل
)VSB( الجديدة على سسرسيا الجويط برستخدام األجهزة السوجودة لتثبيت السجسوعة. 

وال تفاط في تدويا سسرسيا التوصيالت، وإال فستنكسا سسرسيا الجويط. 

أعد تاكيب عااوي الحلقة على األطااص. قم بتوصيل الكربالت الشايطية سع التأكد . ل
سن وضع الكربالت بشكل صحيح وإحكرم تثبيتهر )يتم تعشيق آلية القفل(. 

للسالسة الشخصية وسالسة األجهزة، تأكد سن إعردة توصيل كلتر التوصيلتين . ل
األاضيتين بلوحة االستشعرا.

لوحة االستشعار مع وضع أجهزة التركيب ل 25الشكل 
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يوفا السحاك حسرية عرباة للسدخالت في شكل واحد أو شكلين:
شبكة كبت الحرلة العرباة )TSN(، أو	 
سوانع اندفرع التيرا	 

يتم تحسين شبكة كبت الحرلة العرباة )TSN( لتصسيسرت السقوم ذي 18 نبضة. ويتم تحسين سوانع 
.)D2D( والسقوم السبرشا إلى السحاك )AFE( اندفرع التيرا لتصسيسرت سقوم الواجهة األسرسية النشط

)TSN( شبكة كبت الحالة العابرة

تتكون شبكة كبت الحرلة العرباة )TSN( سن الكوابت الستصلة بكل خط سن خطوط إدخرل 
الطوا الثرلث والنرقل األاضي للهيكل. هذا، وتوجد ثالث سجسوعرت للسحاك ذي 18 نبضة.

وسيؤدي وجود أي جهد عربا تزيد شدته عن تصنيص شبه السوصل إلى إتالص الجهرز أو 
تقصيا عساه. وتقوم وحدة شبكة كبت الحرلة العرباة )TSN( بكبت الجهد الزائد العربا على 

سدخل السحاك، وهي سن السيزات القيرسية للسحاك. وتتضسن وحدة شبكة كبت الحرلة العرباة 
)TSN( قطرعين ائيسين، وهسر كربت فرايستوا األكسيد الفلزي )MOV( وسنصها 

.)MOV( فرايستوا األكسيد الفلزي

)MOV( كربت فرايستوا األكسيد الفلزي

إن كوابت الحرلة العرباة التي يتم استخداسهر في الوحدة هي فرايستواات األكسيد الفلزي عرلية 
القداة أو سر ُيعاص اختصرًاا برسم فرايستواات األكسيد الفلزي )MOV(. والفرايستواات 
عبراة عن سقروسرت غيا خطية تعتسد على الجهد. وتتسم بخواص ستسرثلة للجهد/التيرا تشبه 

صسرسرت زينا الثنرئية الستصلة الستقربلة. ويتسيز الفرايستوا بسقروسة عرلية جًدا أقل سن تصنيص 
الجهد وتظها كدائاة سفتوحة. 

سيكون التيرا الستساب عبا الجهرز قليالً جًدا في هذه السنطقة. وعند حدوث جهد عربا يتجروز 
فيه الجهد "النقطة السفصلية" في السنحنى، تتغيا سقروسة الفرايستوا سن حرلتهر العرلية سن خالل 

سقرديا أسية ستعددة عند سستوى سنخفض جًدا. ويتم تثبيت الجهد سن أجل تغييا التيرا الخرص 
برلسقرديا األسية الستعددة )لكشال 26(.

الحماية العابرة للمدخالت
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المنحنى المميز لمستوى الجهد لي لاريستور األكسيد الفلزي )MOV( النموذجي ل ل2الشكل 

عندسر يلتقط فرايستوا األكسيد الفلزي )MOV( الجهد العربا، فإنه يقوم برستصرص الطرقة 
العرباة. ويتسيز الفرايستوا بقداة سحدودة على استصرص الطرقة وليم هنرك وقت كرٍص 

لتوصيل الحاااة خراج الجهرز. يعتسد حجم فرايستوا األكسيد الفلزي )MOV( على تصنيص 
الجهد في الحرلة الثربتة وعلى الطرقة السوجودة في الحرلة العرباة وعلى سعدل تكااا الحرالت 

العرباة. كسر أن العنصا الحاج في اختيرا فرايستوا األكسيد الفلزي )MOV( الالزم للحسرية 
يتسثل في السعروقة السوجودة في الخط الذي يزود الطرقة العرباة. ويوفا سحول العزل أو سفرعل 
خط التيرا الستادد السوجود على سدخل السحاك هذه السعروقة؛ ولهذا يلزم وجود سستوى سعروقة 

ألجهزة اإلدخرل هذه.

)MOV( سنصها فرايستوا األكسيد الفلزي

يتتربع أي سنصها ستوسط الجهد في سلسلة سع كل فرايستوا سن فرايستواات األكسيد الفلزي 
)MOV( الطواية. وكسر هو سوضح في شكل 27 في صفحة 36، قد توجد هذه السنصهاات 

إسر في السجسوعة أو بعيًدا عن السجسوعة )على وحدة طاص الخط(. تحقق سن اقم قطعة الغيرا 
على الوحدة والسعلوسرت السوجودة في هذه الوثيقة لتحديد السجسوعة السنرسبة للسحاك.

توفا السنصهاات حسرية سن التحسيل الزائد للسوصالت التي تغذي شبكة الكبت )وتنقلب هذه 
الحسرية في حرلة حدوث دائاة قصياة على الجرنب االنسيربي سن السنصها.( وعردة سر يساي في 
هذه السوصالت تيرا يحسل القداة يتسم بأنه أقل بكثيا سن سوصالت إدخرل السحاك؛ إذ أنهر غيا 

سحسية سن سنصهاات إدخرل السحاك. كذلك، تقوم هذه السنصهاات بعزل فرايستوا األكسيد 
الفلزي )MOV( الذي يكون سعطالً. تتعاض الفرايستواات للعطل عند البدء في حرلة الدائاة 

القصياة. وسيعسل التيرا الستدفق العرلي على فتح السنصها وفك فرايستوا األكسيد الفلزي 
)MOV( سن الدائاة.
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تتسم هذه السنصهاات بأنهر سن التصنيص E، وهي سنصهاات لتحديد التيرا ذات تصنيص 
ساتفع لالنقطرع. ونظًاا ألنهر تعسل على تحديد التيرا، فإنهر تعسل على الحد سن كسية وسدة 

تيراات العطل. كسر أنهر سنصهاات صغياة الحجم سن النوع الحديدي سزودة بهيكل سن األليرص 
الزجرجية ويتم تاكيبهر في سشربك قيرسية للسنصها.

تحدد Rockwell Automation السنصهاات التي يتم إاسرلهر سع شبكة مهم
كبت الحرلة العرباة بنرًء على خصرئصهر )بسر في ذلك السقروسة الداخلية( 

لتوفيا أداء سثرلي لفرايستوا األكسيد الفلزي )MOV( وحسرية فرئقة. لذا، 
ال تقم بتبديل السنصهاات األخاى دون االتصرل برلسصنع أوالً.

يحدث استشعرا الجهد بعد سنصها فرايستوا األكسيد الفلزي )MOV( مهم
ويتم اكتشرص السنصهاات السفتوحة السوجودة في وحدة التحكم برلسحاك 

برعتبراهر انخفرًضر للجهد أو عدم اتزان ائيسي أو تربًعر.

مخطط توصيل األسالك المبسط ل ل2الشكل 

U V W

طرقة دخل السحاك سن أطااص الخط

سنصهاات اإلدخرل ستوسطة الجهد 
لشبكة كبت الحرلة العرباة

كربت فرايستوا أكسيد الفلزي 
)MOV( الطواي

الكربت األاضي لفرايستوا أكسيد 
)MOV( الفلزي
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استبدال سنصهاات شبكة كبت الحرلة العرباة

يتوفا حجسرن سن السنصهاات )5 كيلو فولت و7.2 كيلو فولت( سن خالل شبكة كبت الحرلة 
العرباة )TSN( السوجودة داخل كربينة االتصرل. ويحتوي السحاك ذو 18 نبضة على ثالث 

.)TSN( شبكرت لكبت الحرلة العرباة

تأكد سن عدم توصيل أي طرقة برلسعدات.. ا

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

تكون السنصهاات سثبتة في سكرن سع سشبك السنصها. ولفك السنصها، اسحبه بقوة. . 2

إلعردة تاكيب السنصها، ضعه في سكرنه ثم اضغط عليه بقوة حتى يتم تثبيت السنصها . 3
في سشبك السنصها. احاص على تثبيت السنصهاات بحيث يكون التصنيص سائًير. 

استبدل السنصها بآخا يكون سن نفم التصنيص. )انظا شكل 28 في مهم
صفحة 38 للسوضع(

شبكة كبت الحالة العابرة ل ل2الشكل 

7.2 kV fuse
 example

5 kV fuse
 example

Varistors

Location of ground Connecting links

Varistors

Location for 7.2 kV fuses

Location for 5 kV fuses
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استبدال فرايستواات األكسيد الفلزي

 )TSN( جزًءا سن شبكة كبت الحرلة العرباة )MOV( ُتعد فرايستواات األكسيد الفلزي
السوجودة داخل كربينة االتصرل. 

تأكد سن عدم توصيل أي طرقة برلسعدات.. ا

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

انتبه إلى أسركن ااتبرطرت االتصرل. . 2

افصل ااتبرطرت االتصرل عن طايق فك البااغي. . 3

برستخدام سفك بااغي، فك البااغي السوجودة عند القرعدة. . 4

أعد تاكيب فرايستوا األكسيد الفلزي )MOV( )القطبية ليست سشكلة(. . 5

استسا في إعردة تاكيب البااغي وتوصيل االاتبرطرت.. ل

يتم تأايض كل لوحة خرصة بفرايستوا األكسيد الفلزي )MOV(. لذا، تأكد سن توصيل سكثص 
أكسيد فلزي )MOV( واحد )ااجع شكل 28 في صفحة 38 لسعافة السكرن( بسلك التأايض.

موانع اندلاع التيار

تستخدم هذه السحاكرت ستوسطة الجهد سوانع اندفرع التيرا سن فئة التوزيع عرلية القداة للحسرية 
 .)AFE( سن الجهد الزائد العربا في السحاكرت السزودة بسقوسرت الواجهة األسرسية النشطة

وتكون هذه السوانع سعتسدة بسوجب السعيرا ANSI/IEEE Std C62.11-1993 الخرص 
برلسعهد األسايكي للسعرييا الوطنية/سعهد سهندسي الكهابرء واإللكتاونيرت. 

إن سوانع اندفرع التيرا هي فرايستواات أكسيد فلزي )MOV( سزودة أو غيا سزودة بفجوة 
هواء في السلسلة وفي العلبة السغلقة. وتوفا هذه السوانع حسرية سن الجهد الزائد بنفم طايقة 
الحسرية التي توفاهر وحدة شبكة كبت الحرلة العرباة )TSN(. ولكنهر تختلص عن شبكة كبت 

الحرلة العرباة )TSN( في أن السنصها ليم ضاواًير لتشغيل سوانع اندفرع التيرا.

توجد ثالثة أنواع سن سوانع اندفرع التيرا وفًقر لفئة الجهد الخرصة برلسحاك:

3.3 كيلو لولت ولا.4 كيلو 2.4 كيلو لولتجهد المحرك
لولت ول.4 كيلو لولت

ل.ل...ل.ل كيلو لولت

تصنيص السرنع )جهد السحاك 
))RMS( السقدا

9 كيلو فولت6 كيلو فولت3 كيلو فولت

أقصى جهد للتشغيل السستسا 
)MCOV( للسرنع )جهد السحاك 

))RMS( السقدا

2.555.107.65

يحدث أقصى جهد زائد للغرية بشكل سؤقت عندسر يتم تأايض طوا واحد في نظرم غيا 
سؤاض. وفي هذه الحرلة، ينطبق الجهد الكرسل لخط إلى خط على السرنع. ويتم تشغيل السوانع 

عند هذه الحرلة بشكل سستسا دون أي سشكالت كسر يشيا إلى ذلك تصنيص أقصى جهد للتشغيل 
السستسا )MCOV( الخرص بهذه السوانع.
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 )MV( على خطوط الجهد الستوسط Y يتم تاكيب ثالثة سوانع الندفرع التيرا ستصلة برلطاص
الواادة. ويتم توصيل النقطة السحريدة في السوانع برلنرقل األاضي. 

موانع اندلاع التيار الموجودة على خطوط الجهد المتوسط )MV( الواردة ل ل2الشكل 

التشغيل

إن تشغيل السرنع دون وجود فجوة يشبه تشغيل فرايستوا األكسيد الفلزي )MOV( في شبكة 
كبت الحرلة العرباة )TSN(. وتبًعر للتصسيم، قد يحتوي السرنع أيًضر على فجوة. وتوفا كل سن 
السوانع التي تحتوي على فجوة وتلك التي ال تحتوي على فجوة الحسرية الكرفية سن الجهد الزائد. 

يسكن للسوانع تحسل أكثا الحرالت العرباة في النرقل شيوًعر سن خالل قداتهر. وفي حرلة وجود 
ساشح توافقي على نرقل الجهد الستوسط )MV( الستصل برلسحاك، فإن هذا الساشح يجب أن يفي 

 IEEE Std 1531— Clause 6.4 برلسعرييا الدولية أو السحلية ذات الصلة، سثل السعيرا
لتجنب تدفق التيراات العرلية. 

وتكون هذه السوانع سعتسدة بسوجب السعيرا ANSI/IEEE Std C62.11-1993 الخرص 
برلسعهد األسايكي للسعرييا الوطنية/سعهد سهندسي الكهابرء واإللكتاونيرت. وتشسل اختبراات 

االعتسرد كالً سن اختبراات األسد القصيا للتيرا العرلي واختبراات األسد الطويل للتيرا السنخفض 
واختبراات تحسل تيرا العطل. وتتكون اختبراات تحسل تيرا العطل سن سجسوعرت سختلفة سن 
الكيلو أسبيا وعدد سن الدواات، وسن بينهر اختبرا الدواات العشا سع 20 كيلو أسبيا الذي ال 

يتم فيه تجزئة السوانع دون فصل السكونرت الداخلية.

عندسر تتجروز الطرقة الواادة القداة السستخدسة للسرنع وتتسبب في تعطل السرنع، يتم فتح أجزاء 
العلبة للتهوية دون التسبب في تلص أي سن السكونرت السجرواة. 

استبدال سرنع اندفرع التيرا

افصل الطرقة عن السحاك سع تأسينه بشكل كرسل.. ا

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

U WV

دخل السحاك سن أطااص الخط

سوانع اندفرع التيرا 
سن فئة التشغيل 

الشرق
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انتظا على األقل لسدة عشا دقرئق حتى يتم تفايغ الطرقة السخزنة في السحاك.. 2

انتبه إلى سكرن أسالك التوصيل.. 3

استخدم طايقة سنرسبة للتأكد سن أن األسالك ستصلة برلجهد األاضي. واستخدم وصلة . 4
أاضية سؤقتة عند الضاواة.

افصل أسالك التوصيل.. 5

قم بفك السسسرا الذي يابط سرنع اندفرع التيرا برلنرقل األاضي، ثم انزع السرنع. وافصل . ل
الوصلة األاضية السؤقتة حيثسر كرن سنرسًبر.

استبدل سرنع اندفرع التيرا بآخا سكرفئ له )تأكد سن أن تصنيص الجهد سطربق(.. ل

قم بتوصيل األسالك بسرنع اندفرع التيرا. . ل

قم بتدويا عزم أجهزة سرنع اندفرع التيرا إلى 28 نيوتن ستا )21 قدًسر/اطل(. ل

موانع اندلاع التيار )طراز الخفض الحراري( ل ل3الشكل 

 

سوانع اندفرع التيرا
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موانع اندلاع التيار )طراز األنبوب الحراري( ل ا3الشكل 

عند فصل سرنع اندفرع التيرا سن السحاك، فسن السسكن أن يحتفظ السرنع بكسية قليلة سن الشحنة 
الكهابرئية اإلسترتيكية. كإجااء وقرئي، قم بتاكيب وصلة أاضية سؤقتة على نهرية خط السرنع 
وقم بتفايغ الطرقة السخزنة. انزع الوصلة األاضية السؤقتة قبل إعردة تاكيب السرنع. ولتجنب 

حدوث صدسة كهابرئية عند فصل السرنع سن الخدسة، تعرسل سعه وكأنه ال يزال ستصالً 
برلكهابرء حتى يتم فصل كل سن الخط واألسالك األاضية.

االختبرا السيداني والاعرية

ال يلزم إجااء اختبرا سيداني. كسر أن السوانع ال تتطلب اعرية خرصة. وسع ذلك، ففي السنرطق 
التاابية، ينبغي عليك تنظيص السرنع عند تنظيص السحاك بأكسله.

سوانع اندفرع التيرا
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استبدال سكثفرت شبكة تأايض الخاج 

يأتي السحاك طااز PowerFlex 7000 ذو 18 نبضة وسحاكرت الواجهة األسرسية النشطة 
)AFE( سزوًدا بشبكة تأايض ساكبة. 

يختلص عدد السكثفرت تبًعر لجهد النظرم. 

افصل الطرقة عن السحاك سع تأسينه بشكل كرسل.. ا

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

انتبه إلى سوضع األسالك.. 2

فك الجهرز بحجم 6.4 سم )1/4 بوصة(، ثم افصل األسالك الستصلة برألطااص.. 3

توجد أابع دعرسرت لتثبيت السكثص. قم بفك البااغي األابعة السوجودة عند قرعدة . 4
الدعرسرت ثم اافع السكثص للخراج. 

ضع السكثص الجديد ثم أحكم تثبيت البااغي جيًدا. . 5

استبدل عاوة الحلقة والجهرز بحجم 6.4 سم )1/4 بوصة( )انظا الشكل 31(. ل

 إن الحد األقصى لعزم دواان طاص السكثص هو 3.4 نيوتن ستامهم
)30 اطالً في البوصة(.

المكثف لي شبكة التأريض ل 32الشكل 
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 )HECS(استبدال سستشعاات تأثيا هول على التيرا

افصل الطرقة عن السحاك سع تأسينه بشكل كرسل.. ا

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

2 .    .)HECS( انتبه إلى سكرن جسيع األسالك واتجره سستشعا تأثيا هول على التيرا
 ،)HECS( ولتوفيا ساجع سايع عند التحقق سن اتجره سستشعا تأثيا هول على التيرا

انظا إلى السهم األبيض.

يجب أن يكون سستشعا تأثيا هول على التيرا )HECS( واألسالك في مهم
االتجره الصحيح. وانتبه إلى السوضع قبل التفكيك.

قم بفك قضيب النرقل الدائاي. افصل جهرز M10 ثم حاك القضيب للخراج. . 3

قم بفك سوصل الخاج. والحظ االتجره.. 4

قم بفك البااغي األابعة السوجودة على قرعدة سستشعا تأثيا هول ثم انزع السستشعا.. 5

أدخل السستشعا الجديد. قم بتوجيه األسهم كسر هو سوضح في الشكل 34.. ل

قم بتحايك قضيب النرقل إلى سكرنه الصحيح، ثم ثبت جهرز M10 بإحكرم.. ل

أعد تاكيب سوصل السخاج، سع سااعرة االتجره الصحيح.. ل
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مستشعر تأثير هول على التيار الموجود داخل الكابينة  ل 33الشكل 

مستشعر تأثير هول على التيار )بالتفاصيل( ل 34الشكل 

قضيب النرقل

سستشعا تأثيا 
جهرز M10هول على التيرا

جهرز القرعدة

يجب توجيه األسهم 
بشكل سليم
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 )CT( استبدال سحول التيرا

افصل الطرقة عن السحاك سع تأسينه بشكل كرسل.. ا

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

انتبه إلى سكرن جسيع األسالك واتجره سستشعا سحول التيرا )CT(.    ولتوفيا ساجع . 2
سايع عند التحقق سن اتجره سحول التيرا )CT(، انظا إلى النقطة البيضرء.

يجب أن يكون سحول التيرا )CT( واألسالك في االتجره الصحيح. وانتبه مهم
إلى السوضع قبل التفكيك.

افصل األسالك. . 3

قم بتفكيك قضيب النرقل إلخااج سحول التيرا )CT(. ثم قم بفك الجهرز M10 لتحايك . 4
شايط النرقل للخراج.

5 ..)CT( ثم قم بإزالة سحول التيرا ،)CT( فك البااغي األابعة السوجودة في قرعدة سحول التيرا

أعد تاكيب سحول التيرا )CT(، سع التأكد سن وضعه في االتجره الصحيح. قم بإحكرم . ل
تثبيت سحول التيرا )CT( برستخدام البااغي األابعة السوجودة في القرعدة.

أعد توصيل عاوة الحلقة. ولكن ال تفاط في إحكرم الابط، وإال فسينكسا السسسرا . ل
السلولب. للوقوص على سواصفرت عزم الدواان السطلوبة، ُياجى الاجوع إلى ستطلبرت 

العزم لوسرئل التثبيت السلولبة فى صفحة 181. بعد ذلك، أعد تاكيب النرقل ثم ثبته 
بإحكرم في سكرنه الصحيح.

مكثفات المرشح

تستخدم جسيع سحاكرت اإلطرا "ب" سكثفرت الساشح على جرنب السحاك. كذلك، فإن خيراات 
 سقوم الواجهة األسرسية النشط )AFE( تشسل سكثفرت للساشح على جرنب الخط. ااجع إلى 

 ))AFE( شكل 19 في صفحة 27 )كربينة توصيالت الكبالت لسقوم الواجهة األسرسي النشط
وشكل 21 في صفحة 29 )كربينة توصيالت الكربالت للسقوم ذي 18 نبضة(.

إن سكثفرت الساشح عبراة عن وحدات ثالثية األطواا سعبأة برلزيت وسزودة بأابع جلبرت 
عرزلة. كذلك، فإن السكثفرت ثالثية األطواا عبراة عن وحدات داخلية أحردية الطوا ستصلة في 

تكوين على شكل Y. وتتصل النقطة السحريدة سن الطاص Y برلجلبة الاابعة التي يتم توفياهر 
لالستخدام كسقيرم لجهد النقطة السحريدة أو ألغااض الحسرية/التشخيص األخاى. يتم تأايض 

الحرويرت السعدنية للسكثفرت سن خالل سسسرا سلولب يوجد على علبة السكثص.

تحتوي السكثفرت على "سقروسرت تصايص" داخلية لتفايغ السكثص وتقليل الجهد إلى أدنى سن 
50 فولت في 5 دقرئق عند الفصل. الشكل 35 يعاض سكثًفر نسوذجًير ثالثي األطواا. 

كابينة مكثفات المرشح
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مكثف مرشح المحرك ل 35الشكل 

اتاك سكثفرت السحاك لسدة تتااوح سن 5 إلى 10 دقرئق ليتم تفايغ تحذيرن 
الجهد بشكل آسن قبل فتح أبواب الكربينة.

استبدال مكثفات المرشح

انظا السنشوا IN010_-EN-P-7000، "إجااء فحص وتخزين سكثفرت ساشح خط الجهد 
الستوسط".

افصل الطرقة عن السحاك سع تأسينه بشكل كرسل.. ا

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

انتبه إلى سكرن كل الكربالت وضع عالسة عليهر وفًقر لذلك.. 2

قم بفك توصيالت الطرقة األابع برألطااص والسوصل األاضي الفادي سن السحاك . 3
إلى إطرا السكثص السوجود على الجرنب العلوي األيسن سن الجزء الخلفي للسكثص.

قم بفك الدعرسة األسرسية التي تثبت السكثص في سكرنه. على الجزء الخلفي سن السكثص، . 4
ال توجد أي أجهزة تقوم بتثبيت السكثص؛ بل يتم تاكيبه في فتحة توجد على السجسوعة.

انزع السكثص سن السحاك.. 5

يسكن أن تزن السكثفرت سر يصل إلى 100 كجم )220 اطالً(. لذا، استعن مهم
بشخص أو أكثا لنزع السكثص.
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إن جلبرت البواسلين حسرسة للكسا بداجة برلغة لذا فإن أي الضغط تنبيبن 
عليهر بأي قوة قد ُيسبب تلص السدادة بين الجلبة والبدن سسر يسبب إسكرنية 

حدوث تساب أو انسداد.

قم بتاكيب السكثص الجديد، سع تحايكه للخلص حتى يتم تاكيبه داخل الفتحة. قم بتثبيت . ل
الدعرسة األسرسية.

أعد توصيل كل كربالت الطرقة والتوصيالت األاضية. ويتم استخدام جهرز M14، . ل
ولكن ينبغي إحكرم تثبيتهر عند عزم يبلغ 30 نيوتن•ستا )22 قدًسر • اطل( بسبب القيود 
السيكرنيكية على السكثص. ويسكنك تثبيت هذه التوصيالت قبل تحايك السكثص إلى سكرنه 

برلكرسل تبًعر للسسرحة السترحة.

اتبع سلصقرت اإلاشردات السوجودة على كل سكثص لابط التوصيالت الطافية بإحكرم. . ل

أعد تاكيب اللوح السعدني الذي تست إزالته، ثم قم بإجااء آخا فحص للتأكد سن تثبيت . ل
التوصيالت ووضعهر بشكل صحيح.

اختبار مكثفات المرشح

هنرك طايقترن خط سكثفرت الساشح توصي شاكة Rockwell Automation برتبرع الطايقة 
األولى حيث تقلل سن سشركل تواتا العزوم ذلك أنه يجاي فصل السكثفرت. إذا كرنت القااءات 

غيا ساضية، فإن الطايقة الثرنية تكون أكثا دقة لكنهر تشسل فصلهر واختبراهر بسفادهر. 

الطايقة األولى

تأكد سن عدم توصيل أي طرقة برلسعدات.. ا

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

تأكد سن أن التحسيل ليم قيد التشغيل بسبب العسلية. فأي سحاك سزود تنبيبن 
بعجلة سطلقة يسكن أن يولد جهًدا يعسل على تغذية األجهزة ساة أخاى.

اتبع اجااءات السالسة السنرسبة لعزل السعدة سن الجهد الستوسط.. 2

وتحقق سن خلو كل الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر عرزلة أو جهرز سنرسب . 3
لقيرم الجهد.

قم بإجااء فحص سائي للتأكد سن عدم وجود تساب في الزيت أو وجود باوز في أي . 4
سن السكثفرت.

تسثل السكثفرت ذات الباوز أو التي تساب زيت سشركل سسكنة سع تنبيبن 
العنرصا الداخلية. ال تستخدسهر بل البد سن استبدال هذه الوحدات. إن عدم 

اإللتزام بذلك قد يؤدي إلى التعاض لإلصربة الشخصية أو السوت أو تضاا 
السلكية أو خسراة اقتصردية.
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سستخدًسر DMM، قم بقيرم السعة في كل كل سكثفرت دون الحرجة إلى إزالة أي . 5
وصالت. 

إذا كرن الفاق بين أعلى قااءات وأقل قااءات أقل سن 15%، فإن كرفة السكثفرت بحرلة 
جيدة. إذا كرن الفاق بين أعلى القااءات وأدنرهر يسروي 15% أو يزيد فابسر يكون لديك 
سكثص ترلص. إذا كرنت الدائاة تشسل أكثا سن سكثص، فإنك قد تحترج إلى عزل كل سنهر 

وسن ثم فحصه سنفصالً لتحديد السكثص السعيب.
حدد سوضع كل الكربالت وضع عالسة قبل فصل السكثفرت.. ل
افصل كربالت الطرقة سن أطااص السكثص السوجودة على جسيع الجلبرت األابع، ثم . ل

اعزلهر سن السكثص )انظا استبدال سكثفرت الساشح في صفحة 47(.
كاا الخطوة 5 لفحص كل سكثص بشكل سنفصل لتأكيد السكثص السعيب.. ل

الطايقة الثرنية

تأكد سن عدم توصيل أي طرقة برلسعدات.. ا

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

تأكد سن أن التحسيل ليم قيد التشغيل بسبب العسلية. فأي سحاك سزود تنبيبن 
بعجلة سطلقة يسكن أن يولد جهًدا يعسل على تغذية األجهزة ساة أخاى.

قم بإجااء فحص سائي للتأكد سن عدم وجود تساب في الزيت أو وجود باوز في أي . 2
سن السكثفرت.

تسثل السكثفرت ذات الباوز أو التي تساب زيت سشركل سسكنة سع تنبيبن 
العنرصا الداخلية. ال تستخدسهر بل البد سن استبدال هذه الوحدات. إن عدم 

االلتزام بذلك قد يؤدي إلى التعاض لإلصربة الشخصية أو السوت أو تضاا 
السلكية أو خسراة اقتصردية.

انتبه إلى سكرن كل الكربالت وضع عالسة عليهر وفًقر لذلك.. 3

افصل كربالت الطرقة سن أطااص السكثص السوجودة على جسيع الجلبرت األابع، ثم . 4
اعزلهر سن السكثص )انظا استبدال سكثفرت الساشح في صفحة 47(.

قم بتوصيل طرقة اختبرا أحردي الطوا سنخفض الجهد، على سبيل السثرل بجهد . 5
110 فولت أو 220 فولت، عبا الطوا والوضع السحريد للسكثص. قم بتشغيل طرقة 

االختبرا وقيرم جهد االختبرا والتيرا الذي يتم سحبه بواسطة السكثص. كاا االختبرا 
لكل األطواا الثالثة وانتبه إلى جهد االختبرا والتيرا.
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سيتم شحن السكثص أثنرء هذا االختبرا، لذلك توخ الحذا لتجنب حدوث تنبيبن 
صدسة كهابية أو التعاض لإلصربة. وعند نقل توصيالت االختبرا سن طوا 

إلى الطوا الذي يليه، انتظا لسدة خسم دقرئق على األقل لتفايغ شحن السكثص. 

احسب السعة سن القيم التي تم قيرسهر لجهد االختبرا والتيرا. برلنسبة ألي سكثص سليم، . ل
ينبغي أن تكون قيسة السعة السحسوبة لكل سن القااءات الثالث في نطرق ± 15% سن 
وحدة السيكاوفرااد السوجودة على لوحة اسم السكثص. أسر إذا كرن خراج ذلك النطرق 

فيتعين استبدال السكثص.

لنفتاض أنه تم تصنيص سكثص بعد خضوعه لالختبرا بسعة 400 كيلو فولت أسبيا ستفرعل 
و6600 فولت و50 هاتز و29.2 سيكاوفرااد. ولنفتاض أنك تستخدم طرقة اختبرا تبلغ 

200 فولت و50 هاتز سع الجهد السسجل والقيم الحرلية لكل اختبرا كسر هو سوضح في 
الجدول أدنره.

NلNL3لNL2لL1الطور ل محايد
200 فولت200 فولت200 فولتجهد االختبرا

1.861 أسبيا1.866 أسبيا1.87 أسبياالتيرا الذي تم قيرسه

احسب السعة برستخدام القااءة األولى. في هذه الحرلة:

V = 200V, I = 1.87 for L1-N 
Xc = V/I = 200/1.87 = 106.95 

C= 1/ )2 π F Xc( 
C= 1/)2 x 3.14 x 50 x 106.95 

C=29.7μ F

 حيث:
F = تادد فاق الجهد السراي

.L3-Nو L2-N برلسثل، يسكنك حسرب سعة القيرسين الستبقيين لكل سن

 .PowerFlex 7000  يتنرول هذا القسم سكونرت كربينة السحول لسحاك اإلطرا "ب" طااز
كذلك، يشاح بشكل تفصيلي سهرم الصيرنة العردية أو الستكااة التي تحرفظ على السحاك في 

أفضل حرالت التشغيل.

تحتوى كربينة السحول على وحدات سقوم وثالث وحدات عركم. تتوفا وحدات إلسداد الطرقة 
لسحاك البوابة السنعزل )IGDPS( على لوح الجرنب األيسن سن الكربينة.

تتوفا سستشعاات حاااية على الوحدة العلوية للعركم والسقوم. ولكن يعتسد السكرن الدقيق على 
تكوين السحاك. فهذه السستشعاات تتصل بألواح التغذية الساتدة لداجة الحاااة التي تقوم 

بإاجرع اإلشراات إلى وحدة التحكم في السحاك.

برلنسبة لكبرئن توصيالت الكربالت/ التحكم، انظا سكونرت التحكم / كربينة توصيالت الكربالت 
في صفحة 25. برلنسبة لوصلة التيرا السستسا/ كبرئن السااوح، انظا سكونرت كربينة وصلة 

التيرا السستسا وكربينة الساوحة في صفحة 111.

مكونات كابينة المحول
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كابينة المحول )طراز خفض الحرارة، بجهد لل24 لولت( ل ل3الشكل 

وحدات إسداد الطرقة 
لسحاك البوابة السنعزل 

)IGDPS(

ليم سن السطلوب 
سقوم IGDPS في 

السحاكرت ذات 
SPS لوحرت

النرقل األاضي

وحدات العركم

 سستشعا الضغط 
التفرضلي

وحدات السقوم
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كابينة المحول )طراز خفض الحرارة، النسخة الموضحة من لل33 إلى للا4 لولت( ل ل3الشكل 

وحدات إسداد 
الطرقة لسحاك 
البوابة السنعزل 

)IGDPS(

ليم سن السطلوب 
 IGDPS سقوم
في السحاكرت 

ذات لوحرت 
SPS

النرقل األاضي

وحدات العركم

 سستشعا الضغط 
التفرضلي

وحدات السقوم
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كابينة المحول )طراز خفض الحرارة، النسخة الموضحة من لللل لولت( ل ل3الشكل 

سستشعا الضغط 
التفرضلي

النرقل األاضي

وحدات إسداد 
الطرقة لسحاك 
البوابة السنعزل 

)IGDPS(

ليم سن السطلوب 
سقوم IGDPS في 

السحاكرت ذات 
SPS لوحرت

وحدات السقوم

وحدات العركم
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كابينة المحول، لل33 إلى للا4 لولت )طراز األنبوب الحراري( ل ل3الشكل 

كابينة المحول، لللل لولت )طراز األنبوب الحراري( ل ل4الشكل 

وحدات إسداد الطرقة 
لسحاك البوابة 

)IGDPS( السنعزل

وحدات إسداد الطرقة 
لسحاك البوابة 

)IGDPS( السنعزل

وحدات السقوم

وحدات العركم

النرقل األاضي

وحدات السقوم

وحدات 
إسداد الطرقة 

لسحاك 
البوابة 

السنعزل 
)IGDPS(

وحدات إسداد 
الطرقة لسحاك 
البوابة السنعزل 

)IGDPS(

وحدات العركم
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إن PowerCage هي وحدة سحول تتكون سن العنرصا الترلية:
علبة الااتينج اإليبوكسي	 
أشبره سوصالت الطرقة سع ألواح الدائاة الكهابرئية لسحاك البوابة	 
السخفضرت الحاااية أو األنربيب الحاااية	 
سرسك	 
سقروسرت االستصرص	 
سكثفرت االستصرص	 
سقروسرت السشراكة )غيا ستوفاة في طاازات 2400 فولت(	 

يتكون كل سحاك سن ثالث وحدات سقوم PowerCage وثالث وحدات عركم 
PowerCage. يوجد فئترن ائيسيترن للسقوسرت: 

سقوسرت الواجهة األسرسية النشطة )AFE( وذات 18 نبضة	 
سقوسرت الواجهة األسرسية النشطة )AFE( تستخدم الثرياستواات التبديلية للبوابة 	 

 )SGCT( الستسرثلة
سقوسرت ذات 18 نبضة سيليكونية	 

إن كل وحدات العركم تستخدم الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT( كأشبره 
سوصالت.

يعتسد حجم وحدة PowerCage على جهد النظرم، كسر ستختلص السكونرت في تيرا النظرم.

يوضح هذا الجدول استخدام أشبره سوصالت الطرقة في قسم العركم.

الثايرستورات التبديلية التكوين
 )SGCT( للبوابة المتماثلة

الخاصة بالمقوم

مقومات السيليكون 
 )SCR( المضبوطة

الخاصة بالمقوم

الثايرستورات التبديلية 
 )SGCT( للبوابة المتماثلة

الخاصة بالعاكس
2400 فولت، الواجهة األسرسية 

)AFE( النشطة
606

24000186 فولت، 18 نبضة
4160/3300 فولت، الواجهة 

)AFE( األسرسية النشطة
12012

330001812/ 4160 فولت، 18 نبضة
6600 فولت، الواجهة األسرسية 

)AFE( النشطة
18018

660001818 فولت، 18 نبضة

تشتسل بعض تكوينرت السحاك PowerFlex 7000 على لوحرت تغذية برلطرقة SPS ذاتية 
التزود برلثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT( وهذه اللوحرت قربلة للتطبيق على 
كرفة اإلطراات "أ" وكرفة سحاكرت اإلطرا "ب" AFE ذات وحدات خفض الحاااة. انظا 

 )SGCT( ذاتية التزود برلثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة SPS لوحرت تغذية برلطرقة
في صفحة 101 لسزيد سن السعلوسرت.

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر عرزلة أو 
جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض لإلصربة أو الوفرة.

يسكن أن تحتوي وحدة PowerCage إسر على سقوسرت السيليكون السضبوطة تنبيبن 
)SCR( أو على الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT(. هذا، وتتسم لوحة 
دائاة الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT( بأنهر حسرسة للشحنرت الكهابرئية 

اإلسترتيكية. لذا، ال تتعرسل سطلًقر سع هذه األلواح دون تأايضهر بشكل سنرسب.

قد تتعاض بعض ألواح الدائاة للتلص بواسطة الشحنرت الكهابرئية تنبيبن 
اإلسترتيكية. كذلك، قد يؤدي استخدام ألواح دائاة ترلفة إلى تلص السكونرت ذات 

الصلة. لذا، استخدم شايط سعصم التأايض عند التعرسل سع ألواح الدائاة الحسرسة.

PowerCage™ رؤية عامة
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هذا، وتتسم لوحة دائاة SPS بأنهر حسرسة للشحنرت الكهابرئية تنبيبن 
اإلسترتيكية. لذا، ال تتعرسل سطلًقر سع هذه األلواح دون تأايضهر بشكل سنرسب.

قبل توصيل طرقة التحكم إلى السحاك، يجب أخذ قيرسرت سقروسة شبه سوصل الطرقة وسقروسة 
دائاة االستصرص. وسيضسن ذلك عدم حدوث أي تلص في قسم السحول أثنرء الشحن. وفيسر 

يلي، توضح اإلاشردات الستوفاة برلتفصيل كيفية اختبرا السكونرت الترلية:
 	)AFE( قنطاة العركم أو سقوم الواجهة األسرسية النشطة

اختبرا سقروسة القطب السوجب إلى القطب السرلب )سقروم السشراكة والثرياستوا 	 
))SGCT( التبديلي للبوابة الستسرثلة

اختبرا سقروسة االستصرص )سقروم االستصرص(	 
اختبرا سعة االستصرص )سكثص االستصرص(	 

 	)SCR( قنطاة السقوم السيليكوني السضبوط
اختبرا سقروسة القطب السوجب إلى القطب السرلب )سقروم السشراكة والسقوم 	 

))SGCT( السيليكوني السضبوط
 	))SCR( اختبرا سقروسة البوابة إلى القطب السرلب )السقوم السيليكوني السضبوط
اختبرا سقروسة االستصرص )سقروم االستصرص(	 
اختبرا سعة االستصرص )سكثص االستصرص(	 

قبل سحرولة إجااء أي عسل، تحقق سن أن النظرم قد تم فصله واختبراه تنبيبن 
للتأكد سن عدم وجود فاق جهد به.

سقروسرت االستصرص

تتصل سقروسرت االستصرص في سلسلة ستتربعة سع سكثفرت االستصرص. وهي سًعر تشكل سخسًدا 
بسيًطر للسقروم سع السوسع )RC( يتصل عبا كل الثرياستواات )السقوم السيليكوني السضبوط 
)SCR( أو الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT((. وتعسل دائاة االستصرص على 

تقليل ضغط الجهد اللحظي )dv/dt( السوجود على الثرياستواات وتقلل سن فقدان التبديل. 
وتتصل سقروسرت االستصرص في سجسوعرت سن سقروسرت ستنوعة سابوطة بسلك وستصلة على 
التوازي. ويعتسد عدد السقروسرت برلتوازي على نوع الثرياستوا والتكوين وحجم إطرا السحاك. 

سكثفرت االستصرص

تتصل سقروسرت االستصرص في سلسلة ستتربعة سع سقروسرت االستصرص. وهي سًعر تشكل سخسًدا 
بسيًطر للسقروم سع السوسع )RC( ستصل عبا كل الثرياستواات )السقوم السيليكوني السضبوط 

)SCR( أو الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT((. أسر الغاض سن دائاة االستصرص 
فهو تقليل شدة فاق الجهد )dv/dt والقسة( الخرص برلثرياستوا وتقليل فقدان التبديل.

سقروسرت السشراكة

توفا سقروسرت السشراكة إسكرنية سشراكة الجهد الستسروي عند استخدام أجهزة ستطربقة في سلسلة 
 )SGCT( للثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة PowerCage برلتتربع. ُياجى سالحظة وحدات

الخرصة برألنظسة ذات جهد 2400 فولت وجود أجهزة ستطربقة وال يوجد بهر سقروم سشراكة.

دائًسر سر تحتوي وحدات PowerCage للسقوم السيليكوني السضبوط )SCR( على سقروسرت 
السشراكة حتى إذا لم يكن سن الضاواي وجود أجهزة ستطربقة. وتوفا سقروسرت السشراكة في 

وحدات PowerCage للسقوم السيليكوني السضبوط )SCR( وظيفة تشخيص.

لحوصات المقاومة
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سع كل أشبره سوصالت الطرقة أو الثرياستواات، يتطلب الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة 
)SGCT( وجود دائاة لالستصرص. وتتكون دائاة االستصرص الخرصة برلثرياستوا التبديلي 

للبوابة الستسرثلة )SGCT( سن سقروم استصرص يتتربع في سلسلة سع سكثص استصرص.

الشكل 41 تعاض دائاة االستصرص الشكل 51 تعاض السواقع الفعلية لنفم الدائاة. قم 
السقروسة عبا وحدتين ستجرواتين سن وحدات خفض الحاااة. وتشيا أي قيسة بين 60 كيلو أوم 

و75 كيلو أوم إلى أن سقروم السشراكة بحرلة جيدة.

دائرة االمتصاص لوحدة الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة )SGCT( ل ا4الشكل 

دائرة االمتصاص لوحدة الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة )SGCT( )ذات دائرة SPS( ل 42الشكل 

الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة 
)SGCT( ودائرة االمتصاص
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Anode
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Rsn-2
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جهازي لل24 لولت وحدة PowerCage )طراز خفض الحرارة( ل 43الشكل 

جهازي لل24 لولت وحدة PowerCage )ذات لوحات SPS( ل 44الشكل 

قرعدة السرسك
الثرياستواات التبديلية 

)SGCT( للبوابة الستسرثلة
وحدة خفض الحاااة

علبة 
الوحدة

لوحة التغذية 
الساتدة لداجة 

الحاااة
اأم 

السرسك

قرعدة 
السرسك

وحدة 
خفض 
الحاااة

علبة الوحدة

سجسوعة 
تثبيت 

SPS بدون 
لوحة التغذية 

بداجة 
الحاااة

اأم 
السرسك

الثرياستوا التبديلي للبوابة 
)SGCT( الستسرثلة

سجسوعة تثبيت SPS ذات 
لوحة التغذية بداجة الحاااة

الثرياستوا التبديلي للبوابة 
)SGCT( الستسرثلة
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أربعة أجهزة لل33/ للا4 لولت وحدة PowerCage )طراز خفض الحرارة( ل 45الشكل 

أربعة أجهزة لل33/ للا4 لولت وحدة PowerCage )ذات لوحات SPS( ل ل4الشكل 

قرعدة السرسك  سجسوعة ستطربقة سن
2 ثرياستوا تبديلين للبوابة 

)SGCT( الستسرثلة

 سجسوعة ستطربقة سن
2 ثرياستوا تبديلين للبوابة 

)SGCT( الستسرثلة
وحدة خفض 

الحاااة

علبة الوحدة لوحة التغذية الساتدة لداجة الحاااة اأم السرسك

قرعدة السرسك  سجسوعة ستطربقة سن
2 ثرياستوا تبديالن للبوابة 

)SGCT( الستسرثلة

سجسوعة تثبيت SPS ذات 
لوحة التغذية بداجة الحاااة

 سجسوعة ستطربقة سن
 2 ثرياستوا تبديالن

)SGCT( للبوابة الستسرثلة
اأم السرسك

وحدة خفض 
الحاااة

سجسوعة تثبيت SPS بدون لوحة 
التغذية بداجة الحاااة

علبة الوحدة
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وحدة PowerCage لستة أجهزة لللل لولت )طراز خفض الحرارة( ل ل4الشكل 

ستة أجهزة لللل لولت وحدة PowerCage )ذات لوحات SPS( ل ل4الشكل 

قرعدة السرسك

 سجسوعة ستطربقة سن
3 ثرياستوا تبديالن للبوابة 

)SGCT( الستسرثلة

 سجسوعة ستطربقة سن 
3 ثرياستوا تبديالن للبوابة 

)SGCT( الستسرثلة
اأم 

السرسك

وحدة خفض 
لوحة التغذية الساتدة لداجة الحاااةالحاااة

علبة الوحدة

قرعدة السرسك
 سجسوعة ستطربقة سن

3 ثرياستوا تبديلين للبوابة 
)SGCT( الستسرثلة

 سجسوعة ستطربقة سن
3 ثرياستوا تبديلين للبوابة 

)SGCT( الستسرثلة
اأم السرسك

وحدة خفض 
الحاااة

سجسوعة تثبيت SPS ذات 
لوحة التغذية بداجة الحاااة

سجسوعة تثبيت SPS بدون 
لوحة التغذية بداجة الحاااة

علبة 
الوحدة
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أربعة أجهزة لل33/ للا4 لولت وحدة PowerCage )طراز األنابيب الحرارية( ل ل4الشكل 

قنرة دعم األنبوب الحاااي علبة الوحدة

قرعدة السرسك

 سجسوعة ستطربقة سن
2 ثرياستوا تبديلين للبوابة 

)SGCT( الستسرثلة لوحة التغذية الساتدة 
لداجة الحاااة

 سجسوعة ستطربقة سن
2 ثرياستوا تبديلين للبوابة 

)SGCT( الستسرثلة
اأم السرسك

سجسوعة األنبوب 
الحاااي
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مجموعة دائرة االمتصاص لوحدة الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة )SGCT( ل ل5الشكل 

مجموعة دائرة االمتصاص )طراز األنبوب الحراري( ل ا5الشكل 
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برإلضرفة إلى دائاة االستصرص، يتصل سقروم السشراكة برلتوازي سع الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة 
)SGCT(. ويضسن سقروم السشراكة التوزيع الستسروي للجهد بين الثرياستواات التبديلية للبوابة 

 )SGCT( الستصلة في تتربع. قم بتوصيل الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT( الستسرثلة
في تتربع لزيردة إجسرلي سعة سنع الجهد العكسي )أقصى جهد عكسي )PIV(( كسر توضح ذلك الدائاة 

الكهابرئية. ثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT( ذو تصنيص PIV به 6500 فولت ويقدم 
الجهرز الواحد هرسش تصسيم كرفًير لألنظسة الكهابرئية سع إسداد جهد ستوسط يبلغ 2400 فولت. وعند جهد 

4160 فولت، قم بتوصيل اثنين سن الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT( في تتربع لتوفيا 
أقصى جهد عكسي )PIV( صرٍص يبلغ 13000 فولت لتحقيق هرسش التصسيم الضاواي. وبرلسثل، قم 

بتوصيل ثالثة سن الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT( في تتربع عند جهد 6.6 كيلو فولت 
لتوفيا أقصى جهد عكسي )PIV( صرٍص يبلغ 19500 فولت لتحقيق هرسش التصسيم الضاواي.

لتلبية ستطلبرت التبايد للثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT(، ضع الثرياستوا التبديلي 
للبوابة الستسرثلة )SGCT( بين اثنتين سن وحدات خفض الحاااة يتم تبايدهسر برلهواء السندفع؛ 
بحيث تكون إحداهسر على القطب السوجب واألخاى على القطب السرلب. ويختلص اندفرع الهواء 
على الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT( برختالص حجم الجهرز. وتعسل سجسوعة 

السرسك السوجودة على الجرنب األيسن سن وحدة العركم على توليد هذه االندفرعرت.

تتطلب الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT( ضغًطر سنتظًسر لسنع التلص وضسرن السقروسة 
الحاااية السنخفضة. اعسل على تحقيق الضغط السنتظم سن خالل فك سسرسيا تاكيب وحدة خفض 

الحاااة وإحكرم تثبيت السرسك، ثم أحكم تثبيت سسرسيا وحدة خفض الحاااة. للحصول على اإلاشردات. 

يقوم هذا التصسيم بتوجيه الهواء الساشح الخراجي سن خالل فتحرت وحدة خفض الحاااة 
لتشتيت الحاااة سن الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT(. ويضسن ساشح البرب 

بقرء فتحرت وحدة خفض الحاااة خرلية سن جسيسرت األتابة.

)SGCT( اختبار الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة
توضح الخطوات الترلية كيفية التحقق سن أشبره سوصالت الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة 
)SGCT( وكل سكونرت االستصرص ذات الصلة. كذلك، يوجد ساجع سايع لكل سن السقروسة 

وقيم السعة الستوقعة ، برإلضرفة إلى اسم بيرني تخطيطي بسيط في الجدول أدنره. ويوضح 
الاسم البيرني التخطيطي البسيط شكل 41 ةحفص يص 57 في كيفية توصيل سكونرت دائاة 

.)SGCT( االستصرص عبا الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة
تصنيف الثايرستور التبديلي 
)SGCT( للبوابة المتماثلة

مكثف االمتصاصمقاوم االمتصاصوصلة مقاوم المشاركةا

6 أوم )سقوم الكربالت 80 كيلوأوم1500 أسبيا
لسقوم الواجهة األسرسية 

 ))AFE( النشط

0.2 سيكاوفرااد

0.2 سيكاوفرااد7.5 أوم )عركم( 80 كيلوأوم1500 أسبيا
0.1 سيكاوفرااد10 كيلو أوم 80 كيلوأوم800 أسبيا

15 أوم )سقوم الكربالت 80 كيلوأوم400 أوم
لسقوم الواجهة األسرسية 

 ))AFE( النشط

0.1 سيكاوفرااد

0.1 سيكاوفرااد17.5 أوم )عركم( 80 كيلوأوم400 أوم

1— ال تتضسن السحاكرت بجهد 2400 فولت سقروًسر للسشراكة على األجهزة.

قيم مقاومة الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة/دائرة االمتصاص ل االجدول 

قياس مقاومة الثايرستور التبديلي للبوابة 
المتماثلة

المقاومة التي تم قياسها
المقوم )الواجهة األمامية العاكس

النشطة )AFE( لقط(
سقروسة القطب السوجب إلى القطب السرلب 

)SCR( للسقوم السيليكوني السضبوط 
)وحدة خفض الحاااة إلى وحدة خفض 

الحاااة( كيلو-أوم
)أعلى قيسة()أدنى قيسة()أعلى قيسة()أدنى قيسة(

سقروسة االستصرص 
)نقطة االختبرا: وحدة خفض الحاااة أعاله( أوم

)أعلى قيسة()أدنى قيسة()أعلى قيسة()أدنى قيسة(

مجموعة دائرة االمتصاص لوحدة الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة )SGCT( ل ل5الشكل 

مجموعة دائرة االمتصاص )طراز األنبوب الحراري( ل ا5الشكل 

Cs-1

Rsh

Rsn-2

Rsn-1

القطب السوجب

Cs-2

القطب السرلب

Rsn-2

Cs-1

Cs-2

Rsn-1

القطب السرلب

Rsh

القطب السوجب
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قياس مقاومة الثايرستور التبديلي للبوابة 
المتماثلة

المقاومة التي تم قياسها
المقوم )الواجهة األمامية العاكس

النشطة )AFE( لقط(
سعة االستصرص

)نقطة االختبرا:وحدة خفض الحاااة إلى 
اليسين( سيكاوفرااد

)أعلى قيسة()أدنى قيسة()أعلى قيسة()أدنى قيسة(

مقاومة القطب الموجب إلى القطب السالب لي الثايرستور التبديلي 
للبوابة المتماثلة )SGCT()مشاركة(

يقوم فحص سقروسة القطب السوجب إلى القطب السرلب بقيرم السجسوعة الستوازية سن سقروم 
السشراكة وسقروسة القطب السوجب إلى القطب السرلب للثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة 

)SGCT(. ويتسيز سقروم السشراكة بسقروسة أقل بكثيا سن أي ثرياستوا تبديلي للبوابة 
الستسرثلة )SGCT( يكون بحرلة جيدة؛ ولذلك سيكون القيرم أقل قليالً سن سقروسة سقروم 

السشراكة. يشيا القيرم بين 60 كيلو أوم و75 كيلو أوم إلى أن الثرياستوا التبديلي للبوابة 
الستسرثلة )SGCT( في حرلة جيدة وإلى أنه تم توصيل األسالك إلى الثرياستوا التبديلي للبوابة 

الستسرثلة )SGCT( بشكل صحيح. في حرلة تعطل الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة 
)SGCT(، فإنه سيكون في وضع السقصا، أي بسقروسة 0 أوم. وسيكون فحص سقروسة القطب 

السوجب إلى القطب السرلب 0 أوم.

توجد نقطة اختبرا داخل وحدة PowerCage لقيرم السقروسة الخرصة بسقروم االستصرص 
وسعة سكثص االستصرص. وتسثل نقطة االختبرا الوصلة الكهابرئية بين سقروم االستصرص 

وسكثص االستصرص. ضع سجًسر واحًدا سن السقيرم الستعدد على نقطة االختبرا والسجم اآلخا 
على وحدة خفض الحاااة السنرسبة لتحديد قيسة السقروم أو السكثص. أنظا الشكل 52.

وحدات PowerCage للثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة )SGCT( ل 52الشكل 

تتم سشراكة قيسة السقروسة بين 
وحدتين سن وحدات خفض 

الحاااة بشكل ستواٍز سع سقروسة 
القطب السوجب إلى القطب 

السرلب

إن قيسة السقروسة بين وحدة 
خفض الحاااة ونقطة 

االختبرا تشيا إلى سقروسة 
االستصرص
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قياسات مقاومة الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة )SGCT( لي وحدة  ل 53الشكل 
PowerCage )ذات مجموعة تثبيت SPS بدون لوحة التغذية بدرجة الحرارة(

قياسات المقاومة )طراز األنبوب الحراري( ل 54الشكل 

تتم سشراكة قيسة السقروسة 
بين وحدتين سن وحدات 

خفض الحاااة بشكل 
ستواٍز سع سقروسة القطب 

السوجب إلى القطب 
السرلب

إن قيسة السقروسة 
بين وحدة خفض 
الحاااة ونقطة 

االختبرا تشيا إلى 
سقروسة 

االستصرص

نقطة اختبرا دائاة االستصرص

إن السقروسة بين وحدة 
خفض الحاااة ونقطة 

االختبرا تشيا إلى 
سقروسة االستصرص

تتم سشراكة السقروسة 
بين وحدتين سن 

وحدات خفض الحاااة 
بشكل ستواٍز سع 
سقروسة القطب 

السوجب إلى القطب 
السرلب

قياس مقاومة الثايرستور التبديلي للبوابة 
المتماثلة

المقاومة التي تم قياسها
المقوم )الواجهة األمامية العاكس

النشطة )AFE( لقط(
سعة االستصرص

)نقطة االختبرا:وحدة خفض الحاااة إلى 
اليسين( سيكاوفرااد

)أعلى قيسة()أدنى قيسة()أعلى قيسة()أدنى قيسة(

مقاومة القطب الموجب إلى القطب السالب لي الثايرستور التبديلي 
للبوابة المتماثلة )SGCT()مشاركة(

يقوم فحص سقروسة القطب السوجب إلى القطب السرلب بقيرم السجسوعة الستوازية سن سقروم 
السشراكة وسقروسة القطب السوجب إلى القطب السرلب للثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة 

)SGCT(. ويتسيز سقروم السشراكة بسقروسة أقل بكثيا سن أي ثرياستوا تبديلي للبوابة 
الستسرثلة )SGCT( يكون بحرلة جيدة؛ ولذلك سيكون القيرم أقل قليالً سن سقروسة سقروم 

السشراكة. يشيا القيرم بين 60 كيلو أوم و75 كيلو أوم إلى أن الثرياستوا التبديلي للبوابة 
الستسرثلة )SGCT( في حرلة جيدة وإلى أنه تم توصيل األسالك إلى الثرياستوا التبديلي للبوابة 

الستسرثلة )SGCT( بشكل صحيح. في حرلة تعطل الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة 
)SGCT(، فإنه سيكون في وضع السقصا، أي بسقروسة 0 أوم. وسيكون فحص سقروسة القطب 

السوجب إلى القطب السرلب 0 أوم.

توجد نقطة اختبرا داخل وحدة PowerCage لقيرم السقروسة الخرصة بسقروم االستصرص 
وسعة سكثص االستصرص. وتسثل نقطة االختبرا الوصلة الكهابرئية بين سقروم االستصرص 

وسكثص االستصرص. ضع سجًسر واحًدا سن السقيرم الستعدد على نقطة االختبرا والسجم اآلخا 
على وحدة خفض الحاااة السنرسبة لتحديد قيسة السقروم أو السكثص. أنظا الشكل 52.

وحدات PowerCage للثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة )SGCT( ل 52الشكل 

تتم سشراكة قيسة السقروسة بين 
وحدتين سن وحدات خفض 

الحاااة بشكل ستواٍز سع سقروسة 
القطب السوجب إلى القطب 

السرلب

إن قيسة السقروسة بين وحدة 
خفض الحاااة ونقطة 

االختبرا تشيا إلى سقروسة 
االستصرص
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مقاومة االمتصاص )جهاز الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة(

ال يلزم الوصول إلى سقروم االستصرص الختبرا السقروسة.   بل يجاي تحديد سوقع نقطة اختبرا 
دائاة االستصرص داخل وحدة PowerCage تحت وحدات خفض الحاااة. ولكل جهرز، توجد 

نقطة اختبرا واحدة. للتحقق سن السقروسة، قم بقيرم السقروسة بين نقطة االختبرا ووحدة خفض 
الحاااة أعاله.

اختبار مقاوم االمتصاص ل 55الشكل 

اختبار مقاوم االمتصاص )ذو لوحة SPS( ل ل5الشكل 

ااجع إلى جدول 1 في صفحة 63 لتحديد قيسة سقروسة االستصرص السنرسبة للتصنيص الحرلي 
للثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT( السستخدم.

 
 

نقطة اختبرا دائاة 
االستصرص

قيرم السقروسة بين 
وحدة خفض 

الحاااة ونقطة 
االختبرا

وحدة خفض 
الحاااة

وحدة خفض 
الحاااة

الثرياستوا التبديلي للبوابة 
)SGCT( الستسرثلة

سقروم 
االستصرص

سكثص 
االستصرص

سقروم السشراكة

نقطة االختبرا

إن قيسة السقروسة بين وحدة 
خفض الحاااة ونقطة 

االختبرا تشيا إلى سقروسة 
االستصرص

وحدة خفض الحاااة وحدة خفض الحاااة

سقروم 
االستصرص

سكثص 
االستصرص

سقروم السشراكة

J1

SPS دائاة
1 2

الثرياستوا التبديلي للبوابة 
)SGCT( الستسرثلة

نقطة االختبرا

تجاى سشراكة قيسة السقروسة 
بين وحدتين سن وحدات خفض 

الحاااة بشكل ستواٍز سع 
سقروسة القطب السوجب إلى 

القطب السرلب



لل سنشوا Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - سرام 2013   

تعايص السكونرت والصيرنة   لصل 3

إذا كرن السقروم خراج نطرق التفروت السسسوح به، فراجع إلى صفحة 72 لالطالع على 
إاشردات تفصيلية حول استبدال سجسوعة سقروم االستصرص.

سعة دائرة االمتصاص )جهاز الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة(

قم بتحويل السقيرم الستعدد سن وضع قيرم السقروسة إلى وضع قيرم السعة. تحقق سن سالسة 
سكثص االستصرص وذلك برلقيرم سن نقطة االختبرا إلى وحدة خفض الحاااة السجروة إلى يسين 

 ،SPS السقوسرت القيرسية أو سن وحدة خفض الحاااة إلى وحدة خفض الحاااة. برلنسبة لسقوسرت
 SPS بلوحة J1 الذي يوصل في Phoenix قم سن نقطة االختبرا إلى سسرا 1 في سوصل

)افصل السوصل J1 سن لوحة SPS أوالً(.

اختبار مكثف االمتصاص ل ل5الشكل 

  

وحدة خفض 
الحاااة

وحدة خفض 
الحاااة

سقروم 
االستصرص

سكثص 
االستصرص

سقروم السشراكة

الثرياستوا التبديلي للبوابة 
)SGCT( الستسرثلة

نقطة االختبرا

قم بقيرم السعة بين 
وحدة خفض الحاااة 
ونقطة االختبرا ) أو 

سن وحدة خفض 
الحاااة إلى وحدة 

خفض الحاااة 
األخاى(

نقطة اختبرا دائاة 
االستصرص
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اختبار ُمكثف االمتصاص )ذو لوحة SPS( ل ل5الشكل 

ااجع إلى جدول 1 في صفحة 63 لتحديد قيسة سعة االستصرص السنرسبة للتصنيص الحرلي 
للثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT( السستخدم.

في الواقع، تتأثا السعة التي يتم قيرسهر بكل سن سعة سكثص االستصرص والسعة األخاى في 
الدائاة، بسر في ذلك السعة سن دائاة سحاك البوابة. ويتعين عليك الوصول إلى قااءة ثربتة لكل 

األجهزة.

وإذا كرن السكثص خراج نطرق التفروت السسسوح به، فراجع إلى صفحة 76 لالطالع على 
إاشردات تفصيلية حول استبدال سكثص االستصرص.

وحدة خفض 
الحاااة

وحدة خفض 
الحاااة

سقروم 
االستصرص

سكثص 
االستصرص

سقروم السشراكة

J1

SPS دائاة
1

2

الثرياستوا التبديلي للبوابة 
)SGCT( الستسرثلة

نقطة االختبرا

سلك سكثص االستصرص

استخدم بااغي وصلة السوصل 
الختبرا سكثص االستصرص

SGCT سلك القطب السرلب الخرص برلثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة

نقطة اختبرا دائاة 
االستصرص



لل سنشوا Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - سرام 2013   

تعايص السكونرت والصيرنة   لصل 3

 .)SGCT( استبدال الثايرستورات التبديلية للبوابة المتماثلة

يوجد الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT، أو "الجهرز"( سع لوحة الدائاة السافقة 
في سجسوعة PowerCage. يتيعن عليك استبدال الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة 

)SGCT( في سجسوعرت ستطربقة )سجوعتين 4160 فولت، 3 سجسوعرت 6600 فولت(

يعتبا كل سن الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT( ولوحة التحكم السافقة سكوًنر 
واحًدا. فال تقم أبًدا بتغييا الجهرز أو لوحة الدائاة بشكل فادي. توجد 4 سصربيح LED على 

الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT(، ويبين الجدول الترلي وظرئفهر.

سصبرح 
LED الاابع

يشيا األخضا الثربت إلى أن سصدا إسداد الطرقة إلى البطرقة بحرلة جيدةأخضا

سصبرح 
LED الثرلث

يشيا األخضا الثربت إلى أن سقروسة القطب السرلب للبوابة بحرلة جيدةأخضا

سصبرح 
LED الثرني

يشيا وجود سصبرح LED في الوضع ON )تشغيل( إلى أن البوابة في الوضع ON أصفا
)تشغيل(، ويوسض برلتنروب سع السصبرح LED األول أثنرء التسايا عبا البوابة

سصبرح 
LED األول

يشيا وجود سصبرح LED في الوضع ON )تشغيل( إلى أن البوابة في الوضع OFF أحسا
)إيقرص(، ويوسض برلتنروب سع السصبرح LED الثرني أثنرء التسايا عبا البوابة

افصل الطرقة عن السحاك سع تأسينه بشكل كرسل.. ا

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

انتبه إلى سوضع كربالت األليرص الضوئية للتاكيب. . 2
إلخااج الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT(، افصل كربل طرقة سحاك البوابة . 3

وكربالت األليرص الضوئية. قد يؤدي تجروز الحد األدنى لنصص قطا الثني )50 سم ]2 بوصة[( 
لكربالت األليرص الضوئية إلى تعاضهر للتلص.

فك سوصل االستصرص الخرص ب J1( SPS على لوحة SPS( وأزل كتيفة دعم 
SPS ذات لوحة SPS إذا كرنت ساكبة.

قد تتعاض كربالت األليرص الضوئية للتلص في حرلة ااتطرسهر أو ثنيهر تنبيبن 
بشكل حرد. وللعلم، فإن الحد األدنى لنصص قطا الثني السسسوح به لكربالت 

األليرص الضوئية يبلغ 50 سم )2.0 بوصة(. يتضسن السوصل سيزة قفل تتطلب 
شد اللسرن وسحبه بافق للخراج. احتفظ برلسكون السوجود على لوحة الدائاة 

السطبوعة لسنع تعاضهر للتلص.

يجاي تاكيب بااغي نيلون على طااز األنربيب الحاااية 6600 فولت مهم
وال بد سن إزالتهر عند استبدال الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة 

)SGCT( أسر الغاض سن هذه البااغي فهو سزيد سن الدعم في النقل وأنهر 
غيا سطلوبة سر إن يجاي تاكيب السحاك في السوقع. ٌيحظا إعردة 

استخداسهر عند استبدال الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة.

قم بإزالة الحسل السوجود على سجسوعة اأم السرسك كسر هو سوضح في التحقق سن . 4
ضغط للسرسك في صفحة 89. 

هنرك دعرسترن تعسالن على تثبيت اللوحة بوحدة خفض الحاااة. قم بفك بااغي التثبيت . 5
لنزع لوحة الدائاة. إذا اقتضت الضاواة، فرضبط سوضع وحدات خفض الحاااة لنقل 

الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT( بحاية. 
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قم بتحايك لوحة الدائاة للخراج. . ل

قد تتسبب الشحنرت اإلسترتيكية في تلص الثرياستوا التبديلي للبوابة تنبيبن 
الستسرثلة )SGCT( أو تدسياه. لذا، احاص على حسرية نفسك بشكل سنرسب 

سن خالل الوقوص على أاضية قبل إخااج الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة 
)SGCT( البديل سن الحقيبة الواقية السضردة للكهابرء اإلسترتيكية. كذلك، قد 
يؤدي استخدام ألواح دائاة ترلفة إلى تلص السكونرت ذات الصلة. لذا، استخدم 

شايط سعصم التأايض عند التعرسل سع ألواح الدائاة الحسرسة.

تأتي الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT( في سجسوعرت ستطربقة مهم
في األنظسة السزودة بأكثا سن جهرز واحد لكل سرق. وعند استبدال الجهرز، يجب 
عليك استبدال كل الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT( السوجودة 

في السجسوعة حتى في حرلة تعطل واحد سنهر فقط. قم بتاتيب األجهزة سن اليسرا 
إلى اليسين في سجسوعرت )أي السجسوعة 1+2، و3+4، و6+5(.

أثنرء وقوفك على أاضية، قم بإخااج الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT( . ل
سن الحقيبة السضردة للكهابرء اإلسترتيكية.

قم بتنظيص وحدة خفض الحاااة برستخدام قطعة قسرش نرعسة وكحول سحّسا.. ل
ضع طبقة اقيقة سن ساكب الابط الكهابرئي )Alcoa EJC اقم 2 أو ساكب سكرفىء . ل

 )SGCT( على واجهرت االتصرل للثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )سعتسد
الجديدة. وضع الساكب على واجهرت القطب برستخدام فاشرة صغياة، ثم اسسح واجهة 
القطب بافق برستخدام سسحة صنرعية بحيث يتبقى غشرء اقيق. افحص واجهة القطب 

قبل الستربعة للتأكد سن عدم وجود شعياات ستبقية سن الفاشرة.

قد يؤدي استخدام كسية كبياة سن ساكب الابط إلى تلوث األسطح األخاى مهم
سسر يتسبب في تلص النظرم.

قم بتحايك الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT( إلى سكرنه الصحيح حتى . لا
تالسم دعرسرت التاكيب سطح وحدة خفض الحاااة وأحكم ابط بااغي التثبيت 

السوجودة في الدعرسرت.
اتبع اإلجااء الضغط السنتظم للسرسك في صفحة 88 لضسرن تثبيت وحدات خفض . اا

الحاااة سن أجل توفيا ضغط سنتظم.
في حرلة توفاهر، أعد تاكيب لوحة SPS ودعرسة تاكيب وأعد وصل سوصل 

.SPS في لوحة J1 االستصرص إلى
قم بتوصيل كربل الطرقة وكربالت األليرص الضوئية )ال تتجروز نصص قطا الثني(. . 2ا



ال سنشوا Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - سرام 2013   

تعايص السكونرت والصيرنة   لصل 3

استبدال الثايرستورات التبديلية للبوابة المتماثلة )SGCT(. ل ل5الشكل 

استبدال الثايرستورات التبديلية للبوابة المتماثلة )SGCT( )إذا كانت اللوحة SPS مركبة( ل للالشكل 

بااغي التثبيت للثرياستوا 
التبديلي للبوابة الستسرثلة 

)SGCT(

سرنع اأم السرسك

زنباكرت القاص
ُتستخدم الصرسولة الداخلية لفك 
السجسوعة وتطبيق الحسل عليهر

ال تضبط الصرسولة الخراجية

سرنع اأم السرسك
بااغي تثبيت سجسوعة 

 SPS تثبيت لوح

بااغي التثبيت للثرياستوا التبديلي للبوابة 
)SGCT( الستسرثلة

ُتستخدم الصرسولة 
الداخلية لفك 

السجسوعة وتطبيق 
الحسل عليهر

ال تضبط الصرسولة الخراجية
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استبدال الثايرستورات التبديلية للبوابة المتماثلة )SGCT( )طراز األنابيب الحرارية( ل الالشكل 

استبدال مقاوم االمتصاص والمشاركة

يسثل كل سن سقروسرت االستصرص وسقروسرت السشراكة جزًءا سن سجسوعة السقروم السوجودة 
 .PowerCage خلص وحدة

أول وحدة PowerCage كسر هو سوضح في إزالة وحدة PowerCage في . ا
صفحة 99.إزالة وحدة PowerCage في صفحة 99

انتبه إلى توصيل األسالك إلجااء االستبدال بشكل صحيح.

افصل األسالك السوجودة أسفل سجسوعة السقروم.. 2

اأم 
السرسك

ال تضبط 
الصرسولة 
الخراجية

ُتستخدم الصرسولة الداخلية لفك 
زنباكرت القاصالسجسوعة وتطبيق الحسل عليهر

بااغي التثبيت 
للثرياستوا 

التبديلي للبوابة 
الستسرثلة 

)SGCT(
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لك وحدة PowerCage )خفض حرارة وحدة  PowerCage( ل 2لالشكل 

لك وحدة PowerCage )األنبوب الحراري لوحدة PowerCage( ل 3لالشكل 

اضغط على 
الصواسيل

وصلة سشتاكة 
لسقروم 

االستصرص 
والسشراكة

وصلة سقروم 
االستصرص

وصلة سقروم 
السشراكة

اضغط على الصواسيل

سكثص االستصرص

وصلة القطب 
السرلب

وصلة القطب السوجب

قم بعسل قطع اأسي 
على الحشية في هذين 
السوقعين بين الهيكل 

القفصي للسقروم ووحدة 
 POWERCAGE

الائيسية

قم بإزالة 
الجهرز
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قم بفك صواسيل الدفع السوجودة على نهرية ذااع التثبيت. واضغط على السشربك سًعر ثم . 3
انزعهر. بعد ذلك، اسحب ذااع التثبيت للخراج.

استبدال مقاوم االمتصاص والمشاركة )طراز الخفض الحراري( ل 4لالشكل 

استبدال مقاوم االمتصاص والمشاركة )طراز األنبوب الحراري( ل 5لالشكل 

1. فك أسالك 
سجسوعة السقروم

2. اضغط على 
السشربك السوجودة 

على نهرية أذاع 
التثبيت ثم قم بإزالتهر

3. أخاج 
ذااع التثبيت

قم بفك أسالك 
سجسوعة السقروم

قم بإزالة الجهرز 
الخرص بدعرسة 

تثبيت السقروم
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4 . .PowerCage استخدم هالم السيليكون لتثبيت سجسوعة سقروم االستصرص بوحدة
يعسل هذا الهالم على الحد سن األضااا السحتسل حدوثهر للفيفة السقروم أثنرء النقل سن 

السصنع. وال يتعين عليك إعردة استخداسه عند إدخرل لفيفة سقروم جديدة. قم بإخااج 
.PowerCage لفيفة السقروم سن وحدة

إخراج لفيفة المقاوم من وحدة PowerCage ل للالشكل 

إخراج لفيفة المقاوم من وحدة PowerCage )طراز األنبوب الحراري( ل للالشكل 

صرسولة الدفع

لفيفة 
السقروم

ذااع التثبيت

لفيفة السقروم

دعرسة تثبيت السقروم
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5 ..PowerCage ضع سجسوعة لفيفة السقروم الجديدة ساة أخاى في وحدة

قم بتحايك ذااع التثبيت إلى سكرنه الصحيح ثم ادفع السشربك ساة أخاى في سكرنهر.. ل

قم بتوصيل األسالك بلفيفة السقروسة. ل

اكب وحدة PowerCage كسر هو سوضح في إزالة وحدة PowerCage في . ل
صفحة 99.

استبدال مكثف االمتصاص

 .PowerCage تسثل سكثفرت االستصرص جزًءا سن سجسوعة السقروم السوجودة خلص وحدة

أزل وحدة PowerCage )انظا إزالة وحدة PowerCage في صفحة 99(. ا

انتبه إلى توصيل األسالك إلجااء االستبدال بشكل صحيح.

افصل األسالك السوجودة أعلى السكثص.. 2

إزالة وحدة PowerCage   ل للالشكل 
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قم بفك صواسيل الدفع السوجودة على نهرية ذااع التثبيت.  واضغط على السشربك سًعر . 3
ثم انزعهر.  بعد ذلك، اسحب ذااع التثبيت للخراج.

أزل السسسراين وحاك لسرن سجسوعة وحدة PowerCage للخراج. . 4

استبدال مكثف االمتصاص ل للالشكل 

إزالة لفيفة المقاوم من وحدة PowerCage ل للالشكل 

1. فك أسالك 
سجسوعة السقروم

2. اضغط على 
السشربك السوجودة 

على نهرية أذاع 
التثبيت ثم قم بإزالتهر

3. قم بإخااج 
ذااع التثبيت

صرسولة الدفع

ذااع التثبيت

لفيفة السقروم
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5 ..PowerCage انزع السكثص سن وحدة

ضع السكثص الجديد ساة أخاى في وحدة PowerCage.. ل

تثبيت دليل قرعدة السكثص على السسسرا.ذي الاأم.

قم بتحايك ذااع التثبيت إلى سكرنه الصحيح ثم ادفع السشربك ساة أخاى في سكرنهر.. ل

صل الدليل العلوي إلى السكثص.. ل

اكب وحدة PowerCage كسر هو سوضح في إزالة وحدة PowerCage في . ل
صفحة 99.

استبدال مقاومات المشاركة

عردًة سر يكون سقروم السشراكة جزًءا سن سجسوعة سقروم االستصرص. كسر أن استبدال سقروم 
السشراكة يتطلب أيًضر استبدال سقروم االستصرص.

عردة سر توجد سقروسرت السشراكة واالستصرص على الجرنب الخلفي سن وحدة 
PowerCage. ااجع صفحة 72 حول فك سقروسرت االستصرص واستبدالهر.

الشكل 71 تعاض دائاة االستصرص الشكل 72 تعاض السواقع الفعلية لنفم الدائاة.

افصل القربم ثنرئي القطبين سن لوحة سحاك البوابة التي تحسل العالسة TB1 على لوحة 
 V.SENSE الدائاة. وقم بقيرم السقروسة سن نقطة القربم التي تتصل برلنقطة السلصق عليهر
بلوحة سحاك البوابة إلى وحدة خفض الحاااة لجرنب القطب السوجب. وتشيا قيسة 80 كيلو 

أوم إلى أن سقروم السشراكة بحرلة جيدة.

دائرة االمتصاص لوحدة المقوم السيليكوني المضبوط )SCR( ل الالشكل 

 PowerCage مقوم وحدات
المتحكم بها عبر السيليكون 

T P

R s n-2

C s -1

Rs h

A node

C s -2

S P G D B

Ca thode

R s n-1
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مجموعة دائرة االمتصاص لوحدة المقوم السيليكوني المضبوط )SCR( ل 2لالشكل 

)SCR( اختبار المقوم السيليكوني المضبوط

يتحقق اإلجااء الترلي سن أشبره سوصالت السقوم السيليكوني السضبوط )SCR( وكل سكونرت 
االستصرص ذات الصلة. للحصول على ساجع سايع عن قيم السقروسة والسعة الستوقعة، ااجع 

إلى جدول 2 أدنره. ويوضح الاسم البيرني التخطيطي البسيط الشكل 73 في كيفية توصيالت 
.)SGCT( سكون دائاة االستصرص عبا الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة

قيم سعة ومقاومة دائرة االمتصاص لي المقوم السيليكوني المضبوط )SCR( ل 2الجدول 

تصنيف المقوم السيليكوني 
)SCR( المضبوط

سعة االمتصاصمقاومة االمتصاصمقاومة المشاركة

0.5 سيكاوفرااد60 كيلو أوم80 كيلوأوم350، 400، 815 أسبيا

القطب السرلب

Cs-2

Cs-1

Rsh

Rsn-2

Rsn-1

القطب السوجب
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توصيالت دائرة االمتصاص لي المقوم السيليكوني المضبوط )SCR( ل 3لالشكل 

قياس مقاومة المقوم السيليكوني 
)SCR( المضبوط

المقاومة التي تم قياسها

العاكس
المقوم )المقوم السيليكوني 

المضبوط )SCR( لقط(

سقروسة القطب السوجب إلى القطب السرلب 
)SCR( للسقوم السيليكوني السضبوط

)وحدة خفض الحاااة إلى وحدة خفض 
الحاااة( كيلو-أوم

)أعلى قيسة()أدنى قيسة()أعلى قيسة()أدنى قيسة(

سقروسة القطب السرلب إلى البوابة للسقوم 
السيليكوني السضبوط )عبا سوصل 

Phoenix للسقوم السيليكوني السضبوط أوم

سقروسة دائاة االستصرص )نقطة اختبرا: 
وحدة خفض الحاااة أعاله( أوم

)أعلى قيسة()أدنى قيسة()أعلى قيسة()أدنى قيسة(

سعة دائاة االستصرص )نقطة اختبرا – 
وحدة خفض الحاااة السوجودة على 

اليسين( سيكاوفرااد
)أعلى قيسة()أدنى قيسة()أعلى قيسة()أدنى قيسة(

سقروسة السشراكة )السلك األحسا سن 
سوصل Phoenix لدائاة االستصرص 

— وحدة خفض الحاااة السوضحة على 
اليسرا( كيلو-أوم

)أعلى قيسة()أدنى قيسة()أعلى قيسة()أدنى قيسة(

HeatsinkHeatsink

إلى لوحة سحاك البوابة

وحدة خفض الحاااة وحدة خفض الحاااة

سقروم 
االستصرص

سكثص 
االستصرص

سقروم السشراكة

نقطة االختبرا
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)SCR( مقاومة القطب الموجب إلى القطب السالب للمقوم السيليكوني المضبوط

إن إجااء اختبرا سقروسة القطب السوجب إلى القطب السرلب يتحقق سن سالسة السقوم 
السيليكوني السضبوط )SCR(. ويستخدم السقوم السيليكوني السضبوط دائاة االستصرص 

إلسداد الطرقة إلى لوحرت سحاك البوابة ذاتية الطرقة. ويجب أن يكون قيرم السقروسة الذي تتم 
قااءته عبا كل وحدات السقوم السيليكوني السضبوط ثربتة؛ فقد تشيا أي قيسة ستضرابة إلى تلص 

سقوم السشراكة أو لوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة أو السقوم السيليكوني السضبوط.

برستخدام أوسيتا، قم بقيرم سقروسة القطب السوجب إلى القطب السرلب في كل سقوم سيليكوني 
سضبوط )SCR( على قنطاة العركم سع البحث عن قيم السقروسة السشربهة عبا كل أجزاء 

الجهرز. ويسكن الوصول بسهولة سن القطب السوجب إلى القطب السرلب عن طايق االنتقرل سن 
وحدة خفض الحاااة إلى وحدة خفض الحاااة )الشكل 74(.

اختبار القطب الموجب إلى القطب السالب ل 4لالشكل 

 )SCR( في حرلة عدم وجود أي تلص، يجب أن تكون قااءة السقوم السيليكوني السضبوط
والدائاة بين 22 و24 كيلو أوم.

سن السعترد أن ينتج السقوم السيلكوني السضبوط الذي تعطل سن القطب السوجب إلى القطب 
السرلب قيسة سقروسة تبلغ 0 ألي جهرز به دائاة قصا كهابرئية أو ∞أوم ألي جهرز سفتوح. 
وعلى عكم الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة، سن غيا السعترد بداجة كبياة أن يحتوي 
السقوم السيليكوني السضبوط )SCR( على جهرز به دائاة قصا كهابرئية. وإذا كرن السقوم 

السيليكوني السضبوط )SCR(خراج نطرق التفروت السسسوح به، فراجع إلى صفحة 86 
.)SCR( لالطالع على إاشردات تفصيلية حول استبدال سجسوعة السقوم السيليكوني السضبوط

إن قيسة السقروسة بين 
إثنين سن وحدات 

خفض الحاااة هي 
سقروسة القطب 

السوجب إلى القطب 
السرلب
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)SCR( اختبار مقاومة مشاركة المقوم السيليكوني المضبوط

الختبرا سقروم السشراكة لوحدة السقوم السيليكوني السضبوط )SCR(، افصل القربم ثنرئي 
 القطبين الخرص بلوحة سحاك البوابة الذاتية الذي يحسل السلصق SHARING )سشراكة(

وSNUBBER )دائاة االستصرص( على لوحة الدائاة. إن السلك األحسا للقربم هو سقروم 
السشراكة. قم بقيرم السقروسة بين السلك األحسا للقربم ووحدة خفض الحاااة السوجودة على 

اليسرا. وتشيا قيسة 80 كيلو أوم إلى أن سقروم السشراكة بحرلة جيدة.

اختبار مقاومة مشاركة المقوم السيليكوني المضبوط )SCR( ل 5لالشكل 

إن السقروسة بين وحدة خفض الحاااة 
والسلك األحسا للقربم هي سقروسة 

السشراكة
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)SCR( مقاومة البوابة إلى القطب السالب للمقوم السيليكوني المضبوط

هنرك اختبرا واحد يسكن إجااؤه على سقوسرت السيليكون السضبوطة )SCR( وال يسكن 
إجااؤه على الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT(، وهو اختبرا سقروسة البوابة 

إلى القطب السرلب. وسيعسل إجااء قيرم سقروسة البوابة إلى القطب السرلب على تحديد سوضع 
التلص على السقوم السيليكوني السضبوط سن خالل اكتشرص أن البوابة السؤدية إلى وصلة القطب 
السرلب سفتوحة أو بهر دائاة قصا كهابرئية. الختبرا أي سقوم سيليكوني سضبوط )SCR( سن 
البوابة إلى القطب السرلب، افصل أسالك توصيل بوابة السقوم السيليكوني السضبوط سن لوحة 

سحاك البوابة ذاتية الطرقة وقم بقيرم سقروسة البوابة إلى القطب السرلب على سوصل 
Phoenix الخرصة ببطرقة التشغيل في السقوم السيليكوني السضبوط.

اختبار البوابة إلى القطب السالب للمقوم السيليكوني المضبوط ل للالشكل 

يجب أن تتااوح قيسة السقروسة سن البوابة إلى القطب السرلب بين 10 أوم إلى 20 أوم.  وتشيا 
أي قيسة قايبة سن 0 أوم إلى أنه توجد دائاة قصا داخلية في السقوم السيليكوني السضبوط 

)SCR(. وتشيا أي قيسة ساتفعة جًدا إلى أنه قد تم فصل وصلة البوابة في الجهرز.

إذا كشص اختبرا البوابة إلى القطب السرلب عن وجود تلص في السقوم السيليكوني السضبوط 
)SCR(، فإنه ُياجى الاجوع إلى صفحة 86 لالطالع على إجااء استبدال السقوم السيليكوني 

.)SCR( السضبوط

نقرط اختبرا سن البوابة إلى القطب السرلب

افصل سوصل 
 Phoenix

الخرص برلسقوم 
السيليكوني 
السضبوط 

)SCR( سن 
اللوحة.
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مقاومة االمتصاص )جهاز المقوم السيليكوني المضبوط(

ال يلزم الوصول إلى سقروم االستصرص الختبرا السقروسة.   بل يجاي تحديد سوقع نقطة اختبرا 
دائاة االستصرص داخل وحدة PowerCage تحت وحدات خفض الحاااة. ولكل جهرز، 
توجد نقطة اختبرا واحدة. للتحقق سن السقروسة، قم بقيرم السقروسة بين نقطة االختبرا ووحدة 

خفض الحاااة أعاله.

اختبار مقاومة االمتصاص ل للالشكل 

ااجع إلى جدول 2 في صفحة 79 لتحديد قيسة سقروسة االستصرص السنرسبة للتصنيص الحرلي 
السقوم السيليكوني السضبوط )SCR( السستخدم.

إذا كرن السقروم خراج نطرق التفروت السسسوح به، فراجع إلى صفحة 72 لالطالع على إجااء 
استبدال سجسوعة سقروم االستصرص.

HeatsinkHeatsink

إلى لوحة سحاك البوابة

وحدة خفض 
الحاااة

وحدة خفض 
الحاااة

سقروم 
االستصرص

سكثص 
االستصرص

سقروم السشراكة

نقطة االختبرا

إن قيسة السقروسة بين نقطة االختبرا ووحدة خفض الحاااة 
السوجود على اليسرا سنهر هي سقروسة االستصرص
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سعة دائرة االمتصاص )جهاز المقوم السيليكوني المضبوط(

قم بتحويل السقيرم الستعدد سن وضع قيرم السقروسة إلى وضع قيرم السعة. وتربع تنفيذ الخطوات 
للتحقق سن سكثص االستصرص عن طايق القيرم سن نقطة االختبرا والسلك األبيض في القربم 

ثنرئي القطبين الخرص بدائاة االستصرص في الجهرز )دائاة االستصرص السشرا إليهر برلسلصق(.

اختبار سعة االمتصاص ل للالشكل 

الختبرا سعة االستصرص، افصل قربم لوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة التي تحسل السلصق 
SHARING )سشراكة( وSNUBBER )دائاة االستصرص(. وتكون السقروسة بين السلك 

األبيض للقربم ونقطة االختبرا السوجودة على اليسرا سنهر هي سعة االستصرص.

ااجع إلى جدول 2 في صفحة 79 لتحديد قيسة سعة االستصرص السنرسبة للتصنيص الحرلي 
السقوم السيليكوني السضبوط )SCR( السستخدم. اقاأ قيسة سكثص االستصرص الفعلية السوضحة 

في الجدول.

إذا كرن السكثص خراج نطرق التفروت السسسوح به، فراجع إلى صفحة 72 لالطالع على إجااء 
استبدال سجسوعة سكثص االستصرص.

HeatsinkHeatsink

إلى لوحة سحاك البوابة

وحدة خفض 
الحاااة

وحدة خفض 
الحاااة

سقروم 
االستصرص

سكثص 
االستصرص

سقروم السشراكة

نقطة االختبرا

إن السقروسة بين نقطة االختبرا والسلك األبيض 
للقربم ثنرئي القطبين هي سعة االستصرص
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استبدال المقوم السيليكوني المضبوط وألواح محرك البوابة ذاتية الطاقة 
)SPGDB( للمقوم السيليكوني المضبوط

إن استبدال السقوم السيليكوني السضبوط )SCR( يشبه استبدال الثرياستوا التبديلي للبوابة 
الستسرثلة )SGCT(، برستثنرء أنه يسكنك استبدال السقوم السيليكوني السضبوط )SCR( ولوحة 

الدائاة بشكل سستقل عن بعضهسر البعض. 

افصل الطرقة عن السحاك سع تأسينه بشكل كرسل.. ا

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

انتبه إلى سوضع كربالت األليرص الضوئية سن أجل إعردة التاكيب. . 2

إلخااج السقوم السيليكوني السضبوط )SCR( وألواح سحاك البوابة ذاتية الطرقة . 3
)SPGDB( للسقوم السيليكوني السضبوط )SCR(، قم أوالً بإخااج سوصل سصدا 

إسداد طرقة سحاك البوابة )سن دائاة االستصرص( وكربل األليرص الضوئية ووصلة 
القطب السرلب لبوابة السقوم السيليكوني السضبوط )SCR(. قد يؤدي تجروز الحد األدنى 

لنصص قطا الثني )50 سم ]2 بوصة[( لكربالت األليرص الضوئية إلى تعاضهر للتلص.

قد تتعاض كربالت األليرص الضوئية للتلص في حرلة ااتطرسهر أو ثنيهر تنبيبن 
بشكل حرد. وللعلم، فإن الحد األدنى لنصص قطا الثني السسسوح به لكربالت 

األليرص الضوئية يبلغ 50 سم )2.0 بوصة(. يتضسن السوصل سيزة قفل تتطلب 
شد اللسرن وسحبه بافق للخراج. احتفظ برلسكون السوجود على لوحة الدائاة 

السطبوعة لسنع تعاضهر للتلص.

قم بإزالة الحسل السوجود على سجسوعة اأم السرسك كسر هو سوضح في التحقق سن . 4
ضغط للسرسك في صفحة 89.

قم بفك باغيي التثبيت برستخدام سفك بااغي طويل سن نوع Phillips حتى يتم تحايا . 5
لوحة الدائاة. إذا اقتضت الضاواة، فرضبط سوضع وحدات خفض الحاااة للسسرح 

بنقل الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT( بحاية.

قم بتحايك السقوم السيليكوني السضبوط )SCR( ولوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة . ل
)SPGDB( للسقوم السيليكوني السضبوط )SCR( للخراج.

أثنرء وقوفك على أاضية، افصل سوصل القطب السرلب للبوابة سن لوحة سحاك البوابة . ل
.)SCR( للسقوم السيليكوني السضبوط )SPGD( ذاتية الطرقة

قد تؤدي الشحنرت اإلسترتيكية إلى تدسيا أو إتالص السقوم السيليكوني تنبيبن 
السضبوط )SCR( ولوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة )SPGD( للسقوم 

السيليكوني السضبوط )SCR(. لذا، احاص على حسرية نفسك بشكل سنرسب 
سن خالل الوقوص على أاضية قبل إخااج السقوم السيليكوني السضبوط 

)SCR( ولوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة )SPGD( للسقوم السيليكوني 
السضبوط )SCR( البديلين سن الحقيبة الواقية السضردة للكهابرء اإلسترتيكية. 
كذلك، قد يؤدي استخدام ألواح دائاة ترلفة إلى تلص السكونرت ذات الصلة. لذا، 

استخدم شايط سعصم التأايض عند التعرسل سع ألواح الدائاة الحسرسة.

ال تقم سطلًقر بضبط اتجره السقوم السيليكوني السضبوط )SCR( برستخدام مهم
أسالك البوابة وأسالك القطب السرلب. تتسم هذه التوصيالت بأنهر حسرسة؛ 

لذا اضبط اتجره الجهرز سن خالل تدويا الجهرز نفسه.



لل سنشوا Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - سرام 2013   

تعايص السكونرت والصيرنة   لصل 3

الستبدال السقوم السيليكوني السضبوط )SCR(، اتبع الخطوات سن 8 إلى 11 وسن 15 إلى 18.

الستبدال لوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة )SPGDB( للسقوم السيليكوني السضبوط 
)SCR(، اتبع الخطوات سن 12 إلى 18.

قم بفك حزام الابط الذي يثبت سلك G-C في سكرنه الصحيح، ثم أخاج الجهرز سن . ل
السجسوعة.

قم بتاكيب الجهرز الجديد في نفم السوضع واستخدام نفم اتجره السقوم السيليكوني . ل
السضبوط )SCR( األصلي، ثم قم بتثبيت أسالك G-C بإحكرم برستخدام نفم حزام الابط.

قم بتوصيل سوصل القطب السرلب للبوابة بلوحة سحاك البوابة.. لا

ضع طبقة اقيقة سن ساكب الابط الكهابرئي )Alcoa EJC اقم 2 أو ساكب سكرفىء . اا
سعتسد( على واجهرت االتصرل للسقوسرت السيليكونية السضبوطة )SGCT( الجديدة. 
ويتسثل اإلجااء السوصى به في وضع الساكب على واجهرت القطب برستخدام فاشرة 

صغياة، ثم سسح واجهة القطب بافق برستخدام سسحة صنرعية بحيث يتبقى غشرء اقيق. 
افحص واجهة القطب قبل الستربعة للتأكد سن عدم وجود شعياات ستبقية سن الفاشرة.

قد يؤدي استخدام كسية كبياة سن ساكب الابط إلى تلوث األسطح األخاى مهم
سسر يتسبب في تلص النظرم.

أثنرء وقوفك على أاضية، استخدم سفك بااغي طويالً سن نوع Phillips لفك الباغيين . 2ا
اللذين يثبترن لوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة )SPGDB( للسقوم السيليكوني 
السضبوط )SCR( برلدعرسة السعدنية السوجودة على سجسوعة اللوح الزجرجي 

البالستيكي األحسا. واحتفظ برلجهرز.

اسحب السشربك البالستيكية األابعة التي تقوم بتثبيت لوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة . 3ا
)SPGDB( للسقوم السيليكوني السضبوط )SCR( برلسجسوعة الزجرجية البالستيكية. 

واحتفظ برلجهرز.

قم بتاكيب لوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة )SPGDB( للسقوم السيليكوني السضبوط . 4ا
)SCR( الجديد برستخدام السشربك البالستيكية األابعة واستخدم البااغي لتثبيت اللوحة 

برلدعرسة السعدنية.

قم بتنظيص وحدة خفض الحاااة برستخدام قطعة قسرش نرعسة وكحول سحّسا.. 5ا

قم بتحايك السقوم السيليكوني السضبوط )SCR( ولوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة . لا
)SPGDB( ساة أخاى إلى السكرن السخصص لهسر حتى تتالسم دعرسة التاكيب سع 

وحدة خفض الحاااة. واستخدم سفك بااغي سن نوع Phillips إلحكرم ابط السجسوعة 
بوحدة خفض الحاااة.

أعد استخدام حسل السرسك كسر هو سوضح في التحقق سن ضغط للسرسك في صفحة 89.. لا

قم بتوصيل كربل طرقة وحدة التحكم وكربالت األليرص الضوئية، سع الحاص على عدم . لا
تجروز نصص قطا الثني.



سنشوا Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - سرام 2013 لل 

لصل 3   تعايص السكونرت والصيرنة

مجموعة المقوم السيليكوني المضبوط )SCR( ولوحة محرك البوابة ذاتية الطاقة  ل للالشكل 
)SPGDB(

حرفظ دوًسر على وجود الضغط السنرسب في الثرياستواات. واتبع هذا اإلجااء في أي ساة تقوم 
فيهر بتغييا األجهزة أو فك السرسك برلكرسل.

ضع طبقة اقيقة سن ساكب الابط الكهابرئي )Alcoa EJC اقم 2 أو ساكب سكرفىء . ا
سعتسد( على واجهة لوحة ضغط اأم السرسك )الشكل 81(. وضع الُساكب برستخدام 

فاشرة صغياة، ثم اسسح واجهة الوسردة بافق برستخدام سسحة صنرعية حتى يتبقى 
غشرء اقيق. تأكد سن عدم وجود شعياات ستبقية سن الفاشرة.

قم بتدويا عزم سسرسيا وحدة خفض الحاااة إلى 13.5 نيوتن ستا )10 أقدام-اطل(، . 2
ثم فك كل سسسرا بلفتين كرسلتين.

موضع مسامير وحدة خفض الحرارة ل للالشكل 

أحكم تثبيت السرسك; عند الوصول إلى القوة السنرسبة حتى تتسكن سن تدويا وادات . 3
التأشيا برستخدام األصربع سع بعض السقروسة.

الضغط المنتظم للماسك

سوضع سسسرا وحدة 
خفض الحاااة
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قم بتدويا عزم سسرسيا وحدة خفض الحاااة إلى 13.5 نيوتن ستا )10 أقدام-اطل( ابتداًء . 4
سن وحدة خفض الحاااة الساكزية ثم االنتقرل للخراج برلتبردل سن اليسرا إلى اليسين.

افحص وادة التأشيا الخرصة برلسرسك.. 5

التحقق من ضغط للماسك

افحص قوة السرسك السوجودة في PowerCage بصواة دواية. تأكد سن عدم توصيل أي 
طرقة برلسعدات. 

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

الشكل التوضحيى لرأس الماسك ل الالشكل 

ضبط ضغط الماسك

افصل كل الطرقة السوصلة إلى السحاك.. ا

ال تقم بفك صرسولة الضبط. إذا قست بتحايا ضغط السرسك، فقم بإجااء التجسيع . 2
لضسرن توفيا ضغط سنتظم على الثرياستواات.

أحكم التثبيت برستخدام سفترح ابط بحجم 21 سم على صرسولة الضبط )سع التحايك . 3
 ألعلى( حتى تتسكن سن تدويا وادة التأشيا برستخدام األصربع سع بعض السقروسة.

إذ ينبغي أال تدوا هذه الوادة بحاية.

ال تقم سطلًقر بتدويا صرسولة القفل السوجودة خراج وادة التأشيا عند نهرية مهم
القضيب السلولب. فدواان الصرسولة الخراجية سيؤثا على سعرياة عزم 

الدواان التي تكون سعافة سن ِقبل السصنع. لذا، اضبط الصرسولة الداخلية 
فقط )انظا الشكل 81(.

Calibration nut – DO NOT ADJUST Indicating washer

Clamp bar Adjustment nut

Disc springs

Pressure pad face  
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تتوفا السستشعاات الحاااية على وحدة خفض الحاااة السوجودة في السقوم وعلى وحدة 
خفض الحاااة السوجودة في العركم. ويجاي تاكيب السستشعاات الحاااية على وحدة 

خفض الحاااة سع لوحة التغذية الساتدة لداجة الحاااة.أو على دعرسة تاكيب SPS والسثبتة 
على وحدة خفض الحاااة إذا كرنت ستوفاة.

استبدال المستشعر الحراري

تأكد سن عدم توصيل أي طرقة برلسعدات.. ا

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

2 . .PowerCage قم بإخااج وحدة خفض الحاااة سع السستشعا الحاااي سن وحدة
 .SPS قم أوالً بإزالة دعرسة تاكيب

أزل حسل السرسك )شكل 81 في صفحة 89(.. 3

انزع الجهرز )الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT( أو السقوم السيليكوني . 4
السضبوط )SCR( ( سن وحدة خفض الحاااة سع السستشعا الحاااي.

افصل كبل األليرص الضوئية الستصل بلوحة التغذية الساتدة لداجة الحاااة.. 5

فك اثنين سن البااغي سقرم M8 التي تثبت وحدة خفض الحاااة في سكرنهر.. ل

قم بإخااج وحدة خفض الحاااة سع لوحة التغذية الساتدة لداجة الحاااة سن وحدة . ل
PowerCage )قد تكون على دعرسة التاكيب في حرل كرن الجهرز سزوًدا بهر(.

افصل القربم الذي يعسل على توصيل السستشعا الحاااي ولوحة الدائاة.. ل

فك الباغي الذي ُيثبت السستشعا الحاااي بوحدة خفض الحاااة.. ل

أعد تاكيب السستشعا الحاااي الجديد وسجسوعة الكربالت.. لا

الحظ فاق الجهد الضئيل بين السستشعا الحاااي ووحدة خفض الحاااة الخرصة به. . اا
ولكي يعسل بشكل سليم، قم بتاكيب الوسردة العرزلة الصغياة بين السستشعا الحاااي 

ووحدة خفض الحاااة، والجلبة العرزلة بين باغي تاكيب السستشعا الحاااي 
والسستشعا الحاااي. 

قم بعكم تاتيب اإلخااج إلعردة تاكيب وحدة خفض الحاااة سع السستشعا الحاااي . 2ا
الجديد.

اتبع اإلجااء الضغط السنتظم للسرسك في صفحة 88 لضسرن تثبيت وحدات خفض . 3ا
الحاااة سن أجل توفيا ضغط سنتظم.

استشعار درجة الحرارة
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استبدال المستشعر الحراري )طراز الخفض الحراري( ل 2لالشكل 

استبدال المستشعر الحراري )طراز لوحة SPS( ل 3لالشكل 

لوحة دائاة 
التغذية الساتدة 
لداجة الحاااة

وسردة التاكيب
الجلبة 
العرزلة

باغي التاكيب

السستشعا الحاااي 
وسجسوعة الكربالت

باغي التاكيب

الجلبة 
العرزلة

وسردة التاكيب

السستشعا الحاااي 
وسجسوعة الكربالت

لوحة دائاة التغذية 
الساتدة لداجة الحاااة
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استبدال المستشعر الحراري )طراز األنبوب الحراري( ل 4لالشكل 

قوابم سستشعا تدفق 
الهواء داخل لوحة دائاة 

التغذية الساتدة

دعرسة تاكيب 
سستشعا تدفق 

الهواء قوابم السستشعا 
الحاااي داخل 

لوحة دائاة التغذية 
الساتدة

لوحة دائاة تدفق 
الهواء الخرصة 
برلتغذية الساتدة 
لداجة الحاااة
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توجد أابعة تصسيسرت سختلفة لوحدات خفض الحاااة السستخدسة في السحاكرت السبادة 
برلهواء طااز PowerFlex، وذلك وفًقر للستطلبرت الحاااية:

إن السحفضرت الحاااية األلوسنيوم سن النوع W تتضسن العديد سن الزعرنص الداخلية 	 
القصياة بطول األسطح الداخلية

وتتضسن سخفضرت الحاااة األلوسنيوم النوع M تتضسن زعرنص داخلية ذات أسطح سستوية.	 
وحدات خفض الحاااة النحرسية تتضسن زعرنص داخلية سصنوعة سن اقرئق نحرسية سطوية	 
وحدات خفض حاااة األنبوب الحاااي تتضسن سجسوعة كبياة سن زعرنص األلوسنيوم	 

أنماط من المخفضات الحرارية أو األنابيب الحرارية ل 5لالشكل 

استبدال المخفضات الحرارية أو 
األنابيب الحرارية

 

W األلوسنيوم سن النوعM النحرماأللوسنيوم سن النوع

األنبوب الحاااي



سنشوا Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - سرام 2013 4ل 

لصل 3   تعايص السكونرت والصيرنة

استبدال المخفضات الحرارية

يسكن أن تزن وحدات خفض الحاااة النحرسية حوالي 9 كجم )20 اطالً(، بينسر تزن وحدات 
خفض الحاااة األلوسنيوم حوالي 4 كجم )9 أاطرل(

افصل الطرقة عن السحاك سع تأسينه بشكل كرسل.. ا

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

قم بإزالة الحسل السوجود سن على اأم السرسك كسر هو سوضح في التحقق سن ضغط . 2
للسرسك في صفحة 89.

قم بإخااج الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT( أو السقوم السيليكوني . 3
السضبوط )SCR( برلكرسل سن وحدة خفض الحاااة التي يجاي استبدالهر )انظا 

استبدال الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT(. في صفحة 69 أو استبدال 
السقوم السيليكوني السضبوط وألواح سحاك البوابة ذاتية الطرقة )SPGDB( للسقوم 

السيليكوني السضبوط في صفحة 86(.

يوجد سسسراان لتثبيت وحدة خفض الحاااة بوحدة PowerCage. وهسر سسسراان . 4
بحجم 13 سم، ويتعين فكهسر برستخدام عدة سوسعرت لنزع سفترح الابط الصندوقي 

للخراج ستجروًزا كل ألواح سحاك البوابة الحسرسة.

قم بفك سسسراي التثبيت وإخااج وحدة خفض الحاااة سن وحدة PowerCage بحذا.. 5

أزل الطبقة البالستيكية سن وحدة خفض الحاااة قبل التاكيب إذا كرنت تنبيبن 
سوجودة. إن عدم االلتزام بذلك سن شرنه عطل الجهرز.

قم بتاكيب وحدة خفض الحاااة الجديدة وابط السسرسيا بيديك.. ل

استبدال الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT( أو السقوم السيليكوني . ل
 .)SGCT( انظا استبدال الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة( )SCR( السضبوط

في صفحة 69 أو استبدال السقوم السيليكوني السضبوط وألواح سحاك البوابة ذاتية 
الطرقة )SPGDB( للسقوم السيليكوني السضبوط في صفحة 86(.

اتبع اإلجااء الضغط السنتظم للسرسك في صفحة 88 لضسرن تثبيت وحدات خفض . ل
الحاااة برلسرسك سن أجل توفيا ضغط سنتظم.
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استبدال األنابيب الحرارية

يجاي استخدام األنربيب الحاااية ألعلى تصينفرت طرقة لسقوسرت الواجهة األسرسية النشطة 
)AFE(  وزن األنربيب الحاااية تقايًبر 13 كجم )28 بروند( الستبدال أنبوب حاااي:

فك صواسيل قفل األنربيب الحاااية أعلى زعنفة الدعم األفقية )ضع الصرسولة بساكز . ا
كل وحدة خفض حاااة(.

بالنسبة للمحركات لللل لولت لقطن فك سسرسيا الشحن النيلون السوجودة أسفل 
دعرسة إسسرك وحدة خفض الحاااة البيضرء )الشكل 86(.

د سن على اأم السرسك كسر هو سوضح في التحقق سن ضغط . 2 قم بإزالة الحسل السوجو 
للسرسك في صفحة 89.

أزال الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة SGCT بشكل كرسل سن األنربيب الحاااية . 3
التي يجاي استبدالهر كسر هو سوضح في استبدال الثرياستواات التبديلية للبوابة 

الستسرثلة )SGCT(. في صفحة 69.

أزل سقروم االستصرص السوصل في القسم األسرسي سن كتلة وحدة خفض الحاااة . 4
ووصلة السقروم الحاااي إذا كرنت سوجودة.

أزل زعنفة الدعم األفقية سن أعلى وحدة خفض الحاااة.. 5

أزل الدعرسة السثبتة للجزء األسرسي سن األنبوب الحاااي األبيض أسفل كتلة وحدة . ل
خفض الحاااة.

اسحب وحدة خفض الحاااة ألعلى واافع وحدة Powecage. ال تقم بإزالة الاام . ل
السرسك للقضبرن الزجرجية. 

سوص تجد سقروسة لسحب وحدة خفض الحاااة ألعلى في كل سن الطافي األنربيب 
الحاااية وسنتصفهر وذلك بسبب سسسرا توصيلة سقبم الكهابرء الذي يجاي فصله 

عند سحب األنبوب الحاااي للخراج.

أزل الطبقة البالستيكية سن وحدة خفض الحاااة قبل التاكيب إذا كرنت تنبيبن 
سوجودة. إن عدم االلتزام بذلك سن شرنه عطل الجهرز.

اكب أنبوب حاااي جديد.. ل

استبدل الدعرسة الُسثبتة لألنبوب الحاااي األبيض.. ل

استبدال زعنفة الدعم األفقية سن أعلى وحدة خفض الحاااة.. لا

استبدل سقروم االستصرص السوصل في القسم األسرسي سن كتلة وحدة خفض الحاااة . اا
ووصلة السقروم الحاااي إذا كرنت سوجودة.

استبدل الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة SGCT كسر هو سوضح في استبدال . 2ا
استبدال الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT(. في صفحة 69.

أعد الضغط بقوة على األنربيب الحاااية:. 3ا
ضع طبقة اقيقة سن ساكب الابط الكهابرئي )Alcoa EJC اقم 2 أو ساكب أ. 

سكرفىء سعتسد( على واجهة لوحة ضغط اأم السرسك. 
أحكم تثبيت السرسك; عند الوصول إلى القوة السنرسبة حتى تتسكن سن ب. 

تدويا وادات التأشيا برستخدام األصربع سع بعض السقروسة.
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سر إن يجاي إعردة تطبيق قوة السشبك، فأحكم صواسيل قفل األنبوب الحاااي أعلى . 4ا
 زعنفة الدعم األفقية )ضع الصرسولة في سنتصص كل وحدة خفض الحاااة( إلى

8.13 نيوتن ستا )6 بروند قدم(

ال ُتحكم سسرسيا شحن النيلون في السحاكرت 6600 فولت. فهي ألغااض مهم
الشحن فقط.

وحدة PowerCage لألنبوب الحراري ل للالشكل 
صواسيل قفل األنبوب الحاااي

زعنفة الدعم األفقي

الاأم 
السرسك 

للقضبرن 
الزجرجية

اأم 
السرسك

الدعرسة السرسكة لألنبوب 
الحاااي األبيض

سسسرا الشحن النيلون

األنبوب الحاااي
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لضسرن ساوا حاكة الهواء برلكرسل سن خالل فتحرت وحدات خفض الحاااة، يتم سنع جسيع 
تسابرت الهواء السسكنة برستخدام حشية سطرطية بين سطح وحدة PowerCage ووحدة 
خفض الحاااة. وتحرفظ هذه الحشية على سستوى التبايد السنرسب للثرياستواات التبديلية 

للبوابة الستسرثلة )SGCT( أو السقوسرت السيليكونية السضبوطة 

مكان حشية PowerCage )طراز األنبوب الحراري( ل للالشكل 

PowerCage حشية

وصلة الطرقة

الحشية

سقروسرت

وصلة الطرقة

PowerCage علبة
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موضع مكان حشية PowerCage )طراز األنابيب الحرارية( ل للالشكل 

  PowerCage استبدال حشيات وحدة

عردة سر ال يلزم استبدال الحشيرت، ولكن في حرلة تعاضهر للتلص، قد يتعين عليك استبدالهر.

إزالة سردة الحشية القديسة 

قم بإزالة أكبا قدا سسكن سن السردة بيديك ليصبح السطح سستوًير وستسرسًكر. واكشط أكبا قدا 
سسكن سن السردة برستخدام سكين حردة، ولكن تجنب خدش وحدة PowerCage. ثم نظص أي 

قطع سرئبة سن الحشية قبل ستربعة تاكيب الحشية.

سقروسرت

الحشية

PowerCage علبة
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نظص وحدة PowerCage برستخدام سنظص سنزلي لألغااض العرسة. ولكن ال تاشه فوق 
وحدة PowerCage حيث يعسل على تعزيز السسرا الكهابرئي. ضع السنظص على سنشفة 
واقية ثم اسسح سطح وحدة PowerCage الذي ستضع فيه الحشية. واش السطح برلكثيا 

سن السيره السقطاة، ثم جففه برستخدام سنشفة واقية نظيفة.

ضع حًزا اقيًقر سن الالصق Loctite 454 على سطح وحدة PowerCage في شكل 
ستعاج برستخدام حجم الفوهة األصلي. واستخدم الاأم لتوزيع السردة الالصقة في األسركن 
السجرواة لتغطية 50% سن السنطقة على األقل. هذا، وينبغي أن تكون هنرك كسية كرفية سن 
السردة الالصقة لتظل اطبة لسدة طويلة بشكل كرٍص حتى يتم وضع الحشية. فرلسردة الالصقة 
تتصلب بفعل الاطوبة السوجودة في الهواء. وكلسر ازدادت نسبة الاطوبة، ازدادت ساعة 

تصلب السردة الالصقة. 

إن هذه السردة الالصقة تلتصق سايًعر بأي شيء، بسر في ذلك األصربع!مهم

ضع الحشيرت سع ضسرن توجيه الحشية بشكل صحيح. وقم بتوسيط الحشية فوق فتحة وحدات 
خفض الحاااة سع وضع النهرية الضيقة بحيث تكون األقاب إلى نقرط االختبرا. ضع السطح 

السسرسي للحشية على وحدة PowerCage. وسوص تلتصق الحشية على الفوا. اضغط قليالً 
على الحشية لسدة تتااوح سن 15 إلى 30 ثرنية.

بعد وضع جسيع الحشيرت، افحصهر لتاى سر إذا كرن قد تم لصق الحشية بشكل سليم أم ال. وقم 
بإصالح األجزاء السرئبة.

 PowerCage إزالة وحدة

تأكد سن عدم توصيل أي طرقة برلسعدات.. ا

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

قبل فك وحدة PowerCage، قم بإخااج جسيع السكونرت السوجودة داخل وحدة . 2
PowerCage لتجنب حدوث أي تلص للسكونرت. ااجع إلى األقسرم السطلوبة للتخلص 

سن ضغط التثبيت، وكذلك لنزع الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT( أو 
السقوم السيليكوني السضبوط )SCR(، وألواح الدائاة والسستشعا الحاااي. 

قد تؤدي الشحنرت اإلسترتيكية إلى تدسيا أو إتالص السقوم السيليكوني تنبيبن 
السضبوط )SCR( ولوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة )SPGD( للسقوم 

السيليكوني السضبوط )SCR(. لذا، احاص على حسرية نفسك بشكل سنرسب 
سن خالل الوقوص على أاضية قبل إخااج السقوم السيليكوني السضبوط 

)SCR( ولوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة )SPGD( للسقوم السيليكوني 
السضبوط )SCR( البديلين سن الحقيبة الواقية السضردة للكهابرء اإلسترتيكية. 
كذلك، قد يؤدي استخدام ألواح دائاة ترلفة إلى تلص السكونرت ذات الصلة. لذا، 

استخدم شايط سعصم التأايض عند التعرسل سع ألواح الدائاة الحسرسة.

فك السسرسيا بحجم 13 سم السوجودة على الشفتين اللتين توصالن وحدة خفض الحاااة . 3
بوحدة PowerCage، ثم قم بإخااج وحدة خفض الحاااة سن وحدة 

PowerCage. فهذا األسا يعسل على تقليل وزن وحدة PowerCage ليتم 
التعرسل سعهر بشكل أسهل. 



سنشوا Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - سرام 2013 للا 

لصل 3   تعايص السكونرت والصيرنة

لفصل وحدة PowerCage نفسهر، فك السسرسيا السوجودة على الشفة الخراجية. . 4
وبعد ذلك، قم بإنزال وحدة PowerCage، بحيث يكون الجزء األسرسي سنهر ستجًهر 
.PowerCage ألسفل. وال تفاط في تدويا هذه السسرسيا عند إعردة تاكيب وحدة

قد تكون وحدة PowerCage ثقيلة الوزن. لذا، استعن بشخصين مهم
الستخااج وحدة PowerCage سن السحاك لتجنب حدوث إصربة أو 

تعاض الوحدة للتلص.

ااجع إلى القسم السنرسب الخرص برستبدال كل سكون.. 5

عند إعردة تاكيب وحدة PowerCage، سن السهم أن يتم وضع السسرسيا على الشفة . ل
الخراجية بشكل غيا سحكم. وقم بتدويا عزم السسرسيا برلتنروب على شفة واحدة ثم 

على الشفة السقربلة لضسرن الابط الستسروي للوحدة. استخدم ستترلية العزم السوصى بهر 
كسر هو سوضح في الشكل 89. 

متتابعة العزم المثلى ل للالشكل 

سالحظة: تظها وحدة PowerCage سع سكونرت التبديل ووحدات خفض الحاااة 
والسرسكرت التي تم فكهر لسهولة الافع.

أعد تاكيب السجسوعة الداخلية برتبرع التاتيب العكسي للفك.. ل

ال يتعين إزلة وحدة PowerCage األنبوب الحاااي للوصول إلى مهم
سقروسرت االستصرص. ُيسكن إزالة سقروم الوحدة سن داخل وحدة 

PowerCage األنبوب الحاااي )الشكل 63(.
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إن هذه اللوحة هي سكون يوجد في السحاكرت التي التستخدم وحدة IGDPS لتغذية سقوم 
الثرياستواات التبديلية للبوابة الستسرثلة )SGCT(. تستخاج لوحة SPS الطرقة سن دائاة 

.SGCT الساتبطة بهر وذلك لتوفيا تيرا ثربت قداه 20 فولت لتغذية جهرز SGCT االستصرص

وتشسل لوحة SPS سدخلي اتصرل استصرص وسخاجي اتصرل بقداة تيا ثربت 20 فولت. 
يجاي عسل سدخالت اتصرل االستصرص سن فتحة القطب السرلب الخرص الثرياستوا التبديلي 

للبوابة الستسرثلة SGCT وجسع هذه التوصيالت إلى لوحة )الشكل 90(.

دائرة االمتصاص لوحدة الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة )SGCT( )ذات دائرة SPS( ل للالشكل 

معايرة اللوحة

ال تحترج هذه اللوحة إلى سعرياة سيدانية. 

نقاط االختبار
نقطة االختبار 4 

)TP4(
نرقل تيرا ثربت قداه 300 فولت

نقطة االختبار ل 
)TP6(

نرقل تيرا ثربت سشتاك قداه 300 فولت

نقطة االختبار 5ا 
)TP15(

سخاج تيرا ثربت قداه 20 فولت

نقطة االختبار 4ا 
)TP14(

سخاج تيرا سشتاك ثربت قداه 20 فولت

يشيا السصبرح االخضا DS1( LED( على لوحة SPS أن التيرا الثربت الخاج 20 فولت 
ضسن السواصفرت الفنية.

لوحات تغذية بالطاقة SPS ذاتية 
التزود بالثايرستورات التبديلية 

)SGCT( للبوابة المتماثلة

Rsn-2

Rsn-1

Anode 

Cs-1

Rsh

Cs-2Snubber
Resistor
Test Cathode

Heatsink Heatsink

SPS Board
J1-1
J1-2
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نظام اختبار لوحة SPS ل الالشكل 

التوصيالتأطراف 

J1 – 1CS-2 لسكثص االستصرص عند سوضع SGCT اتصرل إلى الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة

J1 – 2SGCT اتصرل طاص القطب السرلب

J1 – 3اتصرل إلى التغذية الساتدة لداجة 
)قصا سن J1-3 إلى J1-4 تعطيل إدخرل ساحلة سشبك SCR الختبرا استهالك الطرقة(

J1 – 4اتصرل إلى تيرا ثربت 300 فولت 
)قصا سن J1-3 إلى J1-4 تعطيل إدخرل ساحلة سشبك SCR الختبرا استهالك الطرقة(

J1 – 5اتصرل إلى نرقل داخلي تيرا ثربت 300 فولت 
)قصا J1-5 إلى J1-6 للسسرح بتشغيل اإلدخرل سن تيرا ثربت 90 فولت(

J1 – 6اتصرل إلى سقروم السفترح العلوي للباسجة 
)قصا  J1-5 إلى J1-6 للسسرح بتشغيل اإلدخرل سن تيرا ثربت 90 فولت(

تيرا ثربت سشتاك 
لنقطة االختبرا 6 

-300 فولت

TP4-300V DC

TP14 - 20V DC COMTP15 - 20V DC

 DS1-20V DC
Good LED

ضفياة أسالك 
 J1اختبرا قداة و

االستصرص

خاج التيرا الثربت 
 J2 20 فولت لـ

 SGCT إلى
.TFB ولوحة
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معدات االختبار

تأكد سن توفا السعدات الترلية لتنفيذ سهرم االختبرا.
ضفياة أسالك اختبرا طرقة SPS )جزء سن 80018-695-51(	 
سقيرم ستعدد اقسي	 

افصل توصيل االستصرص إلى J1 بلوحة SPS.. ا

2 . SPS J1 إلى سوصل SPS صل واحد سن سوصالت ضفياة اختبرا

ضع داخل التيرا الثربت في ضفياة اختبرا SPS في السوضع السنرسب برلسحاك.. 3

يجب أن يكون السصبرح األخضا )DS1( في واجهة اللوحة سضرء. قم بين نقطة . 4
 االختبرا 4 ونقطة االختبرا 6 على لوحة SPS. يجب أن يكون على سستوى

.√2 x VINRMS

قد يتااوح ذلك سن 120 فولت )85 فولت داخل( إلى 375 فولت )265 فولت داخل(

قم بين نقطة االختبرا 15 ونقطة االختبرا 14 على لوحة SPS. يجب أن يكون على . 5
سستوى تيرا سستسا قداه 20 فولت، +/- 400 سيلي فولت

إذا كنت هذه القاءات غيا صحيحة، استبدال لوحة SPS التي جاى اختبراهر بلوحة 
جديدة وأاسل السعيبة إلى السصنع.

عندسر يجاي توصيل ضفياة اختبرا SPS وتشغيلهر، فإنه تكون تحذيرن 
هنرك فاوق جهد قرتلة على لوحة SPS وضفياة االختبرا. قم دائًسر بوصل 
السلك ستعدد القطا إلى نقرط الختبرا لوحة SPS قبل تشغيل أي طرقة دخل 

إلى ضفياة اختبرا SPS. ال تسم نقرط تسرم ضفياة االختبرا أو لوحة 
SPS سر إن يجاى تشغيل طرقة الدخل. سر إن يجاي إزالة ضفياة أسالك 

.SPS االختبرا، انتظا عشا ثواٍن قبل لسم لوحة

قم دائًسر بوصل سوصالت اختبرا SPS إلى لوحة SPS قبل تشغيل أي طرقة دخل إلى ضفياة 
.SPS اختبرا

 D10 سثل الصسرسرت الثنرئية للقنطاة SPS إن تعاض سكونرت بعينهر بهر قصا في لوحة 
وD11 وD13 أو D14 سن شأنه التسبب في جعل قرطع الدائاة الداخلة يفصل تلقرئًير ضفياة 

اختبرا القداة SPS. استبدلهر بوحدة جديدة في هذه الحرلة وأعد اللوحة السعيبة إلى السصنع.
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إن هذه اللوحة هي سكون يوجد في السحاكرت التي تستخدم السقوسرت السيليكونية السضبوطة 
)SCR( كجهرز سقوم يوجد على سدخل السحاك. يتطلب السقوم السيليكوني السضبوطة وجود 
نبض في البوابة للتشغيل، ويتم تحقيق هذا سن خالل استخدام لوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة 

.)SPGDB(

تستقبل لوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة )SPGDB( إشراات سن سعرلج السحاك عبا إشراة 
ضوئية يتم إاسرلهر سن خالل كربل األليرص الضوئية. ويأتي سصدا الطرقة للوحة سحاك البوابة 

 ،)SCR( سن شبكة االستصرص الخرصة برلسقوم السيليكوني السضبوط )SPGDB( ذاتية الطرقة
وهو تصسيم لشاكة Rockwell Automation حرصل على بااءة اختااع. ويتيح هذا التصسيم 

الفايد للوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة )SPGDB( إسكرنية الحفرظ على كسية الطرقة التي يتم 
تزويدهر إلى السقوم السيليكوني السضبوط )SCR(. بدواه، يقلل هذا سن كسية الطرقة التي يحترجهر 

السحاك ليتم تشغيله، وبذلك يعسل السحاك بشكل أكثا كفرءة.

كذلك، فإن هذه اللوحة تحدد سالسة السقوم السيليكوني السضبوط )SCR(. إذ تتضسن األجهزة 
الالزسة لتشخيص حرالت السقوم السيليكوني السضبوط )SCR( وتاحيل الحرلة إلى السعرلج 

عبا إشراة ضوئية آسنة سن التعطل بطول كربل األليرص الضوئية.

معايرة اللوحة

ال تحترج هذه اللوحة إلى سعرياة سيدانية.

نقاط االختبار

نقطة 
االختبرا 1 

)TP1(

سخاج بوابة السقوم السيليكوني السضبوط )قم بتاكيب جهرز اسم الذبذبرت بين نقطة االختبرا 1 
)TP1( ونقطة االختبرا 2 )TP2( لسشرهدة نبضرت البوابة(

نقطة 
االختبرا 2 

)TP2(

)SCR( سخاج القطب السرلب للسقوم السيليكوني السضبوط

نقطة 
االختبرا 3 

)TP3(

 )TP1( 1 نقطة ساجعية سشتاكة لجسيع قيرسرت نقرط االختبرا األخاى، برستثنرء نقطة االختبرا
التي تستخدم نقطة االختبرا TP2( 2( كنقطة ساجعية لهر

نقطة 
االختبرا 4 

)TP4(

)SPGDB( يتم استخدام القضيب السوجب بجهد 20 فولت لتشغيل لوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة

نقطة 
االختبرا 5 

)TP5(

)SPGDB( يتم استخدام القضيب السوجب بجهد 5 فولت لتشغيل لوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة

نقطة 
االختبرا 6 

)TP6(

جهد االستشعرا النرتج سن سقروم االستشعرا عبا السقوم السيليكوني السضبوط )SCR( الذي يتم 
التحكم فيه

نقطة 
االختبرا 7 

)TP7(

يتم تشغيل إشراة اإلطالق التي تظل نشطة لفتاة زسنية سحددة بعد التحكم في السقوم السيليكوني 
السضبوط )SCR( كسر ينخفض الجهد الذي يسا سن خاللهر

نقطة 
االختبرا 8 

)TP8(

 )SCR( إشراة البوابة الداخلية التي تقوم بشكل غيا سبرشا بتشغيل السقوم السيليكوني السضبوط
الذي يتم التحكم فيه

نقطة 
االختبرا 9 

)TP9(

إشراة البوابة التي يتم استقبرلهر سن لوحة تحكم السحاك الائيسي سن خالل كربل األليرص الضوئية 
السنرسب 

يشيا سصبرح LED األصفا )LED 1( السوجود على لوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة 
)SPGDB( إلى أن السقوم السيليكوني السضبوط )SCR( يحتوي على تدفق تيرا للبوابة يقوم 

.)SCR( بتشغيل السقوم السليكوني السضبوط

لوحة محرك البوابة ذاتية الطاقة 
SPGDB 	
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لوحة محرك البوابة ذاتية الطاقة ل 2لالشكل 

الطرف/التوصيالت

TB1-1 نهرية( )SCR( عبراة عن وصلة إلى دائاة االستصرص الخرصة برلسقوم السيليكوني السضبوط
وصلة السكثص( التي يتم استخداسهر الستخااج الطرقة سن جهرز االستصرص لتشغيل لوحة سحاك 

.)SPGDB( البوابة ذاتية الطرقة
TB1-2 الذي يشيا إلى حرلة )SCR( عبراة عن وصلة إلى سقروم استشعرا السقوم السيليكوني السحكوم

التوصيل للسقوم السيليكوني السضبوط الذي يتم تشغيله.
TB2-1 عبراة عن وصلة إلسداد طرقة بجهد سوجب يبلغ 20 فولت إلى لوحة سستشعا داجة الحاااة. كسر

توفا الطرقة للوحة سستشعا داجة الحاااة.
TB2-2 عبراة عن وصلة سشتاكة لسصدا إسداد طرقة بجهد سوجب يبلغ 20 فولت إلى لوحة سستشعا

داجة الحاااة.
TB3-1 عبراة عن وصلة إسداد طرقة بجهد سوجب يبلغ 15 فولت لطرقة االختبرا السستخدسة عند بدء تشغيل

.)SPGDB( السحاك أو اختبرا لوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة
TB3-2 يوفا إشراة جهد االستشعرا الصنرعي سن أجل السسرح للوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة

)SPGDB( بإدخرل السقوم السيليكوني السضبوط في وضع االختبرا. وعند استخدام كربل طرقة 
االختبرا السنرسب، وهو الكربل P/N 80018-298-51، فإنه يتم قصا دائاة هذا السدخل إلى 

الطاص TB3-1 للحصول على جهد االستشعرا.
TB3-3عبراة عن وصلة سشتاكة إلسداد طرقة بجهد سوجب يبلغ 15 فولت يتم استخداسهر لطرقة االختبرا

TB4-2)SCR( عبراة عن وصلة للقطب السرلب إلى السقوم السيليكوني السضبوط

TB4-1الذي يتم التحكم فيه )SCR( عبراة عن وصلة للبوابة إلى السقوم السيليكوني السضبوط

OP1هو سقبم كربل األليرص الضوئية األزاق – يتحكم في نبض البوابة سن السعرلج

OT1)SCR( هو سقبم كربل األليرص الضوئية الاسردي – حرلة التشخيص للسقوم السيليكوني السضبوط

TB3 - Test power connection

OP1, OT1 - Fiber optic transmitter
and receiver

TB2 - Temperature sensor
power connection

TP9

TP8

TP7

TP6

TP3

TP4

TP5

TB4 - Gate and cathode
thyristor connection

LED

TB1 - Snubber connection

TP1

TP2
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معدات االختبار

تأكد سن توفا السعدات الترلية لتنفيذ سهرم االختبرا.
جهرز اسم الذبذبرت الاقسي	 
سولد دوال سع وحدة للتحكم في دواة التشغيل	 
سصدا إلسداد طرقة التيرا السستسا )يلزم أن يكون بجهد +15 فولت عند 300 سللي أسبيا(	 
سقيرم ستعدد اقسي	 
لوحة سستشعا داجة الحاااة )02-639-80190(	 
 	)51-695-80018( SPS ضفياة أسالك اختبرا طرقة

اإلجراء

قم بتوصيل السقوم السيليكوني السضبوط )SCR(  اقم ABB #5STP03D6500 . ا
السثبت بسرسك بأسالك القطب السرلب للبوابة الخرصة بلوحة سحاك البوابة ذاتية الطرقة 

. )TB4-1/TB4-2( )SPGDB(
2 ..TB2-1/TB2-2 قم بتاكيب لوحة سستشعا داجة الحاااة على األطااص
استخدم طرقة االختبرا بجهد +15 فولت على األطااص TB3-1 وTB3-3 )يكون . 3

الطاص TB3-1 عند جهد +15 فولت بينسر يكون الطاص TB3-3 هو الطاص 
الااجع بجهد +15 فولت(. واتاك الطاص TB3-2 سفتوًحر.

قم بقيرم نقطة االختبرا TP4( 4( إلى نقطة االختبرا 3 )TP3( التي ينبغي أن تكون . 4
بجهد +14.4 فولت، +/-100 سللي فولت.

قم بقيرم نقطة االختبرا TP5( 5( إلى نقطة االختبرا 3 )TP3( التي ينبغي أن تكون . 5
بجهد +5.0 فولت، +/- 250 سللي فولت.

قم بقيرم الطاص TB2-1 إلى الطاص TB2-2 الذي ينبغي أن يكون بجهد +14.4 فولت، . ل
+/-100 سللي فولت.

قم بقيرم الجهد عند الطاص U4 ثنرئي السنون إلى الطاص COM الذي ينبغي أن . ل
يكون بجهد +1.0 فولت، +/- 100 سللي فولت.

قم بقيرم الجهد عند الطاص U4 ثالثي السنون إلى الطاص COM، الذي ينبغي أن . ل
يكون بجهد 0 فولت.

قم بقيرم الجهد عند الطاص U4 سبرعي السنون إلى الطاص COM الذي ينبغي أن . ل
يكون بجهد +3.6 فولت، +/- 100 سللي فولت.

تأكد سن إيقرص تشغيل سصبرح LED الخرص برلطاص OT1.. لا
قم بقيرم نقطة االختبرا TP7( 7( إلى نقطة االختبرا 3 )TP3( التي ينبغي أن تكون . اا

بجهد 0 فولت.
قم بقيرم نقطة االختبرا TP9( 9( إلى نقطة االختبرا 3 )TP3( التي ينبغي أن تكون . 2ا

بجهد +5.0 فولت، +/- 250 سللي فولت.
قم بقيرم نقطة االختبرا TP8( 8( إلى نقطة االختبرا 3 )TP3( التي ينبغي أن تكون . 3ا

بجهد 0 فولت.
قم بقيرم نقطة االختبرا TP1( 1( إلى نقطة االختبرا 2 )TP2( التي ينبغي أن تكون . 4ا

بجهد 0 فولت.
قم بتوصيل وصلة تخٍط بين الطاص TB3-1 والطاص TB3-2، ثم تحقق سن أن . 5ا

الجهد عند نقطة االختبرا TP6( 6( هو +2.2 فولت، +/-100 سللي فولت.
استخدم إشراة دواة التشغيل 33% بتادد 60 هاتز إلى سدخل األليرص الضوئية OP1.. لا
تحقق سن تشغيل سصبرح LED الخرص بجهرز إاسرل التشخيصرت OT1.. لا
تحقق أن اإلشراات في TP9 وTP8 كسر هو سوضح في شكل 94 في صفحة 107.. لا

إجراء اختبار لوحة محرك 
البوابة ذاتية الطاقة للمقوم 

)SCR( السيليكوني المحكوم
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تحقق أن اإلشراة بين TP1 وTP2 كسر هو سوضح في شكل 95 في صفحة 108. . لا
شكل 96 في صفحة 108

قم بفك وصلة التخطي بين الطاص TB3-1 والطاص TB3-2.. ل2

استخدم إشراة ثربتة لألليرص الضوئية إلى سدخل OP1.. ا2

 استخدم إشراة دواة التشغيل 33% بتادد 60 هاتز، عند سستوى الجهد 0 إلى. 22
+2 فولت، بين السدخل TB1-2 وCOM. تحقق أن اإلشراات كسر هو سوضح سن 

الشكل 94 إلى شكل 97 في صفحة 109. الحظ أنه شكل 97 في صفحة 109 ينبغي 
أن يكون الوقت في 220 سيكاو ثرنية، +/-20 سيكاو ثرنية بين الحرفة الصرعدة لنبضة 

الطاص U4 سبرعية السنون والحرفة الهربطة إلشراة نقطة االختبرا 7.

نبضات البوابة ل 3لالشكل 

نبضات بوابة المقوم السيليكوني المضبوط SCR ل 4لالشكل 
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نبضات بوابة المقوم السيليكوني المضبوط الممتدة SCR ل 5لالشكل 

مشغل استشعار الجهد إلى نبضات بوابة المقوم السيليكوني المضبوط )SCR( ل للالشكل 
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توسعة مشغل استشعار الجهد إلى نبضات بوابة المقوم السيليكوني المضبوط )SCR( ل للالشكل 

تستخدم األجهزة توصيالت كربالت األليرص الضوئية بين وحدة التحكم سنخفضة الجهد والدوائا 
ستوسطة الجهد. وسن السفتاض أال تحترج سطلًقر إلى تغييا سسرا توصيالت كربالت األليرص 

الضوئية.

يحتوي كل طاص سن أطااص كربل األليرص الضوئية على سوصل يقوم برلتوصيل والتثبيت في 
السكرن السخصص على لوحة الدائاة. لفصل كربل األليرص الضوئية، اضغط على اللسرن 

البالستيكي البراز عند نهرية السوصل ثم اسحبه. ولتاكيب كربل األليرص الضوئية، أدخل سنفذ 
األليرص الضوئية الخرص بلوحة الدائاة حتى يستقا اللسرن البالستيكي في سكرنه الصحيح.

إذا كرن يتعين عليك استبدال كربالت األليرص الضوئية، فرحاص على سنع تعاض الكربالت للشد 
أو الثني حيث إن الفقدان النرتج في إاسرل الضوء سيؤثا على األداء.

وللعلم، فإن الحد األدنى لنصص قطا الثني السسسوح به لكربالت األليرص الضوئية يبلغ 50 سم 
)2.0 بوصة(.

عند تاكيب كربل األليرص الضوئية، قم بسطربقة لون السوصل السوجود عند طاص الكربل سع 
لون سقبم السوصل السوجود على لوحة الدائاة.

توصيالت كابالت األلياف الضوئية



سنشوا Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - سرام 2013 لاا 

لصل 3   تعايص السكونرت والصيرنة

يستخدم السنتج األطوال الترلية لكربل األليرص الضوئية.

مفردمزدوج

5 أسترا5 أسترا

6 أسترا5.5 أسترا

10أسترا6 أسترا

6.5 أسترا

7 أسترا

يوجد كربل أليرص ضوئية سزدوج واحد لكل ثرياستوا يقوم بإدااة البوابة والوظرئص 
التشخيصية. وتقوم سجسوعة الدوائا الكهابرئية السوجودة على لوحرت السحاك السعنية بتحديد 
الحرلة الوظيفية للثرياستوا، ثم تاسل هذه السعلوسرت إلى السعرلج الائيسي عبا إشراة ضوئية 

آسنة سن التعطل في األليرص الضوئية. بعد ذلك، يصدا السعرلج الائيسي أسا التشغيل 
للثرياستوا ثم ياسل اإلشراة إلى لوحة سحاك البوابة السنرسبة عبا األليرص الضوئية للبوابة.

واسوز ألوان السوصالت هي: 

األسود أو الاسردي - طاص اإلاسرل في األليرص الضوئية.

األزاق - طاص االستقبرل في األليرص الضوئية. 

هنرك سستشعا لضغط الهواء في كربينة السحول. ويوجد في أعلى السنطقة اليساى برلقاب سن 
وحدات العركم العلوية. 

مستشعر ضغط الهواء ل للالشكل 

يقوم سستشعا ضغط الهواء بقيرم فاق ضغط الهواء بين الجزء األسرسي والجزء الخلفي سن 
وحدات السحول. وبعد ذلك، ياسل إشراة صغياة لجهد التيرا السستسا إلى دوائا التحكم.

مستشعر ضغط الهواء

Flexible tube for
low pressure port

High pressure port

Mounting screw

Wire terminals
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في الوقت الحرلي، تستخدم شاكة Rockwell Automation سستشعاات ضغط هواء سن 
شاكة Ashcroft. وفي حرلة تدني أداء الساوحة أو انسداد الهواء، فإن السستشعا يالحظ 
انخفرض الضغط التفرضلي ويطلق اسرلة تحذيا إلى الوحدة الائيسية. وقد يكون االنسداد 

الجزئي للساشحرت السوجودة عند سدخل الهواء هو أحد األسبرب السحتسلة لهذا التدني في األداء.

إذا انخفض تدفق الهواء إلى الحد الذي ينذا بخطا حدوث تلص نرتج عن الحاااة، فإن 
السستشعا يطلق إشراة عطل تقوم بإيقرص تشغيل السحاك. كذلك، في حرلة تعطل الساوحة، 

يكتشص السستشعا تغيا الضغط ويقوم بإيقرص السحاك.

استبدال مستشعر ضغط الهواء

قم بإخااج األسالك السوجودة على السستشعا سع تدوين وصفهر.. ا

افصل األنبوب الظرها السوجود عند سنفذ الضغط السنخفض. وفك الباغيين الخرصين . 2
بتاكيب السستشعا.

تحقق سن سالسة سرنع التساب السوجود عند نقطة ساوا األنبوب الظرها عبا الحرجز . 3
السعدني.

يتم تاكيب سستشعا تدفق الهواء البديل برتبرع نفم خطوات الفك برلتاتيب العكسي.. 4

يستعاض هذا القسم سكونرت كربينة وصلة التيرا السستسا وكربينة الساوحة في سحاك اإلطرا 
"ب" طااز PowerFlex 7000. كذلك، يشاح بشكل تفصيلي سهرم الصيرنة العردية أو 

الستكااة التي تحرفظ على السحاك في أفضل حرالت التشغيل.

برلنسبة لكبرئن توصيالت الكربالت والتحكم، انظا سكونرت التحكم / كربينة توصيالت الكربالت 
في صفحة 25.

برلنسبة لكبرئن السحول، انظا سكونرت كربينة السحول في صفحة 50.

مكونات كابينة وصلة التيار 
المستمر وكابينة المروحة
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كابينة وصلة التيار المستمر/المروحة المزودة بلوحة تحكم لي المروحة )طراز خفض الحرارة( ل للالشكل 

AC/DC Converters

Single phase control
power transformer

Ground Bus

Fan Power Disconnect

DC Link Inductor
or CMC
(Barrier removed)
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كابينة وصلة التيار المستمر/المروحة مع إخراج اللوحة إلظهار الخانق النمطي  ل للاالشكل 
المشترك )CMC( )طراز األنبوب الحراري(

السااوح

الخرنق 
النسطي 
السشتاك
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كابينة وصلة التيار المستمر/المروحة مع إخراج لوحة التحكم لي المروحة إلظهار  ل الاالشكل 
مروحة التبريد الرئيسية 

الساوحة

حلقة السدخل
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يتم تعشيق برب الكربينة ليبقى سغلًقر حتى تقوم بفصل طرقة الساوحة. يوجد ذااع فصل طرقة 
الساوحة على الجرنب األيسن سن الكربينة. وتوجد الساوحة ووصلة التيرا السستسا خلص 

اللوحرت الثربتة للتحكم في الساوحة داخل الحجياة ستوسطة الجهد.

توجد وصلة التيرا السستسا على لوحة أاضية الكربينة. وتعسل حواجز تدفق الهواء الستجسعة 
حول سلفرت السحث على توجيه كسية سن هواء التبايد عبا السحث.

L+" يتم توصيل الطرقة برلسحث عبا أسالك سانة. وتوجد أابع نقرط لتوصيل الطرقة وهي 
.M+ ويوجد سستشعا للتيرا على السوصل ."M-و M+و L-و

القلب السعدني لوصلة التيرا السستسا سزود بحسرية حاااية.

توجد ساوحة تبايد السحاك الائيسية فوق وصلة التيرا السستسا. والسكونرت الائيسية للساوحة 
هي حلقة السدخل ووحدة الدفع والسحاك. وللعلم، فإن حلقة السدخل ثربتة ويجب أال تتالسم سع 

وحدة الدفع الدوااة. 

يوجد غطرء لخاوج عردم الهواء يكون ساكًبر في أعلى الكربينة؛ لذا تأكد سن تاكيبه بشكل 
صحيح لسنع دخول أجسرم غايبة إلى داخل السحاك. وفي حرلة وجود وحدة ساوحة اختيراية 

احتيرطية، فإنهر تكون ساكبة أعلى هذه الكربينة داخل غطرء خاوج كبيا.

مفاعل وصلة التيار المستمر

تحرفظ وصلة التيرا السستسا على وصول تيرا دون اهتزازات بين السقوم والعركم. كسر أن 
تصسيم الوصلة يضسن أنه سيتم تبايده برستخدام الهواء السسحوب عبا السلفرت السوجودة به. 

في السعترد، ال يحترج سفرعل وصلة التيرا السستسا إلى الصيرنة. وسع ذلك، فإنه في حرلة استبدال 
الوصلة، يجب أن تقوم شاكة Rockwell Automation برعتسرد الوصلة البديلة.

قم بتأسين سصدا الطرقة الخرص برلسحاك.. ا

افتح برب كربينة وصلة التيرا السستسا وفك البااغي التي تثبت الحرجز السعدني الاأسي . 2
السواجه لوصلة التيرا السستسا. 

تم تزويد وصلة التيرا السستسا بأسالك طرقة سانة. افصل توصيالت الطرقة األابعة. . 3

قم بإخااج الحرجز األفقي السحيط بوصلة التيرا السستسا.. 4

فك الجهرز الذي يثبت وصلة التيرا السستسا برلقنرة األاضية.. 5

افصل التوصيل األاضي.. ل

تتسيز وصلة التيرا السستسا بأنهر ثقيلة وتستلزم استخدام سعدات ذات اافعرت شوكية في . ل
أي شرحنة افع. 
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إزالة وصلة التيار المستمر )طراز خفض الحرارة( ل 2لاالشكل 

مفاعل وصلة التيار المستمر موضع )طراز األنبوب الحراري( ل 3لاالشكل 

1. قم بإخااج الجهرز وحرجز 
وصلة التيرا السستسا

3. قم بإخااج جهرز 
وصلة التيرا السستسا، 
ثم حاك وصلة التيرا 

السستسا لألسرم.

2. قم بفك أسالك 
وصالت التيرا 

السستسا

3. قم بإخااج جهرز 
سفرعل الخط، ثم 

حاك سفرعل الخط 
لألسرم.

1. قم بإزالة حرجز 
سفرعل الخط األسرسي 
وسلفرص دعم الحرجز 

األسرسي.

2. قم بفك أسالك سفرعل 
الخط، ثم قم بإزالة كربل 

التكتيص األسرسي.



لاا سنشوا Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - سرام 2013   

تعايص السكونرت والصيرنة   لصل 3

قم بتاكيب وصلة التيرا السستسا البديلة برتبرع نفم خطوات الفك بتاتيب عكسي.

يجب عليك توصيل األسالك السانة لوصلة التيرا السستسا برلطاص السنرسب وتوجيههر 
للسحرفظة على وجود سسرفرت فرصلة كهابرئية. كذلك، يجب عليك التحقق سن أن تصنيفرت 

لوحة االسم هي نفسهر تصنيفرت نظرم السحاك أو سنرسبة له. وللعلم، فإن استخدام وصلة تيرا 
سستسا سختلفة يستلزم استخدام إعدادات سعلسرت سختلفة.

تحرفظ وصلة التيرا السستسا على وصول تيرا سنخفض االهتزازات بين سحول الخط وسحول 
الجهرز. وتتوفا الحسرية الحاااية لسفرعل وصلة التيرا السستسا سن خالل طافي تالسم سغلقين 
بشكل طبيعي ستصلين بوحدة اإلدخرل/اإلخااج. ستنفتح أطااص التالسم هذه عند داجة حاااة 

190 داجة سئوية سسر يؤدي إلى عاض اسرلة إنذاا/عطل.

لك المراوح واستبدالها

تتكون الساوحة سن سجسوعة بهر سحاك ووحدة دفع. الستبدال الساوحة، فك غطرء خاوج 
العردم للساوحة واللوحة العلير للكربينة.

سالحظرت األسرن
يتطلب استبدال الساوحة العسل على ااتفرع سلحوظ سن األاضية. احاص على العسل 	 

سن فوق سنصة ثربتة وآسنة. 
إن سحاك الساوحة ثقيل ويتطلب استخدام سعدات افع سنرسبة. 	 
قم بفصل طرقة الساوحة وتأسينهر أثنرء صيرنة الساوحة.	 

فك الصواسيل الثسرنية التي تثبت إطرا السحاك برأللواح الجرنبية للكربينة. افصل أسالك الطرقة 
سن السحاك. وانتبه إلى سواقع األطااص سن أجل السحرفظة على دواان الساوحة بشكل سنرسب.

الستخااج الساوحة، استخدم خطرفرت الافع في الفتحرت السوجودة على دعرسرت تاكيب 
السحاك ثم اسحب السجسوعة بشكل اأسي سن داخل الكربينة. وال تسند السجسوعة على وحدة 

الدفع، وإال فقد تتعاض الوحدة للتلص.
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إزالة وصلة التيار المستمر )طراز خفض الحرارة( ل 4لاالشكل 

إزالة وصلة التيار المستمر )طراز األنابيب الحرارية( ل 5لاالشكل 

سحاك الساوحة

فتحرت التاكيب

دعرسة التاكيب

حلقة السدخل

وحدة دفع 
الساوحة

سجسوعة الساوحة

سسرسيا 
 M6 سقرم

)أابعة قطع(

الجزء الخلفي سن علبة 
الساوحة الذي ينزلق أسفل 

دعرسة التثبيت.
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تركيب المروحة

يجب توخي الحذا عند التعرسل سع الساوحة ألن التعرسل سعهر بشكل سيئ قد يؤثا على توازنهر 
بشكل سلبي.

قم بتاكيب الساوحة برتبرع نفم خطوات الفك بتاتيب عكسي. 

وبعد التاكيب، قم بتدويا وحدة الدفع يدوًير للتأكد سن أنهر بعيدة عن حلقة مهم
السدخل.

تتصل وحدة دفع الساوحة بعسود السحاك بواسطة جلبة سخاوطية سشطواة. توجد هذه الجلبة 
على عسود السحاك وتسا عبا ساكز وحدة الدفع. يوجد باغيرن سلولبرن يقوسرن، عند ابطهسر 

على عزم تدويا بسقداا 10.2 نيوتن ستا )7.5 قدًسر - اطل(، بتثبيت الجلبة على عسود 
السحاك وتثبيت وحدة الدفع برلجلبة.

لك وحدة الدلع من عمود المحرك 

سالحظرت األسرن

لم يتم تصسيم وحدة الدفع لحسل وزن السحاك.

إذا كرنتر في الوضع الاأسي، فقد تسقط كل سن وحدة الدفع والجلبة عند فك البااغي السلولبة. 
وقد يؤدي ذلك إلى التعاض إلصربة جسدية أو تلص السكونرت.

لك وحدة الدلع ل للاالشكل 

صيانة وحدة الدلع

A

B

CD E

A – Taper surfaces
B – Capscrews
C – Split in Taper Bushing
D – Key
E – Threaded Hole for Separating Tapers

DO NOT LUBRICATE
CAPSCREWS, BORE
OR BUSHING BARREL

A

B

CD E

A

B

CD E

A – Taper surfaces
B – Capscrews
C – Split in Taper Bushing
D – Key
E – Threaded Hole for Separating Tapers

DO NOT LUBRICATE
CAPSCREWS, BORE
OR BUSHING BARREL
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قم بتسجيل السسرفة بين طاص عسود السحاك والجلبة. ويجب تاكيب وحدة الدفع . ا
الجديدة في نفم السكرن. سيؤدي عدم القيرم بذلك إلى وجود فجوات بين وحدة الدفع 

وحلقة السحب، األسا الذي يتسبب في انقطرع تدفق الهواء أو احتكرك وحدة الدفع 
بسجسوعة السحاك أو حلقة السدخل أثنرء التشغيل.

فك الباغيين السلولبين سن الجلبة. وقد تسقط وحدة الدفع أو الجلبة عند فك البااغي.. 2

قم بتاكيب البااغي السلولبة يدوًير في الفتحتين السلولبتين السوجودتين في شفة الجلبة.. 3

اابط كل سسسرا على حدة على التوالي لدفع وحدة الدفع إلى خراج الجلبة. وسيعسل . 4
تاكيب البااغي السلولبة داخل تلك الفتحرت على إبعرد الجلبة عن سحوا وحدة الدفع؛ 

سسر يخفص الضغط على العسود. ويجب توخي الحذا حتى ال تسقط وحدة الدفع عند 
تخفيص قوة التثبيت.

انزع الجلبة عن العسود، ثم قم بفك وحدة الدفع. وإذا ظلت السجسوعة في سكرنهر لبعض . 5
الوقت، فقد يلزم استخدام سرحبة عجالت لفك الجلبة. وال تستخدم سطلًقر سرحبة العجالت 

على وحدة الدفع.

ال تقم بتشحيم البااغي السلولبة أو التجويص أو أسطوانة الجلبة ألن هذا تنبيبن 
سيؤثا سلًبر على قوة تثبيت الجلبة على العسود وتجويص وحدة الدفع.

تركيب مجموعة وحدة الدلع على عمود المحرك 

يتسيز كل سن أسطوانة الجلبة وتجويص وحدة الدفع برلشكل السخاوطي، سسر يضسن اتحرد ساكز 
التاكيب والسحرفظة على استسااا عسل وحدة الدفع بشكل ستوازن.

تعسل البااغي السلولبة، عند إحكرم ابطهر، على تثبيت الجلبة السوجودة داخل وحدة الدفع وفوق 
عسود السحاك.

تكون الجلبة سشطواة سن السنتصص؛ لذلك عندسر تقوم بااغي التثبيت السلولبة بدفع الجلبة داخل 
التجويص السخاوطي السوجود في سجسوعة وحدة الدفع، فإن الجلبة تسسك العسود بقوة تثبيت إيجربية. 

توجد سجرٍا ائيسية لسجسوعة الجلبة ووحدة الدفع تستد بسحرذاة العسود وتكون سثبتة في سكرنهر 
بفعل الضغط. 

للتجسيع:

تأكد سن نظرفة واستواء كل سن العسود والسجاى الائيسي. قم بتنظيص العسود . ا
والتجويص عن طايق الحك بسذيب كحولي أو سذيب غيا زيتي. وتحقق سن سالءسة 

حجم السفترح سع كٍل سن السجراي الائيسية للجلبة والعسود. 

ضع البااغي السلولبة عبا الفتحرت الفراغة برلجلبة، ثم ضع الجلبة داخل وحدة الدفع . 2
دون إحكرم ابطهر سع سحرذاة البااغي سع الفتحرت السلولبة السوجودة على سحوا وحدة 

الدفع. وال تضغط على الجلبة أو تحاكهر أو تطاق عليهر إلدخرلهر في التجويص.
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ابدأ تاكيب البااغي السلولبة يدوًير سع تدوياهر بسر يكفي فقط لتعشيقهر في الفتحرت . 3
السلولبة. وال تستخدم سفترح ابط في هذه الساحلة. إذ يجب أن تكون الجلبة غيا سحكسة 

الابط بسر يكفي لتتحاك بحاية داخل وحدة الدفع.

قم بتحايك سجسوعة الجلبة ووحدة الدفع إلى داخل عسود السحاك، سع التأكد سن أن . 4
السسرفة بين نهرية العسود والجلبة هي نفسهر السسرفة التي كرنت سوجودة في الخطوة 

األولى عند فك وحدة الدفع.

قم بتاكيب السفترح على السجاى الائيسي. ال تدفع وحدة الدفع والجلبة بقوة على . 5
العسود. فإذا لم يتم تاكيبهسر على العسود بسهولة، فتحقق سن أحجرم السفترح والجلبة 

والعسود. 

اابط البااغي السلولبة تدايجًير برستخدام سفك ابط. ونّفذ ذلك اإلجااء بشكل ستوازن . ل
كسر يحدث عند تاكيب عجالت سيراة. قم بلص أحد الباغيين ابع لفة ثم لص الباغي 

الثرني ابع لفة أخاى، ثم ااجع إلى نقطة البدء ولص ابع لفة أخاى وهكذا. عزم حتى 
10.2 نيوتن ستا )7.5 بروند قدم(

قم بثني طاص عسود السحاك عند السجاى الائيسي برستخدام أزسيل أو ثرقب تعليم . ل
الساكز لسنع سقوط السفترح خراج سوضعه. 

توازن الساوحة

تكون وحدات دفع الساوحة ستوازنة بشكل ثربت ودينرسيكي في إطرا سعدالت تفروت سقبولة 
داخل السصنع. وقد يؤثا أي تلص أثنرء الشحن أو نتيجة لسوء التعرسل أو التاكيب بشكل سلبي 

على اتزان الوحدة. كذلك، قد يؤدي استخدام وحدة دفع غيا ستوازنة إلى حدوث اهتزازات برلغة 
سسر يتسبب في تآكل الوحدة بأكسلهر قبل تجروزهر للعسا االفتااضي. 

وإذا كرن االهتزاز شديًدا، فقم بإيقرص تشغيل الساوحة وتعاص على السبب.

هنرك بعض األسبرب الشرئعة لالهتزاز الشديد، وسن بينهر:
أال يكون هيكل الدعم صلًبر أو سستوًير بشكل كرٍص. ويتضرعص االهتزاز بسبب الانين 	 

في هيكل سسا العسل أو الهيكل السدعم.
عدم إحكرم قفل طوق السحسل أو عدم إحكرم ابط السسرسيا. عدم إحكرم تثبيت الجلبة أو 	 

وحدة الدفع.
تااكم السواد على وحدة الدفع.	 
احتكرك العجلة سع حلقة السدخل.	 

إن حلقة السدخل عبراة عن جزء دائاي كبيا يوجد عند الجزء السفلي سن الحرجز األفقي تحت 
وحدة دفع الساوحة. يتيح هذا السوقع لوحدة الدفع سيزة الثبرت في الداخل دون سالسسة الحلقة. 

وتشغل الحلقة داخل وحدة الدفع سسرحة 10 سلم )0.40 بوصة(.

سالحظرت األسرن

يتطلب هذا اإلجااء سالسسة األجهزة والسوصالت الكهابية الداخلية. لذلك افصل التيرا 
الكهابرئي تسرًسر عن السحاك قبل بدء العسل. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض إلصربة 

خطياة أو الوفرة.
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تأكد سن أنه بإسكرنك سنع حلقة السدخل سن السقوط بعد فك جسيع السسرسيا.

لتجنب حدوث صدسة كهابرئية، افصل الطرقة الائيسية قبل العسل على تنبيبن 
السحاك. وتحقق سن خلو جسيع الدوائا سن الجهد الكهابرئي برستخدام عصر 
عرزلة أو جهرز سنرسب لقيرم الجهد. فقد يؤدي عدم القيرم بذلك إلى التعاض 

لإلصربة أو الوفرة.

إذا أسكن الوصول إلى اللوحة الخلفية، فقم بفك اللوحة الخلفية الوسطى لجزء وصلة التيرا 
السستسا/الساوحة سن الكربينة، ثم انزع الحلقة الداخلية سن الخلص. 

وإذا تعذا الوصول إلى اللوحة الخلفية، فرتبع هذا اإلجااء:

فك حرجز وصلة التيرا السستسا ولوحة الوصول إلى وحدة الدفع )شكل 104 في . ا
صفحة 118(. وبعد ذلك، قم بإخااج السكونرت الكهابرئية السوجودة أسرم لوحة 

الوصول إلى حلقة السدخل. 

فك البااغي سن حلقة السدخل، وال تدع الحلقة تسقط. . 2

قم بإخااج حلقة السدخل عبا لوحة الوصول السفلية عن طايق تحايكهر حول وصلة . 3
التيرا السستسا ثم إخااجهر بشكل سرئل سن البرب. وقد تضطا إلى نقل وصلة التيرا 

السستسا سن سكرنهر. 

لتاكيب الحلقة الجديدة، اتبع نفم خطوات اإلجااء السذكوا أعاله بتاتيب عكسي. وقم . 4
بتدويا وحدة دفع الساوحة يدوًير للتحقق سن السسرفة الفرصلة داخل حلقة السدخل.

انقل الحلقة ثم أعد ابط السسرسيا للتخلص سن التداخل.

يسنع تالسم الساوحة سع حلقة السدخلمهم

أعد تاكيب لوحرت الوصول والسكونرت الكهابرئية. . 5

استبدال لالتر الهواء

توجد ساشحرت الهواء عند شبكة دخول هواء التبايد السثبتة على البرب أسرم السحول وسفرعل 
الخط وكبرئن السحوالت.

يجب عليك فك الساشح وتنظيفه أو فكه واستبدال سردة الساشح بشكل دواي. ويتوقص سعدل 
تكااا تجديد الساشحرت على نظرفة هواء التبايد الستوفا.

يسكنك استبدال الساشحرت السوجودة داخل أي سحاك قيد التشغيل، ولكن سن األسهل القيرم بذلك 
اإلجااء أثنرء إيقرص تشغيل السحاك.

إجااء )انظا شكل 107 في صفحة 123(:

برستخدام سفترح سداسي سقرم 8 سم، قم بلص وسرئل التثبيت ابع لفة، ثم أدا سجسوعة . ا
الشبكة ذات السفصالت لفتحهر. 

قم بإزالة سردة الساشح. وإذا كرن السحاك قيد التشغيل، فيجب عليك استبدال الساشح في . 2
أساع وقت سسكن لسنع سقوط أي سواد غايبة إلى داخل السحاك.
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يجب توخي الحذا عند فك الساشح لسنع شفط الغبرا واألتابة الستااكسة على جرنب فتحة 
الساشح إلى داخل السحاك. وقد يكون سن الصعب إزالة سواد الساشح دون تسزقهر بفعل قوة 

الشفط عند سدخل الهواء.

الطاق السوصى بهر لتنظيص الساشحرت:
التنظيص برلسكنسة الكهابرئية - سيعسل تسايا السكنسة الكهابرئية بضع ساات على 	 

جزء سدخل الساشح على إزالة األتابة والغبرا الستااكم في ثواٍن سعدودة.
النفخ برلهواء السضغوط - يتم توجيه فوهة الهواء السضغوط في االتجره السعركم التجره 	 

تدفق هواء التشغيل )يتم نفخ الهواء سن جرنب العردم برتجره جرنب السحب(
الشطص برلسرء البراد - في الظاوص العردية ال تحترج وسرئط الاغوة السستخدسة في 	 

الساشحرت إلى أية سواد الصقة زيتية. بل يتم شطص األتابة الستجسعة بساعة وسهولة 
بسجاد توجيه فوهة أي خاطوم برلسرء العردي دون أية إضرفرت. )تأكد سن أن الساشح 

جرص تسرًسر قبل إعردة تاكيبه(
الغسا في السرء الدافئ سع الصربون - في حرلة وجود أوسرخ صعبة سنقولة عبا الهواء، 	 

فسن السسكن غسا الساشح في سحلول سن السرء الدافئ وسرئل تنظيص سخفص. بعد ذلك، 
اشطفه بسرء نظيص خرٍل سن أية إضرفرت، واتاكه حتى يجص تسرًسر وتزول عنه 

الاطوبة، ثم أعده للخدسة.    

ال تستخدم سوى الساشحرت التي توفاهر Rockwell Automation أو الساشحرت البديلة 
السعتسدة سن Rockwell Automation. أعد تاكيب الساشحرت برتبرع نفم خطوات الفك 

بتاتيب عكسي. وتحقق سن عدم وجود أية فتحرت تسسح بدخول السواد الغايبة إلى السحاك.

استبدال الفلتر ل للاالشكل 

جهرز تثبيت

الساشح
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نمط تدلق الهواء لي وحدة تبريد جهاز االمتصاص ل للاالشكل 

تدلق الهواء عبر وحدة PowerCage ل للاالشكل 
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هنرك تكوينرن لتوزيع طرقة وحدة التحكم الخرصة برلسحاك، وذلك تبًعر لخيرا السحاك الذي اختاته. 
 سبرشاة إلى السحاك )سقوم الواجهة األسرسية النشط AFE بال سحوالت( 	 

) انظا الشكل 110( 
لواجهة األسرسية النشطة )AFE(/ 18 نبصة ذات سحول عزل )انظا شكل 111 في 	 

صفحة 126(

احتياطي الطاقة عند انقطاع التيار

توجد عنرصا تحكم قيرسية إلى جرنب احتيرطي الطرقة الذي يتم استخداسه لسدة 5 دواات عند 
انقطرع التيرا: إذ تظل لوحرت التحكم الائيسية في السحاك سشحونة برلكهابرء بسر يكفي 

إلجسرلي 5 دواات بعد انقطرع طرقة وحدة التحكم. وإذا لم تتسكن سن استعردة طرقة وحدة التحكم 
في غضون هذه الدواات الخسم، فسيتم إيقرص تشغيل السحاك بشكل سوجه.

 )PWM( الشكل 110 يوضح توزيع طرقة وحدة التحكم في سحاكرت تضسين عاض النبضة
بواسطة سفرعل الخط/ بردئ الحاكة الستكرسل. 

مباشرة إلى المحرك )مقوم الواجهة األمامية النشط AFE بال محوالت( ل لااالشكل 

الشكل 111 يوضح توزيع طرقة وحدة التحكم في سحاكرت الواجهة األسرسية النشطة بواسطة 
بردئ الحاكة/ السحول عن ُبعد أو سفرعل الخط السدسج السزود ببردئ حاكة عن ُبعد. 

مكونات طاقة التحكم

-Printer
-Operator Interface

-Relays

DC/DC CONVERTER

VFD

AC/DC Converter
56V DC

1000W/
1500W

+5V-LOGIC

+/-15V-LOGIC

+/-24V-HECS

+24V-ISOLATORS

+24V-XI0 

SENSE CABLE

20V

C Hold-up

Fan

20V Isolated
Gate Driver

Power Supp ly

380V 50Hz
or

460V 60Hz
3-ph

DC Fail

Line
Reactor

Line
Filter

Customer
Supp lier

120V
1-ph

 

600W/

Inverter only for SPS drives
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محول / بادىء تشغيل عن بعد الواجهة األمامية النشطة )AFE(/ لا نبصة ل اااالشكل 

تتسثل ستطلبرت الحسل على سحوالت التيرا الستادد/التيرا السستسا في سحول التيرا السستسا/
التيرا السستسا وسر يصل إلى ست وحدات سن وحدات إسداد الطرقة لسحاك البوابة السنعزلة 

 )IGDPS( )حتى ثالث وحدات IGDPS لسحاكرت SPS(. وعلى الاغم سن أن 
 التيرا الستادد/التيرا الستادد يعد حسالً ثربًتر، فإن عدد وحدات إسداد الطرقة لسحاك البوابة 

 .SPS سيختلص تبًعر لتكوين السحاك وسر إن جاى استخدام وحدات )IGDPS( السنعزلة

إن سصدا إسداد طرقة التيرا الستادد/التيرا السستسا يقبل جهًدا أحردي الطوا وينتج خاج تيرا 
سستسًاا سنتظًسر بقوة 56 فولت لسصدا إسداد طرقة التيرا السستسا/التيرا السستسا ووحدات إسداد 

الطرقة لسحاك البوابة السنعزلة )IGDPS( عرلية الجهد التي تزود الثرياستواات التبديلية 
للبوابة الستسرثلة )SGCT( برلطرقة. وتتم سااقبة قيم جهد اإلدخرل واإلخااج، كسر يتم إعالن 

إشراات العطل عند انخفرض الجهد عن السستوى السحدد سسبًقر. 

إمداد طاقة محول التيار المتردد/التيار المستمر ل 2ااالشكل 

انقطرع التيرا السستسا: عند انقطرع سخاج التيرا السستسا )سخاجرت جهد ≥ 49 فولت سن 
التيرا السستسا( ويتجه هذا السخاج سن أدنى ألعلى. يوجد سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا/

التيرا الستادد في لوحة الجهد السنخفض عند القسم العلوي األيسن سن السحاك. ويوضح نسوذًجر 
لحجياة سنخفضة الجهد كسر في الشكل 113.

-Printer
-Operator Interface

-Relays

DC/DC CONVERTER
AC/DC Converter

56V DC
1000W/

1500W

+5V-LOGIC

+/-15V-LOGIC
+/-24V-HECS

+24V-ISOLATORS

SENSE CABLE

20V

C Hold-up

20V Isolated
Gate Driver

Power Supply

DC Fail

Customer
Supplied

120V
1-ph

Line Filter

VFD Fan

380V 50Hz
or

460V 60Hz
3-ph

Tx Fan

 

+24V-XIO

600W/

Inverter only for SPS drives

VFD

380V 50Hz
or

460V 60Hz
3-ph

Fan Tx Fan

18 نبضة 

 الواجهة األسرسية
 )AFE( النشطة

إمداد طاقة التيار المتردد/التيار 
المستمر

AC/DC
Power Supply
 56V DC, 
600W/1000W/

Single phase
95-265V ac

47-63 Hz
0.98PF @1000W or

0.98PF@1500W

DC/DC
Power
Supply

HV IGDPS
Power
Supply

DC Fail  

1500W
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مكان مصدر إمداد طاقة التيار المستمر/التيار المتردد على لوحة الجهد المنخفض ل 3ااالشكل 

سصدا إسداد طرقة التيرا 
 الستادد/التيرا السستسا

)Pioneer سن(
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مكان مصدر إمداد طاقة التيار المستمر/التيار المتردد على لوحة الجهد المنخفض  ل 4ااالشكل 
)طراز األنبوب الحراري(

)Pioneer أوصاف الطرف/التوصيالت )مصدر إمداد طاقة من

أسركن األطااص كسر هو سوضح في الشكل 115.

أماكن األطراف على مصدر إمداد طاقة التيار المستمر/التيار المتردد من Pioneer ل 5ااالشكل 

سصدا إسداد طرقة التيرا 
الستادد/التيرا السستسا في 

الحجياات سنخفضة الجهد فوق 
قسم السحول

Ea
rth

Lin
e

Ne
ut

ra
l  اؤيةسنظا أسرسي

علوية

سدخل أحردي الطوا
سخاجرت التيرا 

السستسا

إشراات 
التحكم
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الملصقرقم المسمار

الجزء األول ل مدخل 
التيار المتردد

سوصل أاضي1

LINE )خط( 2

NEUTRAL )سحريد(3

الجزء الثرني - 
سخاج التيرا 

السستسا

1+56V

2+56V COMM

3+56V

4+56V COMM

الجزء الثرلث - 
سخاج سعطل

3 DC POWER FAIL )OUTPUT POWER GOOD(
)انقطرع طرقة التيرا السستسا )سخاج طرقة سليم((

CURRENT SHARING )سشراكة التيرا( 15

DC POWER FAIL COMMON )انقطرع طرقة التيرا السستسا السشتاك(14

)Cosel أوصاف الطرف/التوصيالت )مصدر إمداد طاقة من

أسركن األطااص كسر هو سوضح في الشكل 116.

أماكن األطراف على 1000W تيار مباشر/ تيار متردد )Cosel(  ل لااالشكل 

سنظا أسرسي
إشراات التحكم

سدخل أحردي 
الطوا

سخاجرت 
التيرا 

السستسا
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أماكن األطراف على 600W تيار مباشر/ تيار متردد )Cosel( ل لااالشكل 

الملصقرقم المسمارالجزء األول ل مدخل التيار المتردد
)L( عرسلالتيرا الستادد
)N( سحريدالتيرا الستادد

NCال يوجد اتصرل
FGأاضي

الجزء الثاني ل مخرج التيار 
المستمر

الملصقرقم المسمار
++56V
–+56V COMM

الملصقرقم المسمارالجزء الثالث ل مخرج معطل
CN11-2 ستصل

3-4 ستصل
5, 6, 7, 8, 9, 10 N/C

CN2N/C
CN37-إنذاا

GND 8-إنذاا

معايرة الخرج 

تأكد سن أن سخاج إسداد الطرقة بجهد يبلغ 56 فولت سن التيرا السستسا.

 يوجد سقيرم لفاق الجهد أعلى سصدا إسداد الطرقة يقوم بضبط سخاج إسداد الطرقة على جهد
56 فولت سن التيرا السستسا. افصل السخاج عن سصردا إسداد الطرقة؛ فوجود عدة سصردا 

إلسداد الطرقة في السلسلة سيؤثا على قيرسرتك. وأثنرء وجود طرقة وحدة التحكم في وضع التشغيل 
وفصل سخاج سحول التيرا السستسا/ التيرا الستادد عن وحدة التحكم في السحاك، اضبط سقيرم 

فاق الجهد حتى يسروي جهد السخاج 56 فولت سن التيرا السستسا. وقم بإجااء هذا االختبرا على 
كل سصدا إلسداد الطرقة. وعند االنتهرء سن كل عسليرت الضبط، أعد توصيل سصدا إسداد الطرقة 

برلدائاة ثم أعد قيرم جهد السخاج. يسكنك إعردة ضبط الجهد في حرلة الضاواة.

إذا تعذا الحفرظ على جهد يبلغ 56 فولت سن التيرا السستسا، فقد يكون هنرك عطل في سصدا 
إسداد الطرقة. 

أوصرص الطاص/التوصيالت
)6000 وات سصدا إسداد 

)Cosel طرقة سن

سدخل أحردي الطوا

سخاجرت 
التيرا 

السستسا

إشراات التحكم
تدفق الهواء

سنظا أسرسي
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استبدال مصدر الطاقة

تأكد سن فصل طرقة وحدة التحكم وتأسينهر.. ا

افصل األطااص الستصلة برلوحدة.. 2

أِزل سسرسيا M6 األابعة )الشكل 121(.. 3

استخاج سصدا إسداد الطرقة برلكرسل سع الدعرسة سن السحاك.. 4

5 . M4 قم بفك الدعرسة )الدعرسرت( سن سصدا إسداد الطرقة السعطل )أابعة بااٍغ سقرم
ووادات كتفية سن النريلون(.

قم بتاكيب الدعرسة على سصدا إسداد الطرقة البديل. وتأكد سن وجود العرزل )العوازل( . ل
األسود بين سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا/التيرا الستادد ولوح )ألواح( التاكيب. 

كاا الخطوات 5 ثم 4 ثم 3 ثم 2 ثم 1 بنفم التاتيب إلعردة تاكيب الوحدة.. ل

أعد توصيل طرقة وحدة التحكم للتحقق سن سستويرت الجهد.. ل

استبدال مصدر إمداد التيار المتردد/ التيار الثابت )1000/1500W Pioneer( على  ل لااالشكل 
لوحة LV )طراز خفض الحرارة(

العرزل األسود

الدعرسة

سسرسيا 
M6 سقرم

سسرسيا 
M6 سقرم



سنشوا Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - سرام 2013 32ا 

لصل 3   تعايص السكونرت والصيرنة

استبدال مصدر التيار الكهربي المتردد/ المستمر )لللل وات Cosel( على لوحة LV ل لااالشكل 

استبدال مصدر التيار الكهربي المتردد/ المستمر )لللاوات Cosel( على لوحة LV ل ل2االشكل 

)6000 وات 
سصدا إسداد 

طرقة سن 
)Cosel

الدعرسة

العرزل 
األسود

 M6 سسرسيا سقرم
)أابعة قطع(

)6000 وات 
سصدا إسداد 

طرقة سن 
)Cosel

الدعرسة

العرزل 
األسود

 M6 سسرسيا سقرم
)أابعة قطع(

6000 وات 
سصدا إسداد 

طرقة سن 
Cosel

الدعرسة العرزل 
األسود

 M6 سسرسيا سقرم
)أابعة قطع(

6000 وات 
سصدا إسداد طرقة 

Cosel سن

الدعرسة العرزل 
األسود

 M6 سسرسيا سقرم
)أابعة قطع(
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استبدال إمداد طاقة التيار المستمر/التيار المتردد على لوحة الجهد المنخفض )طراز  ل ا2االشكل 
األنبوب الحراري(

يتضسن سحاك اإلطرا "ب" طااز PowerFlex 7000 خيرا تزويد الطرقة برستخدام 
وحدات إلسداد الطرقة غيا قربلة لالنقطرع )UPS( داخلية وخراجية للسحرفظة على تزويد طرقة 

وحدة التحكم داخل السحاك في حرلة انقطرع طرقة وحدة التحكم. ويوضح السخطط الترلي 
التكوين الحرلي لخيرا UPS الداخلي.

مصدر إمداد طاقة التيار المستمر/التيار المتردد بقوة لل3 واط )وحدة خفض الحرارة( ل 22االشكل 

يوجد سصدا اإلسداد برلطرقة 
في السكرن الذي يتم فيه تثبيت 

دعرسة التاكيب برستخدام 
أابعة سسرسيا بحواص سداجة 

سقرم M6 على لوحة 
.LV التاكيب سنخفضة الجهد

UPS خيار

سصدا إسداد طرقة التيرا 
الستادد/التيرا السستسا 

بقوة 300 واط

سكثص التحسل

دعرسة التثبيت

UPS وحدة
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مصدر إمداد طاقة التيار المستمر/التيار المتردد بقوة لل3 واط )األنابيب الحرارية(( ل 23االشكل 

يتم تاكيب وحدة إسداد الطرقة غيا القربلة لالنقطرع )UPS( في قسم توصيالت الكربالت 
الواادة أسفل قسم وحدة التحكم سنخفضة الجهد.

ستحرفظ وحدة UPS على توفيا طرقة وحدة التحكم بشكل سستسا لجسيع األحسرل الحاجة بجهد 
120 فولت سن التيرا الستادد، إلى جرنب الحفرظ على سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا/التيرا 

الستادد اإلضرفي الذي يغذي سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا/التيرا السستسا لتزويد جسيع 
سكونرت وحدة التحكم في السحاك برلطرقة. وال تتم تغذية ساوحة تبايد السحاك الائيسية وسصدا 
إسداد طرقة التيرا السستسا/التيرا الستادد الذي يغذي لوحرت وحدات إسداد الطرقة لسحاك البوابة 

السنعزلة )IGDPS( برلطرقة سن خالل وحدة إسداد الطرقة غيا القربلة لالنقطرع )UPS( هذه.

تستخدم وحدة UPS باوتوكول االتصرالت AS400، وتصدا عدة إشراات للحرلة كتغذية 
ساتدة إلى لوحة التحكم التنرظاية )ACB( للتحكم في االستجربرت الصرداة في سختلص الحرالت 

 UPS وسن بينهر انخفرض طرقة البطرايرت وانقطرع إسداد طرقة السدخل وتجروز تشغيل وحدة
وغياهر سن الحرالت.

إذا كرن العسيل لديه وحدة UPS خراجية، فلن يتوقع البانرسج الثربت أًير سن اإلشراات السوضحة 
في القسم الوااد أعاله، ولن يعاض أية سعلوسرت ستعلقة بحرلة وحدة UPS. وسيعسل البانرسج 

الثربت بنفم الطايقة عند تشغيل السحاك برستخدام وحدة UPS داخلية أو خراجية.

يقوم سخاج وحدة UPS بتغذية سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا/التيرا الستادد بقوة 300 واط. 
وهذه القوة تسثل 20% سن إسداد طرقة التيرا السستسا/التيرا الستادد القيرسية السستخدسة في 

السحاك ألن الحسل الذي يوفاه سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا/التيرا السستسا أقل بكثيا سن 
حسل لوحرت وحدات إسداد طرقة سحاك البوابة السنعزلة )IGDPS(، ويسكننر تقليل الحجم وفًقر 

لذلك. وسع ذلك، فإننر ال نزال نستخدم سصدًاا قيرسًير إلسداد طرقة التيرا السستسا/التيرا الستادد سن 
أجل تغذية لوحرت إسداد طرقة سحاك البوابة السنعزلة )IGDPS(. ويحتوي سصدا إسداد طرقة 

التيرا السستسا/التيرا الستادد بقوة 300 واط على سدخل التيرا الستادد الخرص به الذي تتم 
سااقبته بواسطة وحدة إسداد الطرقة غيا القربلة لالنقطرع )UPS(، فضالً عن سخاج التيرا 

السستسا الذي تتم سااقبته بواسطة لوحة التحكم التنرظاية )ACB( في حرالت األعطرل. 

كذلك، يوجد سكثص تحسل على سخاج إسداد طرقة التيرا الستادد/ التيرا السستسا بقوة 300 واط 
للسحرفظة على جهد يبلغ 56 فولت سن التيرا السستسا في حرلة تعطل سصدا إسداد الطرقة.

سصدا إسداد 
طرقة التيرا 

الستادد/التيرا 
السستسا بقوة 

300 واط

سكثص التحسل

دعرسة التثبيت

UPS وحدة
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UPS استبدال وحدة

الستبدال بطراية UPS، ُياجى الاجوع إلى دليل سستخدم UPS الذي مهم
جاى شحنه سع السحاك.

افصل طرقة وحدة التحكم وقم بتأسينهر.. ا

قم بإخااج الجهرز الذي يثبت دعرسة التثبيت بسجسوعة الكربينة، ثم فك هذه الدعرسة.. 2

3 ..UPS افصل أسالك السخاج والسدخل الستصلة سن وإلى وحدة

4 .UPS افصل سقبم الحرلة ذا 15 سًنر وأزل وحدة

قبل تاكيب وحدة UPS الجديدة، تحقق سن ترايخ إعردة شحن البطراية على تنبيبن 
سلصق كاتونة الشحن. إذا كرن قد سا الترايخ السذكوا ولم يجا إعردة شحن 

Rockwell Automation اتصل بشاكة .UPS البطرايرت، فال تستخدم وحدة

قبل تاكيب وحدة UPS الجديدة، البد سن توصيل البطراية الداخلية.)1(. 5
أزل الغطرء األسرسي لوحدة UPS. أدفع أعلى الغطرء ألسفل واسحب الغطرء أ. 

تجرهك لفك الغطرء سن الكربينة.
صل السوصالت البيضرء سًعر بتوصيل األحسا سع األحسا واألسود ب. 

وسع األسود. تأكد سن سالسة االتصرل.
أزيل السسسراين البااغي سن الُسثبترت واحتفظ بهسر.ج. 
ضع سوصل البطراية بين ُسثبترت البااغي. أعد تاكيب سسسراي د. 

البااغي لإلسسرك برلسوصل في سوضعه.
استبدل الغطرء األسرسي لوحدة UPS.ه. 

صل البطارية الداخلية لوحدة UPS ل 24االشكل 

أعد توصيل كل التوصيالت التي تم فكهر في الخطوات السربقة.. ل

.Eaton 3000-700 بنرء على إذن سن شاكة VA جاى إعردة طبعه سن دليل التشعيل  )1(
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قبل إعردة توصيل دعرسة التاكيب، قم بتوصيل طرقة وحدة التحكم إلى الوحدة للتأكد سن . ل
تكوين وحدة UPS على باوتوكول االتصرالت AS400. وااجع إلى الدليل السافق 

سع وحدة إسداد الطرقة غيا القربلة لالنقطرع )UPS( لالطالع على اإلاشردات.

بسجاد التأكد سن ذلك، قم بتاكيب دعرسة التاكيب.. ل

يضم قسم وحدة التحكم سنخفضة الجهد كل لوحرت دوائا التحكم والساحالت وطاص واجهة 
السشغل وسصدا إسداد طرقة التيرا السستسا/التيرا السستسا وسعظم السكونرت األخاى لوحدة 

التحكم سنخفضة الجهد. ُياجى الاجوع إلى الشكل 125 الطالع على تسثيل عرم لنظرم الحوض 
سنخفض الجهد.

حجيرة الحوض منخفضة الجهد  ل 25االشكل 

قسم وحدة التحكم منخفضة الجهد

ANALOG
CONTROL

BOARD

لوحة التحكم التنرظاية
لوحة دائاة التغذية 
الساتدة للتركوسيتا

وحدة سعرلج 
)DPM( السحاك إسداد طرقة التيرا 

السستسا/التيرا 
السستسا

لوحرت الواجهة البصاية
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يوفا سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا/التيرا السستسا سصدًاا لجهد التيرا السستسا السنتظم 
للعديد سن الدوائا ولوحرت التحكم السنطقية برستخدام سصدا سنتظم بجهد 56 فولت سن 

التيرا السستسا.

مصدر إمداد طاقة محول التيار المستمر/التيار المستمر ل ل2االشكل 

يعسل السكثص السوجود عند أطااص السدخل على تسكين السعدات سن توفيا احتيرطي طرقة في 
حرلة انخفرض طرقة التيرا. وإذا فقد السكثص )سكثص التحسل( دخل طرقة بجهد 56 فولت سن 

التيرا السستسا، فإنه يحرفظ على سستوى الجهد الكهابرئي لفتاة سن الوقت لتسكين إيقرص 
التشغيل بشكل سوجه. وال يلزم وجود هذا السكون في جسيع التكوينرت.

نظًاا للطبيعة الحيوية لسصدا إسداد الطرقة السنطقي لوحدة سعرلج السحاك )DPM(/لوحة 
التحكم التنرظاية )ACB(، فإن سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا/التيرا السستسا يوفا قضيًبر 

احتيرطًير بجهد +5 فولت. وهنرك سخاجرن سنفصالن بجهد +5 فولت، ويسكن لكل سنهسر تزويد 
اللوحرت السنطقية برلطرقة. وفي حرلة تعطل أحد السخاجين، ينتقل السحاك إلى سصدا إسداد 

الطرقة اآلخا تلقرئًير لتوفيا طرقة الخاج.

إمداد طاقة التيار المستمر/التيار 
المستمر

DC/DC
Power Supply

+

-

+5V - LOGIC
+/-15V -

56VDC C hold-up
+/- 24V - HECS
+24 V - ISOLATOR
+24V - XIO

Sense Cable

LOGIC
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أوصاف الطرف/التوصيالت

الجزء األول ل دخل 
التيار المستمر

الوصف لقطالملصقرقم المسمار

1+56 Vسدخل بجهد +56 فولت

2+56V COMM56 فولت سشتاك+

سوصل أاضيسوصل أاضي3

 P2 	 SENSE 
)To ACB(

الوصف لقطالملصقرقم المسمار

سصدا إسداد طرقة دخل بجهد +56 فولت.25 هاتز1

2+56V RTNإاجرع إسداد طرقة دخل بجهد +56 فولت

3NCغيا ستصل

4NCغيا ستصل

5+56 Vسصدا إسداد طرقة سنعزل بجهد +24 فولت

6+24V RTNإاجرع إسداد طرقة سنعزل بجهد +24 فولت

7NCغيا ستصل

8NCغيا ستصل

9+5VA ،سصدا إسداد طرقة أولي بجهد +5 فولت
قبل الصسرم الثنرئي الدائاي

10DGND )com1(5 فولت، +/-15 فولت سشتاك+

11+5VB ،سصدا إسداد طرقة ثرنوي بجهد +5 فولت
قبل الصسرم الثنرئي الدائاي

12DGND )com1(5 فولت، +/-15 فولت سشتاك+

13ID0سعاص إسداد طرقة دون سنون

14ID1سعاص إسداد طرقة بسن واحد

الجزء الثالث ل 
العازل )بالنسبة 
لوحدات العازل(

الوصف لقط      الملصقرقم المسمار

1ISOLATOR )+24V,1A(4 24فولت، 1أسبيا/سشتاك+
2ISOL_COMM )com4(4 0 فولت/ سشتاك
سوصل أاضيسوصل أاضي3

الجزء الرابع ل 
الطاقة )إلى لوحة 
التحكم التناظرية(

الوصف لقط      الملصقرقم المسمار

1+24V_XIO )+24V,2A(3 24 فولت، 2 أسبيا/سشتاك+

2XIO_COMM )com3(3 0 فولت/ سشتاك

3+HECSPWR )+24V,1A(2 24 فولت، 1أسبيا/سشتاك+

4LCOMM )com2(2 0 فولت/ سشتاك

5–HECSPWR )-24V,1A(2 24 فولت، 1أسبيا/سشتاك+

+15فولت _الطرقة 6
)+15فولت ، 1 أسبيا (

+15 فولت، 1 أسبيا/سشتاك 1

7ACOMM )com1(1 0 فولت/ سشتاك

815-V_PWR )15-V0.1A(1 15 فولت، 1 أسبيا/سشتاك-

9+5V_PWR )+5V,5A(1 5 فولت، 5 أسبيا/سشتاك+

10DGND )com1(1 0 فولت/ سشتاك

سوصل أاضيسوصل أاضي11
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استبدال مصدر إمداد طاقة التيار المستمر/التيار المستمر
استبدال مصدر إمداد طاقة التيار المستمر/التيار المستمر ل ل2االشكل 

أثنرء توصيل السحاك برلكهابرء، تحقق سن وجود جسيع سخاجرت الجهد )السنظا 1(. . ا

افصل الكهابرء عن السحاك وافصل طرقة وحدة التحكم وقم بتأسينهر، ثم فك كل أسالك . 2
التوصيالت سن الوحدة )السنظا 1(. 

فك البااغي األابعة )4( سقرم M6 )H.H.T.R.S( حتى تتسكن سن فك سجسوعة . 3
سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا/التيرا السستسا سن لوحة الجهد السنخفض )السنظا 1(. 

فك البااغي األابعة )4( سقرم M4 ).P.H.M.S( ووادات الكتص النريلون سن . 4
الجزء الخلفي سن لوحة التاكيب )السنظا 2(

قم بتاكيب سصدا جديد إلسداد طرقة التيرا السستسا/التيرا السستسا. وتأكد سن إعردة . 5
تاكيب العرزل األسود بين سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا/التيرا السستسا ولوحة 

التاكيب. كاا الخطوات 4 ثم 3 ثم 2 ثم 1 بنفم التاتيب إلعردة تاكيب الوحدة 
)السنظا 2(. 

أعد توصيل السلك األاضي لسقبم P4 برلسوصل األاضي برستخدام سسسرا سقرم M10.. ل

احاص على اتخرذ االحتيرطرت الترلية عند استبدال لوحرت الدوائا السطبوعة.
افصل جسيع سصردا طرقة السحاك.	 
اتاك اللوحة البديلة في الحقيبة السضردة للكهابرء اإلسترتيكية حتى الحرجة إليهر.	 
استخدم شايط سعصم سضرًدا للكهابرء اإلسترتيكية سع توصيله أاضًير بقسم وحدة 	 

التحكم سنخفضة الجهد.

ال توجد أية توصيالت طافية/بااٍغ سبرشاة على أي سن لوحرت الدوائا سنخفضة الجهد. ويتم 
توصيل جسيع التوصيالت الطافية/السلكية بلوحرت الدوائا. بدواه، يعني هذا األسا أن تغييا 

اللوحرت ال يتطلب سوى إزالة السقربم سسر يقلص سن فاصة حدوث أخطرء أثنرء إعردة توصيل 
جسيع األسالك.

M4 (P.H.M.S.) and
nylon shoulder washer

Mounting Plate

Black Insulation

DC/DC
power supply

Part ID Label

M6 (H.H.T.R.S.)

VIEW “1”

VIEW “2”
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تشتسل هذه اللوحة على سعرلجرت التحكم. وهذه اللوحة هي السسؤولة عن كل عسليرت سعرلجة 
التحكم في السحاك، كسر تقوم بتخزين كل السعلسرت السستخدسة للتحكم في السحاك. 

وحدة معالج المحرك )DPM( ل ل2االشكل 

وحدة معالج المحرك

 

إشراات 
بوابة 
العركم

إشراات 
بوابة 
السقوم

ائيسيثرنوي

ائيسيثرنوي

نقرط االختبرا

بطراية

وحدة 
الواجهة 
HMI

DPM سنفذ بيرنرت
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 )DPM( يتااوح نطرق خاج الجهد في نقرط االختبرا التشخيصية السوجودة على وحدة سعرلج السحاك
سر بين -5 إلى +5 فولت. وتحدد القرئسة الترلية نقرط االختبرا السوجودة على وحدة سعرلج السحاك.

نقاط االختبار الموجودة على وحدة معالج المحرك ل 3الجدول 

الوصفاالسمنقاط االختبار
نقطة االختبرا 1 على وحدة سعرلج 

)DPM-TP1( السحاك
سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا بجهد +1.2 فولت1.2 هاتز

نقطة االختبرا 2 على وحدة سعرلج 
)DPM-TP2( السحاك

سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا بجهد +1.8 فولت1.8 هاتز

نقطة االختبرا 3 على وحدة سعرلج 
)DPM-TP3( السحاك

سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا بجهد +2.5 فولت2.5 هاتز

نقطة االختبرا 4 على وحدة سعرلج 
)DPM-TP4( السحاك

سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا بجهد +3.3 فولت3.3 هاتز

نقطة االختبرا 5 على وحدة سعرلج 
)DPM-TP5( السحاك

سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا بجهد +5 فولت+5 فولت

نقطة االختبرا 6 على وحدة سعرلج 
)DPM-TP6( السحاك

DGNDسوصل أاضي اقسي

نقطة االختبرا 7 على وحدة سعرلج 
)DPM-TP7( السحاك

ITP1 سخاج اقسي إلى سخاج تنرظاي - نقطة اختبرا تشخيصية
قربلة للتعيين

نقطة االختبرا 8 على وحدة سعرلج 
)DPM-TP8( السحاك

ITP2 سخاج اقسي إلى سخاج تنرظاي - نقطة اختبرا تشخيصية
قربلة للتعيين

نقطة االختبرا 9 على وحدة سعرلج 
)DPM-TP9( السحاك

ITP3 سخاج اقسي إلى سخاج تنرظاي - نقطة اختبرا تشخيصية
قربلة للتعيين

نقطة االختبرا 10 على وحدة سعرلج 
)DPM-TP10( السحاك

ITP4 سخاج اقسي إلى سخاج تنرظاي - نقطة اختبرا تشخيصية
قربلة للتعيين

نقطة االختبرا 11 على وحدة سعرلج 
)DPM-TP11( السحاك

RTP1 سخاج اقسي إلى سخاج تنرظاي - نقطة اختبرا تشخيصية
قربلة للتعيين

نقطة االختبرا 12 على وحدة 
)DPM-TP12( سعرلج السحاك

RTP2 سخاج اقسي إلى سخاج تنرظاي - نقطة اختبرا تشخيصية
قربلة للتعيين

نقطة االختبرا 13 على وحدة 
)DPM-TP13( سعرلج السحاك

RTP3 سخاج اقسي إلى سخاج تنرظاي - نقطة اختبرا تشخيصية
قربلة للتعيين

نقطة االختبرا 14 على وحدة 
)DPM-TP14( سعرلج السحاك

RTP4 سخاج اقسي إلى سخاج تنرظاي - نقطة اختبرا تشخيصية
قربلة للتعيين

يوضح هذا الجدول حرالت سصبرحي LED اقم D9 وD11 على لوحة وحدة سعرلج السحاك 
)DPM( التي تستخدم السصبرح D9 لسعرلج جرنب العركم والسصبرح D11 لسعرلج جرنب السقوم. 

أسر سصبرحر LED اآلخاان )D6 وD7(، فيقوسرن بسااقبة اسز السقوم والعركم على التوالي.

وصف وظيفة مصباحي D6 وD7 ل 4الجدول 

الداللةالمعدل أو العدد )النبضات(اللون

البانرسج الثربت للتطبيق قيد التشغيلثربتأخضا

وصف وظيفة مصباحي D9 وD11ن حالة رمز التمهيد ل 5الجدول 

الداللةالمعدل أو العدد )النبضات(اللون

سوافق قبل التنفيذ10 نبضةأخضا

ال يوجد اسز تسهيد 25. هاتزأحسا

ال يوجد تطبيق25. هاتزأخضا

جرِا التنزيل عبا السنفذ التسلسلي5. هاتزأخضا

السنفذ التسلسلي نشط - أي الطاص2 هاتزأخضا

في انتظرا/جرِا تحسيل التطبيق1 هاتزأخضا

التطبيق قيد التشغيلثربتأخضا

فشل التشغيلثربتأحسا
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الداللةالمعدل أو العدد )النبضات(اللون

االختبرا الذاتي قبل التشخيص )POST( - تعطلت ذاكاة الوصول 2 نبضةأحسا
)RAM( العشوائي

االختبرا الذاتي قبل التشخيص )POST( - تعطلت ذاكاة الوصول 3 نبضةأحسا
)NVRAM( العشوائي غيا الستطرياة

االختبرا الذاتي قبل التشخيص )POST( - تعطلت ذاكاة الوصول 4 نبضةأحسا
)DPRAM( العشوائي سزدوجة السنرفذ

فشل تحسيل صفيص البوابة القربلة للباسجة سيدانًير )FPGA(8 نبضةأحسا

االختبرا الذاتي قبل التشخيص )POST( - تعطل نظرم االستقبرل/9 نبضةأحسا
 :)USART( اإلاسرل العرم الستزاسن/غيا الستزاسن

نبضة خضااء واحدة = السنفذ 1
نبضترن برللون األخضا = السنفذ 2

تم الوصول إلى نهرية الاسز10 نبضةأحسا

تنزيل - خطأ 11CRC نبضةأحسا

التنزيل - خطأ زيردة التدفق14 نبضةأحسا

 ،D11و D9 إذا كرن التطبيق قيد التشغيل، فهنرك حرلترن أخايرن سحتسلترن للسصبرحين
ونوضحهسر فيسر يلي.

وصف مصباحي D9 وD11 البديلين ل لالجدول 

LED الداللةالحالةمصباح

انتهرء وقت تحسيل السعلسةسنطفئD9 )العركم(

تعطل سرعة الوقت الفعلي لصفيص البوابة القربلة للباسجة سيدانًير )FPGA(أحساD11 )السقوم(

استبدال وحدة معالج المحرك

قبل استبدال وحدة سعرلج السحاك، قم بتسجيل كل إعدادات وسعلسرت السحاك التي تم باسجتهر؛ 
وال سيسر السعلسرت وأقنعة األعطرل وأوصرص األعطرل وااتبرطرت PLC. وتوجد هذه السعلوسرت 
في ذاكاة الوصول العشوائي غيا الستطرياة )NVRAM( السوجودة على كل لوحة، ونتيجًة لذلك 
قد تفقد اإلعدادات الخرصة بك عند تاكيب لوحة جديدة. لذا، احفظ السعلسرت في الذاكاة الطافية. 

تتضسن خيراات الحفظ األخاى بطرقرت الفالش أو بانرسج HyperTerminal أو الطربعة 
السثبتة عند البرب أو أدواتTM لتسجيل السعلسرت في سلص. هذا، وتتيح لك خيراات الطربعة 

وبانرسج HyperTerminal إسكرنية طبرعة سعلوسرت التكوين. أو يسكنك تسجيل السعلوسرت 
يدوًير. إذا تعطلت إحدى اللوحرت، فسن السحتسل أال تتسكن سن حفظ السعلسرت بعد تعطلهر. 

سن السهم حفظ جسيع السعلسرت بعد بدء تشغيل السحاك أو إجااء الصيرنة الالزسة له. وإذا لم 
تكن لديك نسخة سن التكوين السبدئي أو السعلسرت الحرلية، فرتصل بسندوب السبيعرت أو الخدسة 

أو قسم دعم السنتجرت لدى شاكة Rockwell للتأكد سسر إذا كرنت لديهم نسخة سنهر.

قم بتسجيل جسيع تكوينرت السحاك برستخدام أحد الخيراات السوضحة أعاله. . ا

افصل جسيع سصردا إسداد طرقة الجهد الستوسط وطرقة جهد وحدة التحكم سن السحاك . 2
واعسل على تأسينهر. 

انزع الصفيحة الشفرفة السوجودة أعلى وحدة سعرلج السحاك عن طايق فك البااغي األابعة.. 3

استخدم شايط تأايض للحسرية سن الكهابرء اإلسترتيكية قبل فك أية سوصالت. . 4

فك السوصالت J4 وJ11 وJ12 بعد تحديدهر بشكل سالئم ووضع عالسرت عليهر إذا . 5
لزم األسا. واستخدم الاسم التوضيحي الكهابرئي كساجع. 

فك البااغي األابعة السوجودة على أاكرن اللوحة التي تثبت اللوحة برلعوازل السوجودة . ل
 .)ACB( على لوحة التحكم التنرظاية
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فك وحدة سعرلج السحاك سن السوصالت األنثى األابعة ذات 34 سًنر وسوصل األنثى . ل
 .)ACB( ذي 16 سًنر السوجودة على لوحة التحكم التنرظاية

أخاج وحدة تعايص السحاك )DIM( سن وحدة سعرلج السحاك )DPM( وقم . ل
بتوصيلهر بوحدة سعرلج السحاك الجديدة قبل إعردة تاكيب وحدة سعرلج السحاك. 

قم بإجااء الخطوات بتاتيب عكسي بدًءا سن الخطوة 7 إلى الخطوة 3 إلعردة تاكيب . ل
اللوحرت داخل كربينة وحدة التحكم سنخفضة الجهد. 

قم بتوصيل طرقة التحكم برلسحاك. وللعلم، فإنه يتم تزويد وحدات سعرلج السحاك . لا
)DPM( دون تثبيت البااسج الثربتة عليهر، لذا سينتقل السحاك إلى وضع التنزيل. قم 

بتثبيت البانرسج الثربت على السحاك وفًقر لإلاشردات السوضحة في دليل التثبيت.

قم بباسجة السحاك. انظا السنشوا TD002_-EN-P-7000. احفظ السعلسرت على . اا
ذاكاة الوصول العشوائي غيا الستطرياة )NVRAM( وكذلك استخدام الخيراات التي 

سبق وصفهر في هذا القسم.

استبدال وحدة معالج المحرك )DPM( ولوحة التحكم التناظرية )ACB( ل ل2االشكل 

ANALOG
CONTROL

BOARD

لوحة التحكم 
)ACB( التنرظاية
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إن لوحة التحكم التنرظاية )ACB( هي الساكز الائيسي لجسيع إشراات سستوى وحدة التحكم 
الخراجية للسحاك. ويقوم السحاك بتوجيه السخاجرت/السدخالت التنرظاية وإشراات العطل 

الخراجية )عبا لوحة XIO( ووحدات اتصرل DPI والسدخالت/السخاجرت البعيدة والواجهة 
الطافية والطربعرت والسودم وغياهر سن أجهزة االتصرل الخراجية عبا هذه اللوحة. 

لوحة التحكم التناظرية )ACB( ل ل3االشكل 

 )ACB( لوحة التحكم التناظرية

 

سدخالت تيرا 
الخط

سدخالت تيرا 
السحاك

سدخالت 
التيرا لوصلة 
التيرا السستسا

سدخالت التيرا 
السحريد للخرنق 

النسطي السشتاك 
 )CMC(

والعطل األاضي

سدخالت 
ضغط 
الهواء

سخاجرت العداد 
وسدخل سنفذ الساعة

توصيالت نظرم 
إدااة االتصرالت 

 )Comms(
 DCSL

سااقبة سصدا إسداد 
طرقة التيرا السستسا

XIO-PWR )بجهد +24 فولت، 
 +/-15 فولت، +/-24 فولت

+5 فولت اقسي، سصردا إسداد طرقة 
التيرا السستسا(

DC- سااقبة سخاج
ABUS بجهد +56 فولت 

)UPS في خيرا(

طاص توصيالت نظرم إدااة 
 )Comms( االتصرالت

)عاض اللوحة(

التحكم في 
حرلة 

السدخالت/
السخاجرت 
وسااقبة 

طرقة وحدة 
التحكم

واجهة 
السشفا

سدخالت التغذية 
الساتدة لجهد 
التيرا الستادد 
للخط والسحاك

وصلة ااتبرط 
التيرا السستسا 
للسحاك والخط 
وسدخالت جهد 
النقرط السحريدة

تزاسن جهد 
الخط سدخالت 

إفردة النقل

سااقبة إشراة 
تعطل وحدة 

UPS

توصيالت نظرم 
إدااة االتصرالت 
 )COMMS(

DCSL

 XIO لوحة
لتوصيالت نظرم 
إدااة االتصرالت 

)COMMS(

سااقبة إشراة 
انقطرع التيرا 

السستسا

DPI
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تستقبل لوحة التحكم التنرظاية )ACB( جسيع اإلشراات التنرظاية سن السكونرت الداخلية 
للسحاك. ويتضسن ذلك إشراات التغذية الساتدة لكل سن التيرا والجهد. كذلك، تتضسن اللوحة 

سدخالت/سخاجرت اقسية سنعزلة لنقرط التوقص اإللكتاونية ووحدة التحكم في السوصل 
وسالحظرت الحرلة. وتوجد كل نقرط االختبرا الخرصة برلتيراات والجهد الكهابرئي للنظرم 

والجهد الكهابرئي لوحدة التحكم والتدفق على هذه اللوحرت.

الموصالت الموجودة على لوحة التحكم التناظرية ل لالجدول 

موصالت لوحة التحكم 
)ACB( التناظرية

الوصف

ACB-J1شرشة سااقبة طرقة وحدة التحكم وسخاجرت/سدخالت وحدة التحكم

ACB-J2CT2Wو CT2U ،سدخالت تيرا الخط

ACB-J3CT3Wو CT3U ،سدخالت تيرا الخط

ACB-J4CT4Wو CT4U ،سدخالت تيرا الخط

ACB-J5HECSWو HECSU ،سدخالت تيرا السحاك

ACB-J6HECSDC2و HECSDC1 ،سدخالت تيرا وصلة التيرا السستسا

ACB-J7 ،والعطل األاضي )CMC( سدخالت التيرا السحريد للخرنق النسطي السشتاك
INNو GFCT

ACB-J8 والسخاجرت AIN3و AIN2و AIN1 ،السدخالت التنرظاية السنعزلة وغيا السنعزلة
AOUT4و AOUT3و AOUT1AOUT2 ،غيا السنعزلة

ACB-J9 AP1و AP0 ،سدخالت ضغط الهواء

ACB-J10 وسدخل سنفذ AOUT8و AOUT7و AOUT6و AOUT5 ،سخاجرت العداد
AIN0 ،الساعة

ACB-J11توصيالت نظرم االتصرل وسخاجرت الطربعة

ACB-J12توصيالت نظرم االتصرل والطاص

ACB-J13 بجهد +24 فولت( و+/-15 فولت و+/-24 فولت(XIO سصردا إسداد طرقة التيرا السستسا
و+5 فولت

ACB-J14DC-BUS5 وV25 وV1 سااقبة سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا

ACB-J15)UPS بجهد +56 فولت )خيرا DC-ABUS سااقبة سخاج

ACB-J16DPI واجهة

ACB-J17توصيالت نظرم االتصرل، سنفذ السسح الضوئي

ACB-J18سااقبة إشراة انقطرع التيرا السستسا

ACB-J19سااقبة إشراة انقطرع التيرا السستسا

ACB-J20سااقبة إشراة انقطرع التيرا السستسا

ACB-J21سااقبة إشراة انقطرع التيرا السستسا

ACB-J22XIO الاتبرط CAN توصيل نظرم االتصرل، واجهة

ACB-J23توصيل نظرم االتصرل، سحاك ستواٍز

ACB-J24UPS سااقبة إشراة تعطل وحدة

ACB-J25VSCو VSBو VSA سدخالت جهد التغذية الساتدة للنقل الستزاسن لجهد الخط

ACB-J26وصلة ااتبرط التيرا السستسا للسحاك والخط وسدخالت جهد النقرط السحريدة

ACB-J27سدخالت التغذية الساتدة لجهد التيرا الستادد للخط والسحاك

ACB-J28واجهة السشفا

ACB-J30A/D SUB ونظرم ،)DPM( وصلة وحدة سعرلج السحاك

ACB-J31)DAC( والبيرنرت التسلسلية للسحول الاقسي التنرظاي ،)DPM( وصلة وحدة سعرلج السحاك

ACB-J32بجهد +5 فولت ،)DPM( سصدا إسداد طرقة وحدة سعرلج السحاك

ACB-J33وصلة وحدة سعرلج السحاك، واألعطرل والسدخالت/السخاجرت األخاى

ACB-J34توصيلة وحدة سعرلج السحاك، السشفا
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نقاط االختبار الموجودة على لوحة التحكم التناظرية ل لالجدول 

الوصفاالسمنقاط االختبار
نقطة االختبرا 1 لوحدة التحكم 

)ACB-TP1( التنرظاية
VuvUV ،التغذية الساتدة لجهد السحاك

نقطة االختبرا 2 لوحدة التحكم 
)ACB-TP2( التنرظاية

VvwVW ،التغذية الساتدة لجهد السحاك

نقطة االختبرا 3 لوحدة التحكم 
)ACB-TP3( التنرظاية

VwuWU ،التغذية الساتدة لجهد السحاك

نقطة االختبرا 4 لوحدة التحكم 
)ACB-TP4( التنرظاية

IuHECSU ،تيرا السحاك

نقطة االختبرا 5 لوحدة التحكم 
)ACB-TP5( التنرظاية

IwHECSW ،تيرا السحاك

نقطة االختبرا 6 لوحدة التحكم 
)ACB-TP6( التنرظاية

VzsVZS ،جرنب سحاك التوليد صفاي التسلسل

نقطة االختبرا 7 لوحدة التحكم 
)ACB-TP7( التنرظاية

VnMFCN ،السحريد لساشح جرنب السحاك CAP جهد

نقطة االختبرا 8 لوحدة التحكم 
)ACB-TP8( التنرظاية

V_pkUVW اكتشرص الجهد الزائد للسحاك لـ

نقطة االختبرا 9 لوحدة التحكم 
)ACB-TP9( التنرظاية

Vdci1 جهد وصلة التيرا السستسا لجرنب السحاك الخرص
VMDC1 ،1 برلقنطاة اقم

نقطة االختبرا 10 لوحدة التحكم 
)ACB-TP10( التنرظاية

Vdci2 جهد وصلة التيرا السستسا لجرنب السحاك الخرص
VMDC2 ،2 برلقنطاة اقم

نقطة االختبرا 11 لوحدة التحكم 
)ACB-TP11( التنرظاية

VuvsVSAB ،التغذية الساتدة الستزاسنة لجهد الخط

نقطة االختبرا 12 لوحدة التحكم 
)ACB-TP12( التنرظاية

V2uv2UV ،التغذية الساتدة لجهد الخط

نقطة االختبرا 13 لوحدة التحكم 
)ACB-TP13( التنرظاية

V2vw 2VW ،التغذية الساتدة لجهد الخط

نقطة االختبرا 14 لوحدة التحكم 
)ACB-TP14( التنرظاية

V2wu2WU ،التغذية الساتدة لجهد الخط

نقطة االختبرا 15 لوحدة التحكم 
)ACB-TP15( التنرظاية

I2uCT2U ،تيرا الخط

نقطة االختبرا 16 لوحدة التحكم 
)ACB-TP16( التنرظاية

I2wCT2W ،تيرا الخط

نقطة االختبرا 17 لوحدة التحكم 
)ACB-TP17( التنرظاية

Vzs2VZS2 ،جرنب خط التوليد صفاي التسلسل

نقطة االختبرا 18 لوحدة التحكم 
)ACB-TP18( التنرظاية

Vn1 ،1 السحريد لساشح الخط الخرص برلقنطاة اقم CAP جهد
LFCN1

نقطة االختبرا 19 لوحدة التحكم 
)ACB-TP19( التنرظاية

V2_pk2UVW اكتشرص جهد التيرا الستادد الزائد لـ

نقطة االختبرا 20 لوحدة التحكم 
)ACB-TP20( التنرظاية

Vdcr1 جهد وصلة التيرا السستسا لجرنب الخط الخرص
VLDC1 ،1 برلقنطاة اقم

نقطة االختبرا 21 لوحدة التحكم 
)ACB-TP21( التنرظاية

Idc1HECSDC1 ،تيرا وصلة التيرا السستسا

نقطة االختبرا 22 لوحدة التحكم 
)ACB-TP22( التنرظاية

VvwsVSBC ،التغذية الساتدة الستزاسنة لجهد الخط

نقطة االختبرا 23 لوحدة التحكم 
)ACB-TP23( التنرظاية

V3uv3UV ،التغذية الساتدة لجهد الخط

نقطة االختبرا 24 لوحدة التحكم 
)ACB-TP24( التنرظاية

V3vw 3VW ،التغذية الساتدة لجهد الخط

نقطة االختبرا 25 لوحدة التحكم 
)ACB-TP25( التنرظاية

V3wu3WU ،التغذية الساتدة لجهد الخط

نقطة االختبرا 26 لوحدة التحكم 
)ACB-TP26( التنرظاية

I3uCT3U ،تيرا الخط
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الوصفاالسمنقاط االختبار
نقطة االختبرا 27 لوحدة التحكم 

)ACB-TP27( التنرظاية
I3wCT3W ،تيرا الخط

نقطة االختبرا 28 لوحدة التحكم 
)ACB-TP28( التنرظاية

Vzs3VZS3 ،جرنب خط التوليد صفاي التسلسل

نقطة االختبرا 29 لوحدة التحكم 
)ACB-TP29( التنرظاية

Vn2 ،2 السحريد لساشح الخط الخرص برلقنطاة اقم CAP جهد
LFCN2

نقطة االختبرا 30 لوحدة التحكم 
)ACB-TP30( التنرظاية

V3_pk3UVW اكتشرص جهد التيرا الستادد الزائد لـ

نقطة االختبرا 31 لوحدة التحكم 
)ACB-TP31( التنرظاية

Vdcr2 جهد وصلة التيرا السستسا لجرنب الخط الخرص
VLDC2 ،1 برلقنطاة اقم

نقطة االختبرا 32 لوحدة التحكم 
)ACB-TP32( التنرظاية

Idc2HECSDC2 ،تيرا وصلة التيرا السستسا

نقطة االختبرا 33 لوحدة التحكم 
)ACB-TP33( التنرظاية

VwusVSCA ،التغذية الساتدة الستزاسنة لجهد الخط

نقطة االختبرا 34 لوحدة التحكم 
)ACB-TP34( التنرظاية

V4uv4UV ،التغذية الساتدة لجهد الخط

نقطة االختبرا 35 لوحدة التحكم 
)ACB-TP35( التنرظاية

V4vw 4VW ،التغذية الساتدة لجهد الخط

نقطة االختبرا 36 لوحدة التحكم 
)ACB-TP36( التنرظاية

V4wu4WU ،التغذية الساتدة لجهد الخط

نقطة االختبرا 37 لوحدة التحكم 
)ACB-TP37( التنرظاية

I4uCT4U ،تيرا الخط

نقطة االختبرا 38 لوحدة التحكم 
)ACB-TP38( التنرظاية

I4wCT4W ،تيرا الخط

نقطة االختبرا 39 لوحدة التحكم 
)ACB-TP39( التنرظاية

Vzs4)احتيرطي( VZS4 ،جرنب خط التوليد صفاي التسلسل

نقطة االختبرا 40 لوحدة التحكم 
)ACB-TP40( التنرظاية

VnnVNN ،)CMC( الجهد السحريد للخرنق النسطي السشتاك

نقطة االختبرا 41 لوحدة التحكم 
)ACB-TP41( التنرظاية

InnINN ،)CMC( التيرا السحريد للخرنق النسطي السشتاك

نقطة االختبرا 42 لوحدة التحكم 
)ACB-TP42( التنرظاية

IgndGFCT ،تيرا العطل األاضي

نقطة االختبرا 43 لوحدة التحكم 
)ACB-TP43( التنرظاية

Vsprالقنوات االحتيرطية للسدخالت

نقطة االختبرا 44 لوحدة التحكم 
)ACB-TP44( التنرظاية

Vmtrpالنقطة السحددة الكتشرص الجهد الزائد للسحاك

نقطة االختبرا 45 لوحدة التحكم 
)ACB-TP45( التنرظاية

A+A+ سدخل السشفا

نقطة االختبرا 46 لوحدة التحكم 
)ACB-TP46( التنرظاية

B+B+ سدخل السشفا

نقطة االختبرا 47 لوحدة التحكم 
)ACB-TP47( التنرظاية

Z+Z+ سدخل السشفا

نقطة االختبرا 48 لوحدة التحكم 
)ACB-TP48( التنرظاية

A-A- سدخل السشفا

نقطة االختبرا 49 لوحدة التحكم 
)ACB-TP49( التنرظاية

B-B- سدخل السشفا

نقطة االختبرا 50 لوحدة التحكم 
)ACB-TP50( التنرظاية

Z-Z- سدخل السشفا
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الوصفاالسمنقاط االختبار
نقطة االختبرا 51 لوحدة التحكم 

)ACB-TP51( التنرظاية
CP11 سااقبة طرقة وحدة التحكم للقنرة

نقطة االختبرا 52 لوحدة التحكم 
)ACB-TP52( التنرظاية

CP22 سااقبة طرقة وحدة التحكم للقنرة

نقطة االختبرا 53 لوحدة التحكم 
)ACB-TP53( التنرظاية

CP33 سااقبة طرقة وحدة التحكم للقنرة

نقطة االختبرا 54 لوحدة التحكم 
)ACB-TP54( التنرظاية

CP44 سااقبة طرقة وحدة التحكم للقنرة

نقطة االختبرا 55 لوحدة التحكم 
)ACB-TP55( التنرظاية

Vltrp النقطة السحددة الكتشرص الجهد الزائد للتيرا الستادد
3UVW2 وUVW الخرص بـ

نقطة االختبرا 56 لوحدة التحكم 
)ACB-TP56( التنرظاية

AGNDسوصل أاضي تنرظاي

نقطة االختبرا 57 لوحدة التحكم 
)ACB-TP57( التنرظاية

AGNDسوصل أاضي تنرظاي

نقطة االختبرا 58 لوحدة التحكم 
)ACB-TP58( التنرظاية

AGNDسوصل أاضي تنرظاي

نقطة االختبرا 59 لوحدة التحكم 
)ACB-TP59( التنرظاية

AGNDسوصل أاضي تنرظاي

نقطة االختبرا 60 لوحدة التحكم 
)ACB-TP60( التنرظاية

سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا بجهد +5 فولت+ 5 فولت

نقطة االختبرا 61 لوحدة التحكم 
)ACB-TP61( التنرظاية

سصدا إسداد طرقة التيرا السستسا بجهد 15 فولت+15 فولت

نقطة االختبرا 62 لوحدة التحكم 
)ACB-TP62( التنرظاية

-15Vسصدا إسداد طرقة التيرا السستسا بجهد -15 فولت

نقطة االختبرا 63 لوحدة التحكم 
)ACB-TP63( التنرظاية

+24Vسصدا إسداد طرقة التيرا السستسا بجهد 24 فولت

نقطة االختبرا 64 لوحدة التحكم 
)ACB-TP64( التنرظاية

-24Vسصدا إسداد طرقة التيرا السستسا بجهد -24 فولت

نقطة االختبرا 65 لوحدة التحكم 
)ACB-TP65( التنرظاية

24VCOM 24 فولت سشتاك -/+

نقطة االختبرا 66 لوحدة التحكم 
)ACB-TP66( التنرظاية

DGNDسوصل أاضي اقسي

نقطة االختبرا 67 لوحدة التحكم 
)ACB-TP67( التنرظاية

AGNDسوصل أاضي تنرظاي

نقطة االختبرا 68 لوحدة التحكم 
)ACB-TP68( التنرظاية

AP1 السدخالت التنرظاية لوحدة التحكم، سدخل ضغط
AP1 ،الهواء

نقطة االختبرا 69 لوحدة التحكم 
)ACB-TP69( التنرظاية

AP0 السدخالت التنرظاية لوحدة التحكم، سدخل ضغط
AP0 ،الهواء

نقطة االختبرا 70 لوحدة التحكم 
)ACB-TP70( التنرظاية

AIN1AIN1 ،السدخل التنرظاي لوحدة التحكم

نقطة االختبرا 71 لوحدة التحكم 
)ACB-TP71( التنرظاية

AIN2AIN2 ،السدخل التنرظاي لوحدة التحكم

نقطة االختبرا 72 لوحدة التحكم 
)ACB-TP72( التنرظاية

AIN0AIN0 ،السدخل التنرظاي لوحدة التحكم

نقطة االختبرا 73 لوحدة التحكم 
)ACB-TP73( التنرظاية

AIN3AIN3 ،السدخل التنرظاي لوحدة التحكم

نقطة االختبرا 74 لوحدة التحكم 
)ACB-TP74( التنرظاية

IPISسفترح عزل السدخالت

نقطة االختبرا 75 لوحدة التحكم 
)ACB-TP75( التنرظاية

IPCSحرلة سوصل السدخالت

نقطة االختبرا 76 لوحدة التحكم 
)ACB-TP76( التنرظاية

IPأسا سوصل السدخالت

نقطة االختبرا 77 لوحدة التحكم 
)ACB-TP77( التنرظاية

OPISسفترح عزل السخاجرت

نقطة االختبرا 78 لوحدة التحكم 
)ACB-TP78( التنرظاية

OPCSحرلة سوصل السخاجرت

نقطة االختبرا 79 لوحدة التحكم 
)ACB-TP79( التنرظاية

OPأسا سوصل السخاجرت
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الوصفاالسمنقاط االختبار
نقطة االختبرا 80 لوحدة التحكم 

)ACB-TP80( التنرظاية
BPISسفترح عزل التجروز

نقطة االختبرا 81 لوحدة التحكم 
)ACB-TP81( التنرظاية

BPCSحرلة سوصل التجروز

نقطة االختبرا 82 لوحدة التحكم 
)ACB-TP82( التنرظاية

BPأسا سوصل التجروز

نقطة االختبرا 83 لوحدة التحكم 
)ACB-TP83( التنرظاية

DGNDإاجرع السوصل األاضي الاقسي

LED مصابيح

 :D9و D7 يحسالن السلصق )ACB( للطرقة على لوحة التحكم التنرظاية LED يوجد سصبرحر
D9 يسثل إشراة السوافقة على جهد تيرا سستسا يبلغ ±15 فولت	 
D7 يسثل إشراة وجود جهد تيرا سستسا يبلغ +5 فولت.	 

)IFM( وحدة الواجهة

تقوم وحدة الواجهة بتوصيل جسيع التوصيالت التي يسكن للعسيل استخداسهر بلوحة التحكم 
التنرظاية )ACB(. وتشيا أاقرم السسرسيا السداجة على الصفحرت الترلية إلى أاقرم سسرسيا 

وحدة الواجهة.

وحدة الواجهة )IFM( ل ا3االشكل 

Even pin numbers

Odd pin numbers Connection to ACB (J8)
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المخرجات والمدخالت التناظرية

يوفا سحاك اإلطرا "ب" طااز PowerFlex 7000 وحدة إاسرل حلقة التيرا للعسلية 
السنعزلة وثالث وحدات استقبرل لحلقة التيرا للعسلية السنعزلة، وتكون جسيعهر سضسنة في وحدة 

.)ACB( التحكم. ويسكن الوصول إليهر على لوحة التحكم التنرظاية

يتم تكوين سخاج العسلية السنعزلة على قوة 4-20 سللي أسبيا. وبرلنسبة لسدخالت العسلية الثالثة 
السنعزلة، فيتم تكوينهر بشكل فادي إسر على نطرق -0/10/+10 فولت أو 4-20 سللي أسبيا. 

توضح السعلوسرت الترلية بشكل تفصيلي التوصيالت الخرصة بكل سدخل وسخاج.

تاسل وحدة إاسرل حلقة التيرا خاًجر بقوة 4-20 سللي أسبيا لوحدة االستقبرل الخراجية. ويبلغ 
توافق الحلقة على وحدة اإلاسرل 12.5 فولت. هذا، ويسثل توافق الحلقة الحد األقصى للجهد 

الذي يسكن عنده لوحدة اإلاسرل توليد التيرا سن أجل الوصول إلى الحد األقصى للتيرا، وعردًة 
سر تكون إحدى وظرئص جهد سصدا إسداد الطرقة. وسن ثم، يسكن لوحدة اإلاسرل في سحاك 

اإلطرا "ب" طااز PowerFlex 7000 تشغيل أي وحدة استقبرل بسقروسة إدخرل تصل إلى 
625 أوم. ويوضح الشكل أدنره سخطًطر عرًسر لوحدة اإلاسرل.

المخطط العام لوحدة إرسال حلقة العملية ل 32االشكل 

يعاص هذا النوع سن وحدات اإلاسرل بأنه وحدة إاسرل ذات 4 أسالك، وستعسل على "خفض" 
التيرا سن وحدة االستقبرل. ويتم توصيل وحدة االستقبرل بسلكين فقط سن سسرسيا 20 )الوصلة +( 

وأيٍ سن السسرسيا 18 و19 و21 )الوصلة -(.

جديٌا برلذكا أن الوصلة السوصى بهر سوضحة في الشكل أعاله. كذلك، فإن نوع الكربل 
السعزول السستخدم يكون سخصًصر على حسب التطبيق ويتم تحديده حسب طول السدى 

والسعروقة السسيزة وتكااا سحتوى اإلشراة.

وحدة إرسال حلقة التيار

5V

DSP
FPGA

#

∩

Isolated
DC/DC

Converter

+15V

+15V

D/A

Current
Boost

Optical 
Interface

20

18
19
21

IFM
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وحدة استقبال العملية المنعزلة

يسكن تكوين هذه السدخالت بشكل فادي لقبول إسر إشراة دخل بجهد -0/10/+10 فولت أو 
إشراة بقوة 4-20 سللي أسبيا. وعند تكوين القنوات على دخل الجهد، فإنه يكون لكل قنرة 

سعروقة دخل تبلغ 75 كيلو أوم. وفي حرلة استخدام وحدة اإلاسرل كسدخل لحلقة التيرا، فإن الحد 
األدنى الستثرل حلقة وحدة اإلاسرل يجب أن يكون بقوة 2 فولت لتنرسب سعروقة الدخل التي تبلغ 

100 أوم. وبغض النظا عن تكوين السدخل، فإنه يتم عزل كل سدخل بشكل سنفصل عند 
سستوى ± 100 فولت سن التيرا السستسا أو 70 فولت بستوسط الجذا التابيعي للتيرا الستادد. 

المخطط العام لوحدة إرسال حلقة العملية ل 33االشكل 

يسكن لوحدة االستقبرل قبول وحدات إاسرل ذات 4 أسالك. ويعاض الشكل السوضح أدنره 
التوصيالت السوصى بهر. وأيًضر، يتم تحديد نوع الكربل السعزول على حسب التطبيق كسر هو 

الحرل سع وحدة اإلاسرل.

عملية توصيالت وحدة استقبال العملية ل 34االشكل 

مخرجات العملية غير المنعزلة

يوفا السحاك أابعة سخاجرت غيا سنعزلة بجهد -0/10/+10 فولت الستخدام العسالء. ويسكن 
لهذه السخاجرت دفع أحسرل ذات قيم سعروقة تصل إلى 600 أوم. يتم إاجرع هذه السخاجرت إلى 
السوصل األاضي التنرظاي )AGND( في السحاك؛ لذا قم بفصلهر إذا كنت تايد دفعهر خراج 

حروية اإلطرا.

4,8,12

3,7,11

∩/#
X1 U1

FPGA
DSP

1st I/P pins

3rd I/P pins2nd I/P pins

A/D
Buffer

2,6,10

1,5,9

Isolation Amplifier

+
+

-

-

 

VPP

GND

Out

RTN
DC

IFM

20
21
19

22

User supplied power
(Sinking)

4-Wire Transmitter
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مخرجات لوحة التحكم التناظرية )ACB( غير المنعزلة القابلة للتكوين ل 35االشكل 

مصدر إمداد الطاقة اإلضالي بجهد +24 لولت

 يحتوي سحول التيرا السستسا/التيرا السستسا على سصدا سعزول سدسج إلسداد الطرقة بجهد
24 فولت )سوصل ثالثي األطواا(. استخدم سصدا إسداد الطرقة هذا ألية سعدات تتطلب سر 
يصل إلى 24 وات عند جهد +24 فولت. كذلك، يسكنك استخداسه لتزويد وحدات السحاك 

االختيراية السخصصة برلطرقة، سثل وحدات العزل للسخاجرت اإلضرفية الخرصة برلتحكم في 
العسلية. وتتم سااقبة سالسة سصدا اإلسداد برلطرقة في السحاك. 

الوصفرقم المسمار

عرزل )بجهد +24 فولت، 1 أسبيا(1

2ISOL_COMM )com4(

سوصل أاضي3

A/D

DSP
FPGA

27,31,35,39
Analog
Output

25,29,33,37

28,32,36,40

IFM Pin#

 



53ا سنشوا Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - سرام 2013   

تعايص السكونرت والصيرنة   لصل 3

)ACB( استبدال لوحة التحكم التناظرية

:)ACB( الستبدال لوحرت التحكم التنرظاية

افصل الطرقة عن السحاك سع تأسينه بشكل كرسل. . ا

انزع الصفيحة الشفرفة السوجودة أعلى وحدة سعرلج السحاك ووحدة سعرلج السحاك . 2
نفسهر قبل فك لوحة التحكم التنرظاية )ACB(. وانزع الصفيحة الشفرفة السوجودة 

أعلى وحدة سعرلج السحاك عن طايق فك البااغي األابعة. 

استخدم شايًطر للحسرية سن الكهابرء اإلسترتيكية قبل فك أية سوصالت. . 3

فك السوصالت J4 وJ11 وJ12 السوجودة على وحدة سعرلج السحاك بعد تحديدهر . 4
بشكل سالئم ووضع عالسرت عليهر إذا لزم األسا. واستخدم الاسم التوضيحي الكهابرئي 
كساجع. وفك البااغي األابعة التي تثبت تلك السوصالت على العوازل السوجودة أعلى 

.)ACB( لوحة التحكم التنرظاية

قم بفك وحدة سعرلج السحاك السثبتة على السوصالت األابعة ذات 34 سسسرًاا. . 5

فك البااغي التي تثبت واجهة السشفا، ثم انزع بلطص اللوحة السثبتة على السوصل ذي . ل
8 سسرسيا 

فك السوصالت J1 وJ2 وJ3 وJ4 وJ5 وJ6 وJ7 وJ8 وJ9 وJ10 وJ12 وJ13 . ل
وJ14 وJ16 وJ22 وJ24 وJ25 وJ26 وJ27 السوجودة على لوحة التحكم 

التنرظاية ACB بعد تحديدهر بشكل سالئم ووضع عالسرت عليهر حسب الضاواة. 
واستخدم الاسم التوضيحي الكهابرئي كساجع. 

قم بإخااج لوحة التحكم التنرظاية )ACB( عن طايق فك البااغي األابعة والعوازل . ل
الستة السثبتة ببااٍغ لدعم وحدة سعرلج السحاك ولوحة واجهة السشفا.

قم بإجااء الخطوات بتاتيب عكسي بدًءا سن الخطوة 8 إلى الخطوة 2 إلعردة تاكيب . ل
اللوحرت داخل كربينة وحدة التحكم سنخفضة الجهد. 

قم بتوصيل طرقة الجهد السنخفض واستكسل كالً سن اختبراي النظرم والجهد الستوسط . لا
للتأكد سن أن اللوحة الجديدة تعسل بشكل سليم.

خيارات المشفر

توجد لوحترن لواجهة السشفا السوضعي يسكن استخداسهر سع لوحة التحكم سن الجيل الاابع 
)Forge Control( للسحاك PowerFlex 7000. ال تحتوي لوحرت واجهة السشفا على 
أي نقرط اختبرا يسكن للسستخدم الوصول إليهر، ولكن تتوفا إصدااات سخزنة سؤقًتر وإصدااات 

سعزولة لكل سن اإلشراات +A و-A و+B و-B و+Z و-Z على لوحة التحكم التنرظاية عند 
 .TP50 إلى TP45 نقرط االختبرا سن

بغض النظا عن نوع لوحة السشفا، انتبه للحرالت الترلية.

تجنب توصيل سشفاات ذات سخاجرت سجسع سفتوحة برلسحاك. فرلسخاجرت السقبولة . ا
هي سحاك الخط التنرظاي أو سخاجرت الدفع والسحب. 

لن يعسل السحاك بشكل صحيح إذا كنت تستخدم سشفاات تابيعية ذات نهريرت فادية. لذا، . 2
توصي Rockwell Automation برستخدام سدخالت تفرضلية لهذه األنواع سن السشفاات 

فقط. فرلسخاجرت ذات النهريرت الفادية غيا سقبولة إال للسشفاات السوضعية فقط.

لوحة التغذية المرتدة للمشفر
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20BلENCل1لMX320 وBلENCواجهة المشفر 1ل

تتيح واجهة السشفا هذه إسكرنية توصيل السحاك بسشفا تابيعي قيرسي. وتوفا واجهة السشفا 
 Bو A 20 ثالثة سدخالت للسشفا التفرضلي السعزول بطايقة ضوئية للطواB-ENC

برإلضرفة إلى السسرا Z. وال يسكنك تكوين هذه السدخالت لالستخدام سع أي سشفا ذي نهرية 
فادية. وللعلم، فإن اللوحة تدعم السشفاات التفرضلية فقط. توفا اللوحة أيًضر سصدا إسداد 

سعزوالً بشكل جلفرني بقوة 12 فولت/3 واط لتزويد السشفا الستصل برلطرقة. ويسكنك تكوين 
 Rockwell 20 للتشغيل بجهد +5 فولت، وسع ذلك توصيB-ENC-1 واجهة السشفا

Automation برلتشغيل عند جهد 12 فولت. 

واجهة المشفر )1لENCل20B وMX3ل1لENCل20B( ل ل3االشكل 

إن التشغيل عند جهد +5 فولت ال يدعم استخدام الكربالت الطويلة، وذلك إذا سر وضعنر في 
االعتبرا ضاواة ضبط الطرقة في نطرق 5% سن السشفا. فسقروسة الكربل وسعته تجعل سن 

الصعب ضبط الطرقة في السشفا على جهد 4.75 فولت. وقد تعسل الكربالت األطول على تقليل 
 الجهد إلى أدنى سن 4.75 فولت، سسر يتسبب في عطل السشفا. كقرعدة عرسة، يؤدي استخدام 

كربالت ذات جهد 18 فولت في الستوسط سع سقروسة للتيرا السستسا تبلغ 19.3 أوم/كم إلى الحد 
سن طول الكربل ليصل إلى 12 م )42 قدًسر( سن اللوحة إلى السشفا.

يتطربق خيرا السشفا 20B-ENC-1-MX3 في وظرئفه سع السشفا 20B-ENC-1، وكذلك 
في الطبقة التي تغطي كالً سنهسر. 
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توصيالت السدخل

توجد كل توصيالت واجهة السشفا عند السوصل J1، وهي كسر يلي.
J1 للسسسرا 1 عند السوصل A+ اإلشراة
J1 للسسسرا 2 عند السوصل A- اإلشراة
J1 للسسسرا 3 عند السوصل B+ اإلشراة
J1 للسسسرا 4 عند السوصل B- اإلشراة
J1 للسسسرا 5 عند السوصل Z+ اإلشراة
J1 للسسسرا 6 عند السوصل Z- اإلشراة

 J1 إاجرع طرقة السشفا للسسسرا 7 عند السوصل
طرقة السشفا للسسسرا 8 عند السوصل J1 )بجهد +12 فولت عند 3 واط(

واجهة المشفر العام اللل5للللالل و2للل5للللالل

تتيح واجهة السشفا العرم إسكرنية إنشرء توصيالت بين السحاك وأي سشفا سوضعي سطلق أو 
سشفا تابيعي قيرسي؛ سسر يوفا خيرا استخدام سشفاات تابيعية سزدوجة أو احتيرطية. وتوفا 

واجهة السشفا العرم 12 سدخالً سعزوالً بطايقة ضوئية ذات نهريرت فادية أو 6 سدخالت 
تفرضلية سعزولة بطايقة ضوئية، برإلضرفة إلى سصدا طرقة سشفا سعزول بشكل جلفرني بجهد 

12 فولت/3 واط. 

عند استخدام السشفاات السطلقة، استخدم االثني عشا سدخالً ذات النهريرت الفادية. برلنسبة 
للسشفاات التابيعية، استخدم السدخالت الستة التفرضلية. 

يتصل أي سشفا ذي تاددات تصل إلى 200 كيلوهاتز بواجهة السشفا العرم.

تتطربق واجهة السشفا العرم 02-759-80190 في وظرئفهر سع واجهة السشفا 80190-759-01، 
وكذلك في الطبقة التي تغطي كالً سنهسر. يتم تكوين واجهة السشفا العرم عبا وصالت تخٍط يتم 

تاكيبهر على السوصل J4 لاأم السسسرا ذي 12 سوضًعر. وتحتوي الاأم على ثالثة سواضع 
تحسل السلصق "Park" )إيقرص( وتستخدم لتخزين وصالت التخطي عند اإلشراة إليهر برلوصص 
"سفصول" في الجدول أدنره. ويتم تحديد كل وظيفة عن طايق فك وصلة التخطي السطربقة لهر سن 

السوقع "park" )إيقرص( إلى سوقع الوظيفة السحددة إذا كرنت تحسل الوصص )ساّكب(. ويصص 
الجدول الترلي الوظرئص الستوفاة.

قد يؤدي فك واجهة السشفا العرم سع سصدا طرقة وحدة التحكم النشط تنبيبن 
إلى تلص اللوحة. لذا، افصل طرقة وحدة التحكم قبل فك اللوحة.

تكوينات المشفر ل لالجدول 

ENC_TYPEPOL_QRDNTCD_DQUADالتكوين

خيرا السشفا التابيعي الفادي )ضبط السصنع االفتااضي(ساّكبساّكبساّكب

خيرا السشفا التابيعي السزدوج دون وحدات احتيرطيةسفصولساّكبساّكب

خيرا السشفا التابيعي السزدوج سع وحدات احتيرطيةسفصولسفصولساّكب

يجب فصل الخيرا التابيعي الفادي )CDSEL/DQUAD( ساّكبسفصولساّكب
لتوفيا وحدات احتيرطية

السشفا السطلق بتنسيق اسز جااي سع البيرنرت ساّكبساّكبسفصول
الحقيقية السنخفضة
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ENC_TYPEPOL_QRDNTCD_DQUADالتكوين

السشفا السطلق الثنرئي الطبيعي سع البيرنرت الحقيقية سفصولساّكبسفصول
السنخفضة

السشفا السطلق بتنسيق جااي سع البيرنرت الحقيقية ساّكبسفصولسفصول
الساتفعة

السشفا السطلق الثنرئي الطبيعي سع البيرنرت الحقيقية سفصولسفصولسفصول
الساتفعة

لوحة المشفر العام ل ل3االشكل 

يتم إجااء التوصيالت بواجهة السشفا العرم سن خالل وحدة واجهة IFM20F-1492. وفيسر 
.)IFM( يلي، سنوضح برلتفصيل أدنره التوصيالت إلى وحدة الواجهة

وظائف المشفر ل لاالجدول 

رقم مسمار 
وحدة 

الواجهة 
)IFM(

وظيفة المشفر المطلقوظيفة المشفر التربيعي

1A1+E0

2A1-E1

3B1+E2

4B1-E3

5ENC_COMENC_COM

6Z1+E4

7Z1-E5

A2+E6 )حروية احتيرطية أو سزدوجة(8

A2-E7 )حروية احتيرطية أو سزدوجة(9

10ENC_COMENC_COM

B2+E8 )حروية احتيرطية أو سزدوجة(11

B2-E9 )حروية احتيرطية أو سزدوجة(12

Z2+E10   )حروية احتيرطية أو سزدوجة(13

Z2-E11   )حروية احتيرطية أو سزدوجة(14

15 ENC_COMENC_COM

16ENC_COMENC_COM

17ENC_COMENC_COM
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رقم مسمار 
وحدة 

الواجهة 
)IFM(

وظيفة المشفر المطلقوظيفة المشفر التربيعي

ENC PWR )بجهد +12 فولت(ENC PWR )بجهد +12 فولت(18

ENC PWR )بجهد +12 فولت(ENC PWR )بجهد +12 فولت(19

ENC PWR )بجهد +12 فولت(ENC PWR )بجهد +12 فولت(20

وحدة الواجهة )IFM( ذات ل2 مسماًرا ل ل3االشكل 

تشغيل المشفر التربيعي

تقبل واجهة السشفا العرم السشفاات التابيعية الفادية أو السزدوجة. قم بتكوين اللوحة لقبول 
.J4 السشفاات عبا وصالت التخطي السوجودة على السوصل

تأتي اللوحرت السشحونة سن السصنع وقد تم ضبطهر بشكل افتااضي على تكوين السشفا 
التابيعي الفادي. لتكوينرت السشفا السزدوج، قم بتوصيل أسالك السشفا الائيسي برلسسرسيا 

.1492-IFM20 سن 1 إلى 7 السوجودة على الوحدة

لتحديد خيرا السشفا السزدوج، فك وصلة التخطي CD_QUAD وضعهر في السوضع 
PARK )إيقرص(. ويعسل هذا على تكوين اللوحة لقبول اثنين سن السشفاات التابيعية الفادية. 
وفي هذا الوضع، يسكن للسحاك التبديل بين السشفاات الستخدام تطبيقرت سثل النقل الستزاسن 

بين سحاكين لكل سنهسر السشفا الخرص به.
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 POL_QRDNTو CD_QUAD برلنسبة لخيرا السشفا االحتيرطي، افصل وصلتي التخطي
وضعهسر في السوضع PARK )إيقرص(. سع هذا التكوين، سيقوم السحاك برلتبديل إلى السشفا 

االحتيرطي عندسر يكتشص سشكلة في السشفا الائيسي. 

ياجى الاجوع إلى السصنع لسعافة سدى توفا خيراات السشفا التابيعي مهم
السزدوج.

عندسر يقوم السحاك برلتبديل إلى السشفا االحتيرطي، فإنه ال يتسكن سن التبديل ساة أخاى دون 
إعردة تشغيل دواة طرقة وحدة التحكم.

عمليات المشفر الموضعي

برإلضرفة إلى السشفاات التابيعية، فإن واجهة السشفا العرم تقبل أيًضر السشفاات السوضعية 
)السطلقة(. تقوم الواجهة بتحويل البيرنرت السوضعية الستوازية إلى تيرا تسلسلي وتنقله إلى وحدة 
سعرلج السحاك. كذلك، تقوم اللوحة بتوليد إشراات تفرضلية تابيعية "زائفة"، بسر في ذلك عالسة 

سوضع الصفا، تكون سشتقة سن البيرنرت الثنرئية لوحدة سعرلج السحاك. 

ياجى الاجوع إلى السصنع لسعافة سدى توفا خيراات السشفا السوضعي.مهم

تتوفا ثالثة تكوينرت سختلفة للسشفا السوضعي. لكل هذه التكوينرت، افصل وصلة التخطي 
ENC_TYPE. وتعسل وصالت التخطي األخاى على تكوين اللوحة لنوع البيرنرت 

 CD_DQUAD السوضعية )اسز جااي أو الثنرئي الطبيعي( التي يتم تعيينهر بواسطة
.POL_QRDNT والبيرنرت الحقيقية الساتفعة أو السنخفضة التي يتم تعيينهر بواسطة

اسز جااي، بيرنرت حقيقية سنخفضة. في هذا التكوين، تعكم اللوحة بيرنرت اسز . ا
جااي الواادة ثم تقوم بتحويلهر إلى اسز ثنرئي إلاسرله إلى وحدة سعرلج السحاك. 

الثنرئي الطبيعي، بيرنرت حقيقية سنخفضة. ال تقوم اللوحة بتحويل البيرنرت الواادة . 2
ولكنهر تعكسهر. 

اسز جااي، بيرنرت حقيقية ساتفعة. تقوم اللوحة بتحويل بيرنرت اسز جااي الواادة إلى . 3
اسز ثنرئي دون عكسهر إلى بيرنرت إدخرل. 

الثنرئي الطبيعي، بيرنرت حقيقية ساتفعة. تقوم اللوحة بتحويل البيرنرت السوضعية إلى . 4
تيرا تسلسلي دون عكسه أو تحويله.

إاشردات السشفا السوضعي

عند تحديد أي سشفا سوضوعي، اتبع هذه اإلاشردات للوصول إلى األداء األسثل. 

تحديد الاسز: قم بشااء سشفاات سطلقة إسر بتنسيق اسز جااي أو بتنسيق السخاجرت . ا
الثنرئية. إن اسز جااي هو أحد أشكرل الاسوز الثنرئية الذي تتغيا فيه وحدة بت واحدة 
فقط في كل ساة لكل اقم أو سوضع تسلسلي. وللعلم، فإن حقيقة أنه يتم تغييا وحدة بت 
واحدة فقط في كل ساة تعسل على تسهيل قااءة واجهة السشفا العرم لبيرنرت سوضعية 
صرلحة وليست بيرنرت غرسضة. إذا قسنر بسقرانة الاسز الثنرئي الطبيعي باسز جااي 

لالنتقرل سن 255 إلى 2556، فسناى:

رمز جرايالرمز الثنائي

255 011111111010000000

256 100000000110000000
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يتم تغييا كل وحدات البت التسع في الاسز الثنرئي بينسر يتم تغييا وحدة البت األكثا 
تأثيًاا )MSB( فقط لاسز جااي. في واجهة السشفا العرم، يؤدي كل سن سكونرت 

ساشح التادد وتالكؤ اإلدخرل إلى حدوث تأخياات. ويسكن أن تتسبب االختالفرت في 
هذه التأخياات في حدوث أخطرء بسبب قااءة أي وحدة بت كسر لو كرنت في وضع 
ON )تشغيل( عند التبديل إلى الوضع OFF )إيقرص التشغيل( والعكم. وفي حرلة 
اسز جااي، ونظًاا ألن هنرك وحدة بت واحدة ال تتغيا أبًدا، فإن خطأ الغسوض ال 

 Rockwell يتكاا أكثا سن ساة واحدة. لهذا السبب ولتقليل تيراات التدفق، توصي
Automation برستخدام السشفاات السوضعية بتنسيق اسز جااي.

استقطرب البيرنرت: بشكل نسوذجي، تحتوي السشفاات السطلقة على سخاج بيرنرت . 2
حقيقية ساتفعة. إذا لم يكن طااز السشفا يتضسن خيرا بيرنرت ساتفعة/حقيقية )أو غيا 
سعكوسة/سعكوسة(، فإنه ينبغي عليك افتااض أنه بتنسيق بيرنرت حقيقية ساتفعة. وفي 

حرلة السشفا بتنسيق البيرنرت الحقيقية الساتفعة ذي 10 بت، فإنه يتم تسثيل سوضع 
الصفا برلاسز 0000000000،  ولكن في السشفا بتنسيق البيرنرت السنخفضة/

الحقيقية، يكون سوضع الصفا به 1111111111.  وعلى واجهة السشفا العرم، فإنه 
يتم عكم بيرنرت السوضع في األجهزة. وهذا يعني أنه سيتم تشغيل "1" على قرانة 

ضوئية تنتج "0". لذلك، فإن أي سشفا بتنسيق البيرنرت الحقيقية الساتفعة سينتج 
 ،POL_QRDNT 1111111111 لسوضع الصفا. برستخدام وصلة التخطي
يسكنك التحكم في استقطرب السدخل. وسع تاكيب وصلة التخطي )ضبط السصنع 

االفتااضي(، فإنه يتم إعدادهر لقبول سشفاات بتنسيق بيرنرت حقيقية ساتفعة ويتم إجااء 
عسلية عكم إضرفية في واجهة السشفا العرم. وإذا كنت تستخدم سشفًاا بتنسيق بيرنرت 

حقيقية سنخفضة، فإنه يلزم فصل وصلة التخطي هذه حتى يتم عكم سوضع الصفا 
بواسطة القرانرت الضوئية فقط.

يتسثل الدوا اآلخا لوصلة التخطي POL_QRDNT في تصحيح البيرنرت في حرلة 
تاكيب السشفا بحيث يؤدي الدواان النرتج في عكم اتجره عقراب السرعة إلى تقليل 

POL_ ساات العد. وإذا كرنت هذه هي الحرلة، فإنه يجب تكوين وصلة التخطي
QRDNT على النقيض سسر ينبغي أن يكون بشكل طبيعي الستقطرب البيرنرت. على 
سبيل السثرل، إذا تم تكوين واجهة السشفا العرم بحيث يتم تشغيلهر سع سشفاات بتنسيق 

بيرنرت حقيقية ساتفعة )POL_QRDNT ساّكب(، فرفصله لتصحيح تاكيب السشفا.
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 )CAN ( سن خالل كربل شبكة )وصلةXIO( تتصل لوحرت السدخالت/السخاجرت الخراجية
 XIO Link A ويسكنك توصيل هذا الكربل إسر بوصلة .)ACB( بلوحة التحكم التنرظاية

)السوصل J4( أو وصلة XIO Link B )السوصل J5(. تتعرسل لوحة XIO سع كل إشراات 
السدخالت والسخاجرت الاقسية الخراجية وتاسلهر إلى لوحة التحكم التنرظاية )ACB( سن 
خالل الكربل. يوجد 16 سدخالً سعزوالً و16 سخاًجر سعزوالً على البطرقة تستخدم لسدخالت/

سخاجرت وقت التشغيل بسر في ذلك إشراات البدء والتوقص والتشغيل والعطل والتحذيا 
واالنقطرع وإعردة التعيين الخراجي. كذلك، تتعرسل اللوحرت سع إشراات عطل السحاك القيرسية 
)زيردة داجة حاااة السحول/سفرعل الخط وزيردة داجة حاااة وصلة التيرا السستسا وسر إلى 
ذلك( والعديد سن سدخالت العطل اإلضرفية القربلة للتكوين. ويوجد خيرا باسجي لتعيين وظيفة 
سحددة لكل لوحة XIO )لوحة السدخالت والسخاجرت العرسة أو لوحة السدخالت والسخاجرت 

الخراجية أو تبايد السرئل(.

لوحة المدخالت/المخرجات الخارجية )XIO( ل ل3االشكل 

يأتي السحاك القيرسي سع لوحة XIO واحدة؛ ويسكن توصيل لوحرت إضرفية )حتى 5 لوحرت( 
سًعر بشكل تعرقبي سن وصلة XIO Link B )السوصل J5( على اللوحة األولى إلى وصلة 

XIO Link A )السوصل J4( على اللوحة الثرنية، بإجسرلي 6 بطرقرت XIO. وسع ذلك، ففي 
هذه الساة ال يدعم السحاك سوى استخدام عنروين سن 1 إلى 3، وذلك تبًعر لسيزات واستخداسرت 
السحاك. تعاض شرشة U6 السوجودة على لوحة XIO عنوان اللوحة الذي يتم احتسربه تلقرئًير 

سن سوضع لوحة XIO في الشبكة. 

تتسم سنرفذ الوصلتين XIO Link A وB بأنهسر قربلترن للتبردل ولكنهر قد تجعل سن األسهل 
اتبرع وصالت األسالك إذا كنت تستخدم الوصلة A "السنبع" )األقاب إلى لوحة التحكم 

.))ACB( األبعد سن لوحة التحكم التنرظاية( "السصب" B والوصلة ))ACB( التنرظاية

لوحات المدخالت/المخرجات 
الخارجية

16      15      14      13      12      11      10       9 8        7        6        5        4        3        2        1

1        2        3        4        5        6        7        8 9       10      11      12      13      14      15      16

OUTPUTS

INPUTS

LEDS
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يشيا سصبرح LED D1 وشرشة U6 إلى حرلة اللوحة. ويوضح الجدول الترلي الحرالت 
.D1 السسكنة للسصبرح

LED الوصفحالة مصباح

تشغيل طبيعيأخضا ثربت

عطل في اللوحةأحسا ثربت

ليست هنرك توصيالت ستوفاة بلوحة التحكم التنرظاية وسيض برلتبردل بين األحسا واألخضا 
)عردي في وضع تشغيل الطرقة وأثنرء تنزيل البااسج 

الثربتة وعند عدم باسجة السحاك(

حالة شاشة U6 ل ااالجدول 

التوضيحالوصفالشاشة

– يوجد أكثا سن 6 بطرقرت XIO على الشبكةلم يتم العثوا على عنوان صرلح—
XIO عطل في كربل –

XIO عطل في بطرقة –
– عطل في لوحة التحكم التنرظاية

 – خرص برالستخدام Rockwell فقطالبطرقة في الوضع "الائيسي"0
– فك الوصلة إلى J3 وأعد تشغيل دواة الطرقة

عرديعنوان صرلح1 – 6 

نقطة عشاية في 
الوضع ON )تشغيل(

عرديتشيا إلى نشرط الشبكة

نقطة عشاية في وضع 
OFF )إيقرص(

عردي في وضع تشغيل الطرقة وأثنرء تنزيل البااسج ال يوجد نشرط على الشبكة
الثربتة وعند عدم باسجة السحاك

استبدال لوحة المدخالت/المخرجات الخارجية 

افصل جسيع سصردا إسداد طرقة الجهد الستوسط وطرقة جهد وحدة التحكم سن السحاك . ا
واعسل على تأسينهر.

حدد سكرن واتجره القوابم والكربالت والسوصالت في لوحة XIO بعالسة سسيزة. . 2
واستخدم الاسم التوضيحي الكهابرئي كساجع.

استخدم شايط التأايض للحسرية سن الكهابرء اإلسترتيكية وافصل كل توصيالت الطرقة.. 3

قم بإخااج سجسوعة لوحة XIO سن كربينة وحدة التحكم سنخفضة الجهد. يتم تاكيب . 4
لوحة XIO على قضيب السدخل الاقسي )DIN(؛ وبذلك توجد سجسوعة خرصة سكونة 
سن 3 قطع خرصة تعسل على تثبيت اللوحة. وللعلم، فإن هذه السجسوعة ال يتم تزويدهر 

سع اللوحة الجديدة، لذلك يجب عليك نزع اللوحة القديسة سن السجسوعة وتاكيب اللوحة 
الجديدة في سكرنهر.

قم بتاكيب سجسوعة لوحة XIO الجديدة في كربينة وحدة التحكم سنخفضة الجهد.. 5

افصل كل التوصيالت وتحقق سن األسركن.. ل

قم بتوصيل طرقة الجهد السنخفض واستكسل كالً سن اختبراي النظرم والجهد الستوسط . ل
للتأكد سن أن اللوحة الجديدة تعسل بشكل سليم.
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إن لوحرت الواجهة البصاية هي الواجهة بين وحدة سعرلج السحاك ودائاة سحاك البوابة. تحدد 
وحدة التحكم في السحاك الجهرز الذي سيتم تشغيله ثم تاسل إشراات إلى لوحرت الواجهة 

البصاية )OIB(. وتقوم لوحة الواجهة البصاية بتحويل تلك اإلشراة الكهابرئية إلى إشراة 
بصاية تاسلهر عبا األليرص الضوئية إلى بطرقرت سحاك البوابة. في السعترد، تكون سنرفذ 

اإلاسرل اسردية اللون أسر سنرفذ االستقبرل فتكون زاقرء اللون. يقبل سحاك البوابة هذه اإلشراة 
ويقوم بتشغيل الجهرز وإيقرص تشغيله تبًعر لذلك. كذلك، تعسل إشراات األليرص الضوئية 

التشخيصية بنفم الطايقة، ولكن سصداهر يكون لوحرت سحاك البوابة ووجهتهر هي لوحرت 
التحكم في السحاك. تحتوي لوحرت الواجهة البصاية على سستقبل أليرص ضوئية إضرفي 

)RX7( واحد يستخدم لقيرم داجة الحاااة.

لوحة الواجهة البصرية  ل ل4االشكل 

 )OIB( يتم تاكيب لوحرت الواجهة البصاية سبرشاة على اللوحة األسرسية للواجهة البصاية
برستخدام سوصلين ستوازيين ذوي 14 سًنر للتوصيل الكهابرئي وسشربك بالستيكية لتوفيا القوة 

السيكرنيكية. توجد لوحة أسرسية واحدة للواجهة البصاية )OIBB( للعركم ولوحة أخاى 
لجهرز السقوم. تتداخل اللوحرت األسرسية للواجهة البصاية )OIBB( سع وحدة سعرلج السحاك 

.J12و J11 برستخدام كربلين شايطيين لتوصيل

يسكن أن تقوم كل لوحة أسرسية للواجهة البصاية )OIB( بإجااء عسلية التشغيل وتتعرسل سع 
سوصل األليرص الضوئية السزدوجة التشخيصية لستة أجهزة، سواء كرنت أجهزة سقوم 

السيليكون السضبوط )SCR( أو أجهزة الثرياستوا التبديلي للبوابة الستسرثلة )SGCT(. يوجد 
على اللوحرت األسرسية للواجهة البصاية )OIBB( بشكل فعلي 18 جهرز للعركم والسقوم. إذ 
يتم تخصيص لوحة الواجهة البصاية )OIBB( العلير السوجودة على اللوحة األسرسية للواجهة 

البصاية لألجهزة "أ"، بينسر يتم تخصيص لوحة الواجهة البصاية الوسطى السوجودة على 
اللوحة األسرسية للواجهة البصاية لألجهزة "ب" ولوحة الواجهة البصاية السفلى السوجودة 
على اللوحة األسرسية للواجهة البصاية لألجهزة "ج". هذا، وتوجد نقرط االختبرا لتشخيص 

بوابة لوحة الواجهة البصاية وإشراات التغذية الساتدة لداجة الحاااة على اللوحة األسرسية 
للواجهة البصاية.

)OIB( لوحات الواجهة البصرية
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كذلك، تحتوي كل لوحة واجهة بصاية على سستقبل RX7 سدخل ألي إشراة سن لوحة التغذية 
الساتدة لداجة الحاااة. يعتسد طول توصيالت السقرم الحاااي وسكرنهر على تكوين السحاك. 
بشكل نسوذجي، يوجد سستشعا واحد لداجة الحاااة سن سحول الخط وسستشعا واحد لداجة 
الحاااة سن سحول الجهرز، وكالهسر يتصل بلوحة الواجهة البصاية السعنية في الوضع "أ". 
وسع ذلك، فإن بعض تكوينرت السحاك تتطلب اتصرالً واحًدا فقط للتغذية الساتدة سن السقروم 

الحاااي.   وال يتم تنفيذ اتصرل التغذية الساتدة لداجة الحاااة السوجود على دائاة لوحة 
الواجهة البصاية على اللوحة األسرسية للواجهة البصاية وال يتم استخداسه أبًدا. للحصول على 

سزيد سن السعلوسرت، انظا الاسوسرت التوضيحية السافقة سع السحاك. ويسكن باسجة نقرط 
ضبط التنبيه والفصل التلقرئي لكل هذه اإلشراات في البانرسج.

توجد 3 سصربيح LED على لوحة الواجهة البصاية، ويوضح الجدول الترلي الحرلة والوصص 
.LED لحرالت سصربيح

مصباح 
LED

الوصفالحالة

D1تشغيل - لقد استقبلت لوحة الواجهة البصاية إشراة تسكين. كسر أن بانرسج التحكم أحسا - سضيء
في السحاك يسيطا على كل البوابرت. 

D2استعداد – إن سصدا إسداد طرقة لوحة الواجهة البصاية كرٍص للتشغيل بشكل سليم.أصفا – سضيء

D3الطرقة – لقد استقبلت لوحة الواجهة البصاية إشراة جهد أكبا سن 2 فولت.أخضا – سضيء

استبدال لوحة الواجهة البصرية 

افصل الطرقة عن السحاك سع تأسينه بشكل كرسل.. ا

حدد سكرن واتجره كل كربالت األليرص الضوئية بعالسة سسيزة. واستخدم الاسم . 2
التوضيحي الكهابرئي كساجع.

استخدم شايط التأايض للحسرية سن الكهابرء اإلسترتيكية وافصل كل التوصيالت. وقد . 3
يتعين عليك فصل سوصالت الكربل الائيسية البرلغ عددهر 60 سوصالً السوجودة على 

اللوحة األسرسية للواجهة البصاية وكذلك استخدام الوصلة األاضية للوصول إلى العوازل

قم بإخااج لوحة الواجهة البصاية سن اللوحة األسرسية للواجهة البصاية. توجد أابعة . 4
عوازل يتم تعشيقهر في سكرنهر على لوحة الواجهة البصاية، ويلزم التعرسل سعهر 

بحاص عند فصل اللوحرت. كذلك، توجد وصلة ذات 28 سًنر بين اللوحرت، ويجب 
التعرسل سع هذه الوصلة بحاص لتجنب ثني هذه السنون.

قم بتاكيب لوحة الواجهة البصاية الجديدة على اللوحة األسرسية للواجهة البصاية. . 5
وتأكد سن تعشيق العوازل في سكرنهر.

أعد توصيل كل توصيالت األليرص الضوئية وتحقق سن أسركنهر.. ل

قم بتوصيل طرقة الجهد السنخفض واستكسل اختبراات البوابة والنظرم والجهد الستوسط . ل
للتأكد سن أداء اللوحة.
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OIB استبدال لوحة الواجهة البصرية )يمكن الوصول إلى لوحة التركيب( ل ا4االشكل 

Optical Interface
Boards (OIB)
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توفا هذه اللوحة التاابط السيكرنيكي والكهابرئي بين لوحرت الواجهة البصاية ووحدة سعرلج 
السحاك. إذ أنهر تتصل إسر برلسوصل J11 أو J12 على وحدة سعرلج السحاك عبا كربل 

سوصل شايطي سعزول ذي 60 قلًبر. قم بتوصيل سلك تفايغ الكربل بطاص توصيل الباغي 
J8. وتقوم السوصالت الستبقية على اللوحة برستكسرل التوصيل الكهابرئي للوحرت الواجهة 

البصاية الساكبة على وحدة سعرلج السحاك. ويسكن لكل لوحة واجهة بصاية دعم سن واحد 
إلى ثالث سن لوحرت الواجهة البصاية.

اللوحة األساسية للواجهة البصرية )OIBB( ل 42االشكل 
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نقاط اختبار اللوحة األساسية للواجهة البصرية

برإلضرفة إلى نقرط االختبرا التشخيصية ونقرط اختبرا األواسا، توجد ثالث نقرط اختبرا ساجعية 
أاضية. إن هذه النقرط الساجعية ستسرثلة كهابرئًير، ولكن أسركنهر تسرعد جهرز اسم الذبذبرت أو 

سسجل السخططرت في اختبرا توصيالت األسالك.

نقاط االختبار على اللوحة األساسية للواجهة البصرية )OIBB( ل 2االجدول 

الوصفاسم اإلشارةنقطة االختبار

نقطة االختبرا 1 
)TP1(

سصدا إسداد الطرقة بجهد 5 فولت سوجب+ 5 فولت

نقطة االختبرا 2 
)TP2(

DIAG_0RX1 لوحة الواجهة البصاية أ، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 3 
)TP3(

CMD_0TX1 لوحة الواجهة البصاية أ، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 4 
)TP4(

DIAG_1RX2 لوحة الواجهة البصاية أ، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 5 
)TP5(

CMD_1TX2 لوحة الواجهة البصاية أ، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 6 
)TP6(

DIAG_2RX3 لوحة الواجهة البصاية أ، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 7 
)TP7(

CMD_2TX3 لوحة الواجهة البصاية أ، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 8 
)TP8(

DIAG_3RX4 لوحة الواجهة البصاية أ، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 9 
)TP9(

CMD_3TX4 لوحة الواجهة البصاية أ، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 10 
)TP10(

DIAG_4RX5 لوحة الواجهة البصاية أ، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 11 
)TP11(

CMD_4TX5 لوحة الواجهة البصاية أ، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 12 
)TP12(

DIAG_5RX6 لوحة الواجهة البصاية أ، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 13 
)TP13(

CMD_5TX6 لوحة الواجهة البصاية أ، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 14 
)TP14(

TFB_Aلوحة الواجهة البصاية أ، إشراة التغذية الساتدة لداجة الحاااة

نقطة االختبرا 15 
)TP15(

GND14 - 1 الساجع األاضي لنقطتي االختبرا

نقطة االختبرا 16 
)TP16(

DIAG_6RX1 لوحة الواجهة البصاية ب، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 17 
)TP17(

CMD_6TX1 لوحة الواجهة البصاية ب، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 18 
)TP18(

DIAG_7RX2 لوحة الواجهة البصاية ب، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 19 
)TP19(

CMD_7TX2 لوحة الواجهة البصاية ب، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 20 
)TP20(

DIAG_8RX3 لوحة الواجهة البصاية ب، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 21 
)TP21(

CMD_8TX3 لوحة الواجهة البصاية ب، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 22 
)TP22(

DIAG_9RX4 لوحة الواجهة البصاية ب، السالحظرت التشخيصية للسستقبل
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الوصفاسم اإلشارةنقطة االختبار

نقطة االختبرا 23 
)TP23(

CMD_9TX4 لوحة الواجهة البصاية ب، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 24 
)TP24(

DIAG_10RX5 لوحة الواجهة البصاية ب، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 25 
)TP25(

CMD_10TX5 لوحة الواجهة البصاية ب، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 26 
)TP26(

DIAG_11RX6 لوحة الواجهة البصاية ب، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 27 
)TP27(

CMD_11TX6 لوحة الواجهة البصاية ب، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 28 
)TP28(

TFB_Bلوحة الواجهة البصاية ب، إشراة التغذية الساتدة لداجة الحاااة

نقطة االختبرا 29 
)TP29(

GND28 - 16 الساجع األاضي لنقطتي االختبرا

نقطة االختبرا 30 
)TP30(

DIAG_12RX1 لوحة الواجهة البصاية ج، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 31 
)TP31(

CMD_12TX1 لوحة الواجهة البصاية ج، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 32 
)TP32(

DIAG_13RX2 لوحة الواجهة البصاية ج، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 33 
)TP33(

CMD_13TX2 لوحة الواجهة البصاية ج، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 34 
)TP34(

DIAG_14RX3 لوحة الواجهة البصاية ج، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 35 
)TP35(

CMD_14TX3 لوحة الواجهة البصاية ج، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 36 
)TP36(

DIAG_15RX4 لوحة الواجهة البصاية ج، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 37 
)TP37(

CMD_15TX4 لوحة الواجهة البصاية ج، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 38 
)TP38(

DIAG_16RX5 لوحة الواجهة البصاية ج، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 39 
)TP39(

CMD_16TX5 لوحة الواجهة البصاية ج، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 40 
)TP40(

DIAG_17RX6 لوحة الواجهة البصاية ج، السالحظرت التشخيصية للسستقبل

نقطة االختبرا 41 
)TP41(

CMD_17TX6 لوحة الواجهة البصاية ج، إشراة أسا التشغيل لوحدة اإلاسرل

نقطة االختبرا 42 
)TP42(

TFB_C لوحة الواجهة البصاية ج، إشراة التغذية الساتدة لداجة الحاااة - ال
يوجد سكرن في السحاك الستخدام هذه اإلشراة، فلقد تم توفياهر الختبرا 

Rockwell الداخلي فقط.

نقطة االختبرا 43 
)TP43(

GND42 - 30 الساجع األاضي لنقطتي االختبرا
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تفسير رقم الكتالوج 
 الشكل 143 - تفسير رقم الكتالوج

Position

أ
رقم النشرة

الوصفكود
7000A)اإلطار "أ" )المبرد بالهواء

اإلطار "ب" )المبرد بالهواء(7000

7000L)اإلطار "ج" )المبرد بالسائل

ب
قدرة التشغيل/ كود االرتفاع

الوصفكود

التشغيل العادي، ارتفاع 0 حتى 1000 متر أقصى درجة حرارة محية أ
40° درجة سلزيوس

ب

التشغيل العادي، ارتفاع 1001 حتى 5000 متر
درجة الحرارة الُمحيطة الُمخفضة )من 40 ° سلزيوس(

1001...2000 متر=37.5 ° سلزيوس
2001...3000 متر=35 ° سلزيوس

3001...4000 متر=32.5 ° سلزيوس
4001...5000 متر=30 ° سلزيوس

التشغيل الشاق، ارتفاع 0 حتى 1000 متر أقصى درجة حرارة محيطة ج
40 ° درجة سلزيوس

التشغيل الشاق، ارتفاع 0 حتى 5000 متر درجة الحرارة الُمحيطة د
الُمخفضة )من 40 ° سلزيوس( - نفس الكود "ب " الوارد أعاله

التشغيل العادي ارتفاع 0 حتى 1000 متر أقصى درجة حرارة محيطة هـ
35 ° درجة سلزيوس

و

التشغيل العادي، ارتفاع 1001 حتى 5000 متر
درجة الحرارة الُمحيطة الُمخفضة )من 35 ° سلزيوس(

1001...2000 متر=32.5 ° سلزيوس
2001...3000 متر=30 ° سلزيوس

3001...4000 متر=27.5 ° سلزيوس
4001...5000 متر=25 ° سلزيوس

التشغيل الشاق، ارتفاع 0 حتى 1000 متر أقصى درجة حرارة محيطة ز
35 ° درجة سلزيوس

التشغيل العادي ارتفاع 0 حتى 1000 متر أقصى درجة حرارة محيطة ي
50 ° درجة سلزيوس

التشغيل الشاق، ارتفاع 0 حتى 1000 متر أقصى درجة حرارة محيطة ل
50 ° درجة سلزيوس

التشغيل العادي ارتفاع 0 حتى 1000 متر أقصى درجة حرارة محيطة ن
20 ° درجة سلزيوس

التكوين المخصص )عبر االتصال بالمصنع(غ

ج
تصنيف التيار)1(

تنازليكودتنازليكودتنازليكود

120 أمبير70120 أمبير4070 أمبير40

ج تابع
تصنيف التيار)1(

تنازليكودتنازليكودتنازليكود

140 أمبير81140 أمبير4681 أمبير46

160 أمبير93160 أمبير5393 أمبير53

185 أمبير105185 أمبير61105 أمبير61

625 أمبير375625 أمبير215375 أمبير215

657 أمبير430657 أمبير250430 أمبير250

720 أمبير495720 أمبير285495 أمبير285

575 أمبير325575 أمبير325

)1(  ليست كافة قوى التيار الكهربائي متوفرة مع كافة ظروف درجة الحرارة المحيطة/ 
االرتفاع. يُرجى الرجوع إلى قائمة األسعار للحصول على عروض دقيقة.

د
نوع الحاوية

الوصف كود

النوع 1 الوزن/الحشية )IP21(د

النوع 1 الوزن/الحشية )IP21( – تقييم زلزاليت

نوع 12 الوزن/الفتحات والفالتر )IP42(ك

نوع 12 الوزن/الفتحات والفالتر )IP42( – تقييم زلزاليظ

هـ
فروق جهد التحكم والخط

انظر الجدول 13 في صفحة 169.

و
نوع تكوين مقوم/ معاوقة الخط

الوصف كود

RPDTD ذو مفاعل خط متكامل ووصلة تيار مستمر مباشرة AFE مقوم
إلى المحرك

RPTX ذو جهاز لوصل أو عزل المحول )وصلة تيار مستمر AFE مقوم
قياسية(

RPTXI)ذو محول عزل تكاملي )وصلة تيار مستمر قياسية AFE مقوم

R18TX مقوم 18 نبضة بجهاز لوصل أو عزل المحول )وصلة تيار مستمر
قياسية(

1234567

1.... وغيره. RPDTD أد40 أ7000 
يُرجى الرجوع إلى وهـدجبأ

قائمة األسعار.
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الجدول 13 - انتقاء جهد مصدر إمداد الطاقة وجهد التحكم والتردد ومحول التحكم بالطاقة
رقم التعديلالتردد )هرتز(الجهد

 ذات C.P.T )1(التحكماسم الوصلة
)محول تحكم بالطاقة( 

)2(  C.P.T بدون 
)محول تحكم 

بالطاقة(
240012060AAD

240...120AA— 

330011050CYCDY

220CPCDP

416011050EYEDY

220EPEDP

12060EED

240...120EA— 
660011050JYJDY

220JPJDP
220...110JAY— 

)1(  ال بد أن يجري انتقاء تعديل محول التحكم بالطاقة )6B ،6، ....إلخ( بناء على حجم المحول.
يجري توفير طاقة دائرة التحكم من مصدر منفصل/ خارجي.  )2(

تقوم جداول اختيار المحرك متوسطة القدرة PowerFlex 7000 بالتيار الثابت على 
نوعين من تصنيفات الخدمة:

1.  التشغيل العادي )110% حمولة زائدة لمدة دقيقة واحدة بمعدل مرة كل عشر   
 .)VT( والذي يُستخدم لتطبيقات العزم المتغير فقط – )دقائق

يجري تصميم هذه المحركات بهذا التصنيف للتشغيل المتواصل بنسبة 100% مع 
حمل زائد قدره 110% لمدة دقيقة واحدة كل عشر دقائق.  

2.  التشغيل الشاق )150% حمولة زائدة لمدة دقيقة واحدة بمعدل مرة كل عشر   
.)CT( والذي يُستخدم لتطبيقات العزم الثابت فقط – )دقائق

يجري تصميم هذه المحركات ذات بهذا التصنيف للتشغيل المتواصل بنسبة %150 
مع حمل زائد لمدة دقيقة واحدة كل عشر دقائق.

تصنيف قدرة التشغيل وتصنيف التيار المستمر  وكود تصنيف االرتفاع

هناك أكواد مختلفة تُحدد قدرة التشغيل واالرتفاع في رقم كتالوج المحرك )انظر تفسير رقم 
الكتالوج في صفحة 169(.

فرقم الكتالوج A160DED-RPDTD - 7000 يحمل تصنيف تيار مثال
قدره 160 أمبير، ذو "قدرة تشغيل عادي" حتى ارتفاع قدره 1000 متر.
أما رقم الكتالوج D185TEDY-RPDTD - 7000 يحمل تصنيف تيار 

قدره 185 أمبير، ذو "قدرة تشغيل شاق" حتى ارتفاع قدره 5000 متر.  
يجري خفض تصنيف درجات الحرارة المحيطة للمحرك مع زيادة 

االرتفاعات. ويعنى ذلك أنه إذا كان مطلوب درجة حرارة قدرها 40 سلزيوس 
."Z" على ارتفاع 1001....5000 متر فإن ذلك يتطلب كود تصنيف

 اختيار شرح وتوضيح 
المحرك من طراز 

PowerFlex 7000
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جدول الصيانة الوقائية

يمكن تقسيم أنشطة الصيانة الوقائية التي يتم إجراؤها للمحرك المبرد بالهواء طراز 
PF7000 )اإلطار أ أو اإلطار ب( إلى فئتين، وهما: 

الصيانة التشغيلية – يمكن إجراؤها بينما يكون المحرك قيد التشغيل.  •
الصيانة السنوية – يجب إجراؤها أثناء الفترة المجدولة للتوقف عن العمل.  •

ارجع إلى متطلبات األدوات/األجزاء/المعلومات في نهاية هذا القسم للحصول على قائمة 
بالوثائق والمواد المطلوبة الستكمال وثائق الصيانة الوقائية بشكل سليم.

في الواقع، ال تتضمن هذه العملية سوى مهمة واحدة فقط: تغيير أو تنظيف مرشحات الهواء. 
تتطلب محركات PF7000 تدفق هواء انسيابًيا ومنتظًما للمحافظة على برودة أجهزة 

الطاقة. ويعد مرشح الهواء المصدر األساسي لالنسداد في مسار الهواء.

سيصدر المحرك تنبيًها من مرشح الهواء كلما انخفض الضغط التفاضلي في األجهزة إلى 
مستوى معين في المحرك. وبالرجوع إلى المعلمة Air Filter Block )انسداد مرشح 

الهواء(، فقد يكون االنسداد في أي مكان بنسبة تتراوح من 7% إلى 17%، وذلك تبًعا لتكوين 
وحدة خفض الحرارة والجهاز. قد تبدو هذه نسبة صغيرة، ولكن األمر يقتضي حدوث انسداد 
هائل كي يبدأ انخفاض الجهد من مستشعر الضغط. فهذه النسبة المئوية هي مقياس النخفاض 

الجهد، وينبغي أال يتم عرضها كنسبة مئوية للفتحات المسدودة. فهما ليسا مرتبطين خطًيا.

بمجرد تلقي رسالة Air Filter Warning )تحذير مرشح الهواء(، فإنه يجب عليك 
التخطيط لتغيير المرشح أو تنظيفه في الحال. ويجب أن تتدارك هذا األمر قبل أيام أو أسابيع 

من وصول المحرك إلى رسالة Air Filter Fault )عطل في مرشح الهواء(، ولكن هذا 
يعتمد على حاالت جزئيات الهواء في الموقع.

يجب إجراء مهام الصيانة تلك على أساس سنوي. فهذه من المهام التي توصي بها الشركة، 
وقد تجد أنه يمكن إطالة الفترة الفاصلة بين مرات الصيانة وذلك تبًعا لظروف التركيب 

وحاالت التشغيل. فعلى سبيل المثال، ال نتوقع أن تتطلب توصيالت الطاقة التي تحتاج إلى 
ضبط عزم تدويرها أن يتم إحكام ربطها سنوًيا. ونظًرا ألهمية وخطورة التطبيقات التي 

تعمل على المحركات متوسطة الجهد، فإن الكلمة األساسية هي وقائي. إذ أن قضاء 8.0 
ساعات تقريًبا كل عام إلجراء هذه المهام يعد أمًرا حيوًيا وضرورًيا إلضافة المزيد من 

التأمين ضد حدوث فترات التوقف غير المتوقعة.

قائمة التحقق الخاصة 
بالصيانة الوقائية

الصيانة التشغيلية

الصيانة السنوية
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التجميع المبدئي للمعلومات

تتضمن بعض المعلومات الهامة التي يلزم تجميعها ما يلي:
إعداد محرك الطباعة  •

قوائم انتظار تحذيرات/أعطال الطباعة  •
)NVRAM( حفظ المعلمات على ذاكرة الوصول العشوائي غير المتطايرة  •

حفظ المعلمات على واجهة المشغل  •
•  أرقام أجزاء لوحة الدائرة/ األرقام التسلسلية/أحرف المراجعة )يلزم تسجيل هذه 

األحرف فقط إذا تم تعديل األجزاء/تغييرها منذ إجراء آخر أنشطة للصيانة الوقائية(

تحذير: لتجنب حدوث صدمة كهربائية، تأكد من فصل الطاقة الرئيسية 
قبل العمل على المحرك.  وتحقق من خلو جميع الدوائر من الجهد 

الكهربائي باستخدام عصا عازلة أو جهاز مناسب لقياس الجهد.  فقد 
يؤدي عدم القيام بذلك إلى التعرض لإلصابة أو الوفاة.

الفحوصات المادية )ال يوجد جهد متوسط وال طاقة تحكم(
فحص توصيالت الطاقة  .1

•  افحص المحرك PowerFlex 7000 وأقسام موصل المدخالت/المخرجات/
التجاوز وكل مكونات المحرك ذات الصلة للتحقق من أي ارتخاء في توصيالت 

كابل الطاقة وتوصيالت الكابل األرضي:
•  افحص القضبان الناقلة وتحقق من أي عالمات تدل على السخونة الزائدة/تغير 
اللون، ثم أحكم ربط توصيالت الناقل وفًقا لمواصفات عزم الدوران المطلوبة.

•  نظف كل الكابالت والقضبان الناقلة التي يظهر تراكم الغبار عليها.
استخدم أداة إحكام عزم الدوران على كل التوصيالت.  •

2.  قم بإجراء فحوصات السالمة على التوصيالت األرضية لإلشارة وعلى موصالت 
الحماية األرضية.

3.  تحقق من عدم وجود أي دليل مرئي/مادي على تلف و/أو تدهور حالة المكونات في 
األقسام منخفضة الجهد.

•  ويشمل هذا كاًل من المرحالت والموصالت والمؤقتات والموصالت الطرفية 
وقواطع الدائرة الكهربائية والكابالت الشريطية وأسالك التحكم وما إلى ذلك. وقد 

ترجع األسباب إلى التآكل أو ارتفاع درجة الحرارة أو التلوث.
•  قم بتنظيف كل المكونات الملوثة باستخدام المكنسة الكهربائية )وال تستخدم 

المنفاخ(، وامسح المكونات النظيفة حسبما يقتضي األمر.

4.  تحقق من عدم وجود أي دليل مرئي/مادي على تلف و/أو تدهور المكونات في 
األقسام متوسطة الجهد )العاكس/المقوم والكابالت ووصلة التيار المستمر والموصل 

وخافض الحمل والمرشح المتوافق وما إلى ذلك(.
•  يشمل هذا كاًل من مروحة التبريد الرئيسية وأجهزة الطاقة ووحدات خفض 

الحرارة ولوحات الدائرة والعوازل الكهربائية والكابالت والمكثفات والمقاومات 
ومحوالت التيار ومحوالت الجهد والمنصهرات واألسالك وما إلى ذلك. وقد 

ترجع األسباب إلى التآكل أو ارتفاع درجة الحرارة أو التلوث.
•  تحقق من أن عزم دوران مسامير وحدة خفض الحرارة )التوصيالت الكهربائية 

بتركيبات الرموز النقطية( في نطاق المواصفات المحددة )13.5 نيوتن متر(.
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•  نظف كل المكونات الملوثة باستخدام المكنسة الكهربائية وامسح المكونات النظيفة 
حسبما يقتضي األمر.

ال تستخدم المنفاخ.مهم

•  مالحظة: من أهم المكونات التي يجب فحصها للتحقق من التلوث هي وحدة خفض 
الحرارة. إذ يمكن للحزوز الرفيعة الموجودة على وحدات خفض الحرارة المصنوعة 

من األلمونيوم التقاط الغبار والحطام.

5.  قم بإجراء الفحص المادي وتحقق من التشغيل المناسب لتعشيقات الموصل/العازل 
وتعشيقات الباب.

قم بإجراء الفحص المادي وتحقق من التشغيل المناسب للتعشيقات األساسية.  •
•  تحقق بشكل مادي من مراوح التبريد اإلضافية المركبة في كابينة مفاعل خط التيار 

المتردد وكابينة المرشح المتوافق للتركيب والتوصيالت.
•  قم بتنظيف المراوح وتأكد من عدم انسداد ممرات التهوية وأن وحدات الدفع تدور 

بحرية دون أي عائق.
•  قم بقياس مقاومة العزل الكهربائي للجهاز وللمحرك ولمحول العزل/مفاعل الخط 

والكابالت المتصلة بها.
يُرجى الرجوع إلى صفحة 183 للوقوف على إجراء قياس مقاومة العزل.  •

•  افحص واردات مؤشر رأس المشبك للتحقق من الضغط المناسب للمشبك، واضبطه 
 حسب الضرورة.

يُرجى الرجوع إلى صفحة 88 لالطالع على التفاصيل الخاصة بالضغط المناسب 
للماسك.

فحوصات طاقة التحكم )ال يوجد جهد متوسط(
1.  توصيل طاقة التحكم ثالثية األطوار بالمحرك PowerFlex، واختبر الطاقة على كل 

موصالت التفريغ )الداخلية والخارجية والجانبية( في النظام مع التحقق من إمكانية إغالق 
وإحكام كل الموصالت.

2.  ارجع إلى المنشور UM050_-EN-P-1502 لالطالع على وصف تفصيلي حول 
صيانة كل الموصالت.

افحص كل مراوح التبريد أحادية الطور للتحقق من إمكانية تشغيلها.  .3
4.  ويشمل ذلك مراوح التبريد الموجودة في مصادر إمداد طاقة التيار المتردد/التيار المستمر 

ومحول التيار المستمر/التيار المستمر.

5.  تحقق من مستويات الجهد المناسبة في محول طاقة التحكم )CPT( )إذا كان مرّكًبا( وفي 
مصادر إمداد طاقة التيار المتردد/التيار المستمر ومحول التيار المستمر/التيار المستمر 

ولوحات إمداد طاقة البوابة المنعزلة.
•  ارجع إلى دليل UM006_-EN-P-7000 لالطالع على اإلجراءات/مستويات 

الجهد المناسبة للفحوصات الموضحة أعاله.

 6.  تحقق من األنماط المناسبة لنبض البوابة باستخدام وضع تشغيل اختبار البوابة.
 بالنسبة للمحركات ذات لوحات SPS، استخدم ضفيرة اختبار الطاقة 

)51-695-80018( لتشغيل لوحات SGCT المقوم.

7.  إذا وجدت أية تغييرات في النظام أثناء انقطاع التيار الكهربائي، فاضبط المحرك على 
System Test Operating Mode )وضع تشغيل اختبار النظام( وتحقق من كل 

التغييرات الوظيفية.



منشور Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - مارس 2013   174

الملحق ب   جدول الصيانة الوقائية

الفحوصات النهائية للطاقة قبل إعادة التشغيل
1.  تأكد من إخالء كل الكبائن من األدوات ومن إعادة كل توصيالت المكونات إلى 

مكانها ووجودها في حالة التشغيل.

اضبط كل المعدات على وضع التشغيل العادي مع استخدام الجهد المتوسط.  .2
3.  في حالة فصل أية كابالت مدخالت أو مخرجات، تحقق من طور المدخل وقم بتفريغ 

المحرك لتدويره.

4.  إذا وجدت أية تغييرات على المحرك أو محول المدخل أو الكابالت المقترن به، 
فسوف يتعين عليك إعادة توليف المحرك على التكوين الجديد باستخدام الضبط 

التلقائي.

5.  احفظ كل تغييرات المعلمات )إذا وجدت( على ذاكرة الوصول العشوائي غير 
المتطايرة.

6.  قم بتشغيل التطبيق على السرعة الكاملة/الحمل الكامل، أو حسب متطلبات العميل.
راقب متغيرات المحرك أثناء التشغيل، عند أعلى مستوى وصول إن أمكن.  .7

المهام اإلضافية أثناء الصيانة الوقائية 
تحقق من مخاوف واستفسارات العميل المتعلقة بأداء المحرك  .1

اربط أية مشكالت وجدت أثناء اإلجراءات أعاله بمشكالت العميل.  •
2.  احرص على إبالغ أفراد الصيانة بالمصنع باإلرشادات غير الرسمية المتعلقة 

بتشغيل وصيانة المحرك
•  احرص على تذكير العميل بممارسات األمان وتعشيقات السالمة الموجودة على 

المعدات متوسطة الجهد، وتذكيره بموضوعات تشغيل معينة
احرص على تذكير العميل بالحاجة إلى تحديد حاالت التشغيل بشكل مناسب  •

3.  قدم للعميل توصيات بشأن قطع الغيار الحيوية التي يجب االحتفاظ بها في المصنع 
لتقليل وقت تعطل اإلنتاج

•  تجميع معلومات عن كل قطع الغيار الموجودة في الموقع وقارنها بقطع الغيار 
المهمة الموصى بها من المصنع لتقييم ما إذا كانت المستويات كافية.

•  اتصل بمجموعة قطع الغيار متوسطة الجهد للحصول على المزيد من التفاصيل.
4.  قم بإجراء اختبار سالمة القارورة المفرغة باستخدام جهاز فحص التفريغ أو جهاز 

فحص الجهد العالي للتيار المتردد
•  ارجع إلى المنشور UM050_-EN-P-1502 لالطالع على وصف تفصيلي 

حول صيانة كل الموصالت.
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التقرير النهائي 
1.  يجب تسجيل تقرير كامل وتفصيلي في كل خطوات إجراءات الصيانة الوقائية للتعرف 

على التغييرات.
يجب تضمين نسخة كاملة من قائمة الفحص هذه.  •

•  يجب تضمين وصف تفصيلي لكل التعديالت والقياسات التي يتم إجراؤها أثناء العملية 
في ملحق )تعديالت التعشيقات والتوصيالت المرتخية وقراءات الجهد ونتائج جهاز 

قياس مقاومة العزل والمعلماتوغيرها(.

2.  يجب نقل هذه المعلومات إلى قسم دعم المنتجات متوسطة الجهد حتى تتضمن أنشطة الدعم 
المستقبلية أحدث المعلومات المتوفرة عن الموقع. 

 •  ويُمكن إرسال ذلك بالفاكس إلى 4756-740 )519( أو
.MVSupport_Technical@ra.rockwell.com بالبريد اإللكتروني إلى
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تقديرات الوقت 
0.5 ساعة لكل مرشحالصيانة التشغيلية
الصيانة السنوية

التجميع المبدئي للمعلومات 0.5 ساعة• 
الفحوصات المادية  •

فحوصات عزم الدوران 2.0 ساعة– 
الفحص 2.0 ساعة– 
التنظيف 2.5 ساعات)1(– 

قياس مقاومة العزل 1.5 ساعة– 
فحوصات طاقة التحكم  •

ضبط الموصل)1( 2.0 ساعات)1(– 
فحوصات مستوى الجهد 1.0 ساعة– 

فحص بدء التشغيل 0.5 ساعة– 
اختبار النظام)1( 2.0 ساعات)1(– 

فحوصات الجهد المتوسط  •
الفحص النهائي 0.5 ساعة– 
فحص الطور)1( 1.5 ساعات)1(– 

الضبط التلقائي)1( 2.0 ساعات)1(– 
التشغيل عند الحمولة القصوى حسب الموقع– 

مهام إضافية)1(  •
التحقق يتنوع حسب طبيعة المشكلة– 

التدريب/التعليم اإلنعاشي غير الرسمي 2.0 ساعة– 
تحليل حالة قطع الغيار 1.0 ساعة– 

فحص سالمة القارورة المفرغة 3.0 ساعات– 
التقرير النهائي 3.0 ساعات• 

 )1(  قد ال يتطلب قضاء كل هذا الوقت، وذلك وفًقا لطبيعة مهمة الصيانة وحالة نظام المحرك. فهذه األوقات مجرد 
تقديرات فقط.

متطلبات األدوات/األجزاء/المعلومات 

فيما يلي سنعرض قائمة باألدوات الموصى بها إلجراء الصيانة السليمة لمحركات 
PowerFlex 7000.  وقد ال يلزم توفر كل هذه األدوات إلجراء مهمة صيانة وقائية معينة 

على المحرك، ولكن إذا كنت ترغب في إجراء كل مهام الصيانة الموضحة أعاله، فإنه يلزم 
توفر األدوات التالية.

األدوات
جهاز رسم ذبذبات بتردد 100 ميجاهرتز ذو قناتين وذاكرة بحد أدنى  •

جهاز قياس مقاومة العزل للتيار المستمر بجهد 5 كيلو فولت  •
مقياس متعدد رقمي  •

مفتاح ربط العزم  •
كمبيوتر محمول متوفرة معه البرامج والكابالت المناسبة  •

•  أدوات يدوية متنوعة )مفكات براٍغ ومفاتيح مترية مفتوحة النهايات ومقابس مترية 
وما إلى ذلك(

مفاتيح آلن مقاس 16/5  •
مفتاح ربط للسرعة  •

مقياس تحسسي  •
جهاز فحص القارورة المفرغة أو جهاز فحص الجهد العالي للتيار المتردد  •

مؤشر لفرق الجهد/عصا عازلة بجهد 15 كيلو فولت كحد أدنى  •



177 منشور Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - مارس 2013   

جدول الصيانة الوقائية   الملحق ب

قفازات األمان بجهد 10 كيلو فولت كحد أدنى  •
مكنسة كهربائية مزودة بخرطوم مضاد للكهرباء اإلستاتيكية  •

قطعة قماش للتنظيف مضادة للكهرباء اإلستاتيكية  •
مفك براغي Torx Driver رقم 30  •

الوثائق
•  البيانات الفنية للمحرك PowerFlex 7000 )المعلمات وحلول المشكالت( – المنشور 

7000-TD002_-EN-P
•  البيانات الفنية للمحرك PowerFlex 7000 إجراءات النقل والتعامل – المنشور 

7000-IN008_-EN-P
 •  موصل تفريغ متوسط الجهد بقوة 400 أمبير، دليل مستخدم السلسلة D – المنشور 

1502-UM050_-EN-P
 •  موصل تفريغ متوسط الجهد بقوة 400 أمبير، دليل مستخدم السلسلة D – المنشور 

1502-UM052_-EN-P
•   دليل واجهة المشغل: يجري تقديم HMI بإمكانيات وخصائص مطورة منشور 

7000-UM201_-EN-P
مطبوعات كهربائية وميكانيكية خاصة بالمحرك  •

قائمة قطع الغيار الخاصة بالمحرك  •

المواد
RU6048- )رقم قطعة أداة إحكام عزم الدوران )أصفر  •

مركب الربط الكهربائي ALCOA EJC قم 2 أو مكافئ له معتمد  )ألجهزة الطاقة(  •
•  رقم الجزء 7 لمادة التشحيم Aeroshell رقم 01-198-40025 )للموصالت الفراغية(

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/7000-td002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in008_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1502-um050_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1502-um052_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um201_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um201_-en-p.pdf
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تدرك شركة Rockwell Automation أن اتباع جدول صيانة محدد يحسن من أداء 
المحرك وعمره التشغيلي. ومن خالل اتباع جدول الصيانة هذا بدقة، فإنه يمكنك توقع أطول 

وقت ممكن للتشغيل. تتضمن مهام الصيانة السنوية كاًل من الفحص البصري لكل مكونات 
المحرك الظاهرة من الجزء األمامي للوحدة وفحوصات المقاومة على مكونات الطاقة 

وفحوصات مستوى جهد مصدر إمداد الطاقة والتنظيف والصيانة العامة، إلى جانب فحص 
إحكام ربط كل توصيالت الطاقة التي يمكن الوصول إليها وغيرها من المهام.

يشير هذا إلى أنه يجب فحص المكون بحًثا عن عالمات I – الفحص
التراكم الزائد للغبار/األوساخ/وما إلى ذلك أو للتحقق من 

التلف الخارجي )على سبيل المثال، النظر إلى مكثفات 
المرشح بحًثا عن أي نتوءات في الحاوية وفحص 

وحدات خفض الحرارة بحًثا عن أي حطام يعوق ممر 
تدفق الهواء وغير(.

يشير هذا إلى أي مهمة صيانة خارج إطار مهام M – الصيانة
الصيانة الوقائية العادية، ويمكن أن تشمل اختبار حث 

مفاعالت الخط/وصالت التيار المستمر أو االختبار 
الكامل لمحول العزل.

يشير ذلك إلى أن المكون قد وصل إلى متوسط عمره R – االستبدال
التشغيلي ويجب أن يتم استبداله لتقليل احتماالت تعطل 

المكون. ومن المحتمل للغاية أن تتجاوز المكونات 
العمر االفتراضي للتصميم في المحرك، ولكن 

هذا يعتمد على العديد من العوامل مثل االستخدام 
والسخونة وما إلى ذلك.

يشير ذلك إلى ضرورة تنظيف جزء يمكن إعادة C – التنظيف
استخدامه، كما ينطبق بشكل خاص على مرشحات 
الهواء المركبة على الباب في المحركات المبردة 

بالسائل وبعض المحركات المبردة بالهواء.

يشير إلى أنه قد يكون من المفيد للتطبيق إجراء Rv – المراجعة
 Rockwell Automation مناقشة مع شركة

لتحديد أي من التحسينات/التغييرات التي تم إجراؤها 
على كل من أجهزة ووحدة التحكم في المحرك.

يمكن تجديد األجزاء بتكلفة منخفضة أو يمكن RFB/R – التجديد/التبديل
استبدالها بأجزاء جديدة.

نظرة عامة
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PowerFlex 7000 جدول الصيانة الوقائية للمحرك

Interval Period (in years) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Commissioning Activities S           

Air-Cooling 
System 
 

Door Mounted Air Filters  C/R C/R C/R C/R C/R C/R C/R C/R C/R C/R C/R 
Main Cooling Fan Motor  I I I I I I RFB/R I I I 
Redundant Cooling Fan Motor (if supplied)  I I I I I I RFB/R I I I 
Small Aux. Cooling Fans “Caravel”  I I I I R I I I I R 

Liquid-Cooling 
System 
 

Mesh Filters  C C C C C C C C C C C 
De-ionizing Filter Cartridge  R R R R R R R R R R R 
All Fittings/Connections/Hose Clamps  I I I I I I I I I I 
Redundant Cooling Pump Motors/Pumps  I I I I I I I I I I 
Redundant Cooling Pump Motor Seals  I I I I I I I I I R 
Thermostatic Valve Element  I I I I I I R I I I 

Power Switching 
Components 

Power Devices (SGCTs/SCRs)  I I I I I I I I I I 
Snubber Resistors/Sharing Resistors/HECS  I I I I I I I I I I 
Rectifier Snubber Capacitors  I I I      I  I I I      I  I Rv/R  
Inverter Snubber Capacitors  I I I I I I I I I R 
Integrated Gate Driver Power Supply  I I I I RFB/R I I I I RFB/R 
Self-Powered SGCT Power Supply (SPS)  I I I I RFB/R I I I I RFB/R 

Integral 
Magnetics/Power 

Filters 

Isolation Transformer/Line Reactor  I I I I M I I I I M 
DC Link/Common Mode Choke  I I I I M I I I I M 
Line/Motor Filter Capacitors  I I I I M I I I I M 

Control Cabinet 
Components 

AC/DC and DC/DC Power Supplies  I I I I RFB/R I I I I RFB/R 
Control Boards  I I I I I I I I I I 
Batteries (DCBs and CIB)  I I R I I R I I R I 
Battery Module (UPS)    I I I I R I I I I R 

Connections 

Low Voltage Terminal Connections/ 
Plug-in Connections  I I I I I I I I I I 

Medium Voltage Connections  I I I I I I I I I I 
Heatsink Bolted Connections  I I I I I I I I I I 
Medium Voltage Connections (Rectifier)   – – –      I  – – –      I  –      I  
Medium Voltage Connections (Inverter)   – – – – – – – – – I 

Enhancements 
Firmware  – – Rv – – Rv – – Rv – 
Hardware  – – Rv – – Rv – – Rv – 

Operational 
Conditions 

Parameters  I I Rv I I Rv I I Rv I 
Variables  I I Rv I I Rv I I Rv I 
Application Concerns  I I Rv I I Rv I I Rv I 

Spare Parts Inventory/Needs  I I Rv I I Rv I I Rv I 
 

 Only applies to air-cooled VFDs (i.e. ‘A’ Frame and ‘B’ Frame) 
 If filter supplied is not a washable type, replace filter.  If filter supplied is a washable type, wash or replace (depending on state of filter). 
 Only applies to liquid-cooled VFDs (i.e. ‘C’ Frame) 
 A 4 year replacement interval applied to all 6-pulse and 18-pulse rectifier versions with previously available rectifier snubber capacitors. Snubber capacitors now 

available extend the replacement period of “B” and “C” frames to 10 years (replacement period for “A” Frames remain at 4 years) – contact Cambridge for details and 
to purchase extended life snubber capacitors. Active Front End rectifiers have a 10 year rectifier snubber capacitor replacement interval. 

 Replace UPS battery module yearly for 50°C rated VFDs. 
 When rectifier snubber capacitors are replaced, the MV connections for rectifier need to be inspected. 
 When inverter snubber capacitors are replaced, the MV connections for inverter need to be inspected. 
 These components may be serviced while the VFD is running. 
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 Only applies to air-cooled VFDs (i.e. ‘A’ Frame and ‘B’ Frame) 
 If filter supplied is not a washable type, replace filter.  If filter supplied is a washable type, wash or replace (depending on state of filter). 
 Only applies to liquid-cooled VFDs (i.e. ‘C’ Frame) 
 A 4 year replacement interval applied to all 6-pulse and 18-pulse rectifier versions with previously available rectifier snubber capacitors. Snubber capacitors now 

available extend the replacement period of “B” and “C” frames to 10 years (replacement period for “A” Frames remain at 4 years) – contact Cambridge for details and 
to purchase extended life snubber capacitors. Active Front End rectifiers have a 10 year rectifier snubber capacitor replacement interval. 

 Replace UPS battery module yearly for 50°C rated VFDs. 
 When rectifier snubber capacitors are replaced, the MV connections for rectifier need to be inspected. 
 When inverter snubber capacitors are replaced, the MV connections for inverter need to be inspected. 
 These components may be serviced while the VFD is running. 

Interval Period (in years) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Commissioning Activities           

Air-Cooling 
System 
 

Door Mounted Air Filters  C/R C/R C/R C/R C/R C/R C/R C/R C/R C/R 
Main Cooling Fan Motor I I I RFB/R I I I I I I 
Redundant Cooling Fan Motor (if supplied) I I I RFB/R I I I I I I 
Small Aux. Cooling Fans “Caravel” I I I I R I I I I R 

Liquid-Cooling 
System 
 

Mesh Filters  C C C C C C C C C C 
De-ionizing Filter Cartridge  R R R R R R R R R R 
All Fittings/Connections/Hose Clamps I I I I I I I I I I 
Redundant Cooling Pump Motors/Pumps I I I I I I I I I I 
Redundant Cooling Pump Motor Seals I I I I I I I I I R 
Thermostatic Valve Element I I I R I I I I I I 

Power Switching 
Components 

Power Devices (SGCTs/SCRs) I R I I I I I I I I 
Snubber Resistors/Sharing Resistors/HECS I I I I I I I I I I 
Rectifier Snubber Capacitors I      I  I I I     I  I I I Rv/R  
Inverter Snubber Capacitors I I I I I I I I I R 
Integrated Gate Driver Power Supply I I I I RFB/R I I I I RFB/R 
Self-Powered SGCT Power Supply (SPS) I I I I RFB/R I I I I RFB/R 

Integral 
Magnetics/Power 

Filters 

Isolation Transformer/Line Reactor I I I I M I I I I M 
DC Link/Common Mode Choke I I I I M I I I I M 
Line/Motor Filter Capacitors I I I I M I I I I M 

Control Cabinet 
Components 

AC/DC and DC/DC Power Supplies I I I I RFB/R I I I I RFB/R 
Control Boards I I I I I I I I I I 
Batteries (DCBs and CIB) I R I I R I I R I I 
Battery Module (UPS)   I I I I R I I I I R 

Connections 

Low Voltage Terminal Connections/ 
Plug-in Connections I I I I I I I I I I 

Medium Voltage Connections I I I I I I I I I I 
Heatsink Bolted Connections I I I I I I I I I I 
Medium Voltage Connections (Rectifier)  –      I  – – –      I  – – –      I  
Medium Voltage Connections (Inverter)  – – – – – – – – – I 

Enhancements 
Firmware – Rv – – Rv – – Rv – – 
Hardware – Rv – – Rv – – Rv – – 

Operational 
Conditions 

Parameters I Rv I I Rv I I Rv I I 
Variables I Rv I I Rv I I Rv I I 
Application Concerns I Rv I I Rv I I Rv I I 

Spare Parts Inventory/Needs I Rv i I Rv I I Rv I I 
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إذا لم يتم تحديد غير ذلك، فاستخدم قيم العزم التالية في صيانة الجهاز.

عزم الدوران المادةالخطوةالقطر
)نيوتن•متر(

عزم الدوران 
)باوند•قدم(

0.430.32الصلب2.50.45 م

1.81.3الصلب40.70 م

3.42.5الصلب50.80 م

6.04.4الصلب61.00 م

1411الصلب81.25 م

2921الصلب101.50 م

5037الصلب121.75 م

8160الصلب142.00 م

"1/420

الصلب 5 وفًقا لتصنيف 
جمعية مهندسي 

السيارات األمريكية 
5 )S.A.E(

129.0

"3/816

الصلب 5 وفًقا لتصنيف 
جمعية مهندسي 

السيارات األمريكية 
21 )S.A.E(

2720

متطلبات عزم الدوران

متطلبات العزم لوسائل 
التثبيت الملولبة
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الملحق ج   مترلدات مزم الدورام

مالحظات:
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قياس مقاومة العزل

عندما يقع عطل بالوصلة األرضية، فإن هناك ثالث مناطق قد تكون موضًعا للمشكلة وهي 
المدخل إلى المحرك والمحرك والمخرج من المحرك. ويشير عطل الوصلة األرضية إلى أن 
موصل الطور وجد سبياًل إلى األرض. وبناًء على مقاومة المسار إلى الوصلة األرضية، فإن 

تياًرا بشدة تتراوح من التسرب إلى مستوى العطل يمر.   وبناًء على تجاربنا وخبراتنا في 
أنظمة المحرك، فإن أعلى احتمالية لسبب العطل إما في مناطق المدخل أو المخرج. ونادًرا 
ما يكون المحرك سبب العطل األرضي عندما يجري تركيبه بصورة مناسبة. وال يعنى ذلك 
انعدام مشاكل عطل الوصلة األرضية المرتبطة بالمحرك وإنما تشير االحتماالت إلى وقوع 
العطل خارج المحرك. إضافة إلى ذلك فإن إجراء قياس مقاومة عزل المحرك أكثر تعقيًدا 

من قياس العزل خارج المحرك. 

لذا، وبالنظر إلى هذين العاملين، فإنه يوصى بقياس عزل مناطق المدخل والمخرج عند 
مجابهة عطل بالتوصيل األرضي للمحرك. إذا لم يمكن تحديد موضع عطل الوصلة 

األرضية خارج المحرك، فإنك ستحتاج إلى قياس عزل المحرك. ال بد من القيام بهذا 
اإلجراء بعناية واهتمام كي ال تُعرض المحرك للخطر حال عدم اتباع إجراءات السالمة 

واألمان. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن إجراء قياس العزل يشمل توجيه فولطية عالية جًدا على 
الوصلة األرضية؛ فلقد جرى تأريض جميع لوحات التحكم في المحرك وإذا لم يجِر عزلها 

فإنها ستتعرض لجهد عاٍل مما يتسبب في تلفها على الفور.

PowerFlex 7000 قياس عزل المحرك

تنبيه: كن حذًرا عند إجراء اختبار قياس العزل. إن اختبار الفولطية العالية 
أمر خطر قد يُسبب حروًقا خطيرة أو إصابات بالغة أو حتى الموت. صل 

معدات االختبار إلى الوصلة األرضية في الموضع المناسب.

تأكد من فحص مستويات العزل قبل إيصال المعدة بالكهرباء. توفر اختبارات قياس العزل 
قياس المقاومة من طور إلى طور ومن طور إلى األرض وذلك بتطبيق فولطية عالية على 
دائرة الطاقة. قم بهذا االختبار للتعرف على أعطال الوصلة األرضية دون تلف أي محرك. 

يشمل االختبار "طفو" المحرك وجميع المعدات المتصلة بالجهد العالي أثناء قياس تسرب 
التيار إلى األرض. ويعنى "طفو" المحرك إزالة جميع المسارات مؤقتا وذلك للتأريض 

الضروري للتشغيل العادي للمحرك.

تنبيه: وهناك مخاطر بالغة تصل إلى حد الموت في حال عدم اتباع 
إرشادات السالمة.

قياس مقاومة عزل المحرك
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 .PowerFlex 7000B اتبع هذا اإلجراء عند إجراء اختبارات قياس العزل على المحرك
إن عدم االلتزام بذلك اإلجراء من شأنه التسبب في قراءة سيئة للعزل وتلف لوحات التحكم 

في المحرك.

المعدات الالزمة 
مفتاح ربط ومقبس متري قياس 16/7 بوصة  •

 Phillips مفك براغي  •
مقياس عزل 5000/2500 فولت  •

اإلجراء
1.  اعزل نظام المحرك واغلقه من أي مصدر عاٍل للفولطية.

افصل أي مصادر طاقة داخلة وكذلك يجب عزل مصادر الفولطية المتوسطة 
وغلقها وكذلك إيقاف تشغيل كافة مصادر الطاقة في قواطع دوائرها.

تأكد أنه جرى فصل مصادر الطاقة مستخدًما مؤشر الطاقة وأنه جرى كذلك 
فصل تنشيط التحكم في المحرك.

2.  اعزل دائرة الطاقة من النظام األرضي )"تطويف المحرك"(. 
يتعين عليك إزالة الوصالت األرضية من المكونات التالية داخل المحرك )ارجع 
إلى األشكال التوضيحية الكهربية الواردة مع المعدة لتسهيل تحديد نقاط الفصل(:

)VSB( لوحات استشعار الجهد  •
)OGN( شبكة تأريض الخرج  •

لوحات استشعار الجهد
أ.  أزل جميع التوصيالت األرضية من VSBs في المحرك. قم بذلك في أطراف 
البراغي على VSB بداًل من الناقل األرضي. وهناك وصلتان أرضيتان على 

 ."GND 2"و "GND 1" كل لوحة معلمتين 
مالحظة: من المهم فصل األطراف على اللوحات بداًل من الناقل األرضي 

وذلك ألن الكابل األرضي مخصص لـ 600 فولت فقط. ويُشار إلى أن شحن 
فولطية عالية على الكابل األرضي خالل اختبار قياس العزل سوف يؤثر سلًبا 

 على عزل الكابل. 
 ال تفصل أسالك الفولطية المتوسط البيضاء من VSBs. بل ال بد من اختبارها.

يتنوع عدد كل VSBs في كل محرك على حسب تكوين المحرك. 

شبكة تأريض المخرجات
ب.  أزل توصيل األرضية على المكثف OGN )إذا كان مثبًتا(. ارفع االتصال 

على مكثف OGN بداًل من ناقل أرضي حيث إن الكابل األرضي مخصص 
 لـ 600 فولت. 

مالحظة: إن حقن فولطية عالية على الكابل األرضي خالل اختبار قياس 
العزل سوف يؤثر سلًبا على عزل الكابل.

إجراءات قياس مقاومة العزل
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افصل توصيل التوصيالت بين دائرة الطاقة والتحكم بالجهد المنخفض.  .3

لوحات استشعار الجهد
إن التوصيالت بين التحكم في الفولطية المنخفضة ودائرة الطاقة تجري على امتداد موصالت 

 "J1" الكابل. يجري قبس الكابالت في الموصالت على لوحة مستشعر الفولطية المعلمة
و"J2" و"J3" وتنتهي عند لوحة تكييف اإلشارة. يجب أن يكون كل كابل شريطي على 

VSBs معلًما ومميًزا لتحديده. 
أ.  تأكد من وضع عالمات على التوصيالت المتكافئة وافصل الكابالت الشريطية وحركها 

من VSB. إذا لم تقم بنزع هذه الكابالت الشريطية من VSB فإن ثمة جهد عاٍل يسري 
مباشرة على التحكم في الجهد المنخفض خالل لوحة تكييف اإلشارة -SCB مما يتسبب 

في تلفها على الفور.
مالحظة: إن عزل الكابالت الشريطية غير مهيئ للجهد الناتج أثناء اختبار قياس 
العزل. لذا يتعين عليك فصل الكابالت الشريطية في VSB بدال من لوحة تكييف 

اإلشارة -SCB وذلك لتجنب تعرض الكابالت الشريطية إلى جهد عاٍل.

منصهرات محول الجهد
قد يتجاوز اختبار قياس العزل الجهد المحدد لمحول الصهر. لذا فإن إزالة المنصهرات 

الرئيسية من كل محوالت الجهد والتحكم في الطاقة في النظام لن يحميها من التلف فحسب بل 
يزيل مساًرا من دائرة التحكم رجوًعا إلى التحكم في المحرك. 

شبكة كبت الحالة العابرة
يوجد مسار إلى األرضي في شبكة TSN حيث إن لها توصياًل أرضًيا لتشتيت الطاقة العالية 
التي يشهدها التشغيل العادي. إذا لم يجر عزل هذه الوصلة األرضية فإن اختبار قياس مقاومة 

العزل سيشير إلى تسرب عاٍل من التيار في هذا المسار بما يشير إلى وجود مشكلة في المحرك 
بينما ذلك كله غير صحيح. لعزل هذا المسار األرضي، فإنه ال بد من إزالة كافة المنصهرات 

في TSN قبل المضي قدًما في اختبار قياس العزل.

قم بقياس مقاومة عزل المحرك.  .4
مالحظة: تأكد أن المحرك وأي معدة متصلة به في موضع واضح بالنسبة لألفراد وكذلك 

الحال فيما يخص األدوات ومعدات االختبار وذلك قبل البدء في اختبار قياس مقاومة العزل. 
افصل أي موصالت مفتوحة أو مكشوفة. قم بفحص شامل قبل البدء في االختبار.

تتصل كل األطوار الثالثة على الخط وأجناب اآللة في المحرك في وصلة التيار المستمر 
وشبكة االمتصاص. لذا فإن اختباًرا من أي أطراف مدخل أو مخرج إلى األرضي سيوفر كل 

االختبارات الكافية المطلوبة للمحرك.

تنبيه: قم بتصريف جهاز قياس مقاومة العزل قبل فصله من المعدة.
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أ.  صل جهاز قياس مقاومة العزل إلى المحرك متبًعا الخطوات والتعليمات الدقيقة في 
هذا النموذج. 

ب.  إذا كان لقياس العزل إعدادا فولطية أقل )عادة بين 500 فولت أو 1000 فولت(، 
فاستخدم هذه الفولطية لمدة 5 ثوان كسالف لتصنيف الفولطية األعلى. قد يحد ذلك 

من الضرر في حال نسيت إزالة أي وصالت أرضية. إذا كانت القراءة عالية جًدا، 
فاستخدم 5 كيلو فولت من أي طرف مدخل أو مخرج محرك إلى األرضية. 

أجر اختبار قياس العزل عند 5 كيلو فولت لمدة 1 دقيقة وسجل النتيجة. ج. 
يجب أن ينتج االختبار قراءة أكبر من القيمة الدنيا المسجلة أدناه. إذا كانت نتيجة 

االختبار قيمة أقل من هذه القيم، فابدأ بتقسيم نظام المحرك إلى مكونات أصغر 
وكرر االختبار على كل قطعة لتحديد مصدر عطل األرضي. ويشمل ذلك ضمنًيا 

عزل جانب بإزالة الكابالت المناسبة على مفاعل وصلة التيار المستمر. 

قد تحتاج إلى عزل مفاعل وصلة التيار المستمر من المحرك بشكل كامل وهنا يتعين 
فصل كافة كابالت الطاقة األربعة. يتعين عليك ضمان عزل كل المكونات الكهربية 

ليجري قياس العزل من األرضي. 

إن العناصر التي قد تنتج أقل من القراءات المتوقعة هي مكثفات تطهير في أطراف 
الموتور ومكثفات فلتر الموتور في مخرج المحرك. يتعين أن يتبع إجراء عزل القياس 

تقسيًما منظًما للمكونات الكهربية لعزل عطل األرضي وتحديد موضعه.

قيمة قياس العزلنوع المحرك
200 ملي  أوم.محرك ذو تبريد بالسائل
1 كيلو ملي أوممحرك ذو تبريد بالهواء

5 كيلو ملي أومالمحرك ذو أغطية المدخل/ المخرج منفصل
5 كيلو ملي أوممحول عزل

5 كيلو ملي أوممحرك

قد تتسبب مكثفات مرشح المحرك ومكثفات فلتر الخط )إذا كان موجوًدا( أن تكون نتيجة 
اختبار مقياس العزل أقل مما هو متوقع. ولهذه المكثفات مقاومات تصريف داخلية 

مخصصة لتصريف المكثفات إلى األرضي. إذا كنت غير متأكد من نتائج اختبار عزل 
القياس، فقم بوصل مكثفات المخرج.

إن العوازل الرطبة والمتسخة قد تسبب تسربا إلى األرضي بسبب مهم
التعقب. قد يتعين عليك تنظيف المحرك قبل البدء في اختبار قياس العزل 

إذا كان المحرك متسًخا.

أعد توصيل التوصيالت بين دائرة الطاقة والتحكم بالجهد المنخفض.   .5
أ.  أعد توصيل الكابالت الشريطية "J1" وJ2" و"J3" في كل VSB. ال تجعل 

التوصيالت تتقاطع. إن الخلط بين كابالت التغذية قد يسبب تلًفا أو ضرًرا خطيًرا 
بالمحرك.

أعد توصيل دائرة الطاقة إلى النظام األرضي.  .6
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لوحات استشعار الجهد
 .VSB أعد تركيب موصلي األرضي بإحكام على أ. 

إن وصلتي األرضية على VSB توفران مرجع نقطة مرجعية ل VSB وتُمكن إشارة 
جهد منخفض لتغذيتها إلى SCB. إذا لم تقم بتوصيل موصل األرضي، فإن إشارة 

الفولطية المنخفضة المذكورة سابًقا قد ترتفع إلى فولطية متوسطة والتي قد تُمثل خطًرا 
في جميع األوقات. دائما ما تحقق أن موصالت األرضية على VSB موصلة بإحكام 

قبل تشغيل الجهد المتوسط على المحرك. 
إن اإلخفاق دون توصيل كلتا وصلتي األرضي على لوحة مستشعر الفولطية سوف 

ينجم عن فولطية عالية في كابينة الجهد المنخفض في المحرك التي سوف تتلف التحكم 
في المحرك وربما على األرجح تسبب إصابة شخصية أو الموت.

شبكة تأريض الخرج
ب.  أعد توصيل األرضية على المكثف OGN. يجب خفض عزم مسمار التوصيل إلى 
3.4 نيوتن متر )30 رطاًل بوصة(. قد يؤدي تجاوز العزم المحدد إلى تلف المكثف.

إن اإلخفاق دون إعادة توصيل الوصلة األرضية OGN قد يسبب ضغط بداية الفولطية 
المحايدة على كابالت الموتور وبادئ التشغيل والتي قد تسبب تلف المعدة. بالنسبة 

للمحركات التي ليس بها OGN موصلة من األساس )أو حتى مثبتة(، فإن هذا ال يُمثل 
مشكلة أو مصدر قلق.

شبكة كبت الحالة العابرة
.TSN أعد تركيب المنصهرات على ج. 
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مالحظات:
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أحجام كابالت الخط والحمولة

الحد األقصى ألحجام كابالت الخط
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Appendix E

Line & Load Cable Sizes

Max. Line Cable Sizes
PRODUCT INPUT (LINE SIDE)

Bulletin Description
(V/Freq./Rect.)

Drive rat-
ing (A)

Drive Structure Code Drive Enclosure Opening
Inches (mm) 1

Max. Size & No. Incom-
ing Cables:

NEMA 2-4-5-6-8-9

Max. Size & No. 
Incoming Cables:

IEC 2-4-5-6-8-9

Vertical Space 
Avail. for 

Stress Cones 
Inches (mm)

‘A’ Frame 
(Air-
Cooled)

PowerFlex 
7000A

2400V/60Hz/RPDTD 46...140 71.9 w/ starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

18.8 (478)

PowerFlex 
7000A

2400V/60Hz/RPDTD 46...140 71.13, 71.18 w/o starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or 
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

17.1 (435)

PowerFlex 
7000A

3300V/50Hz/RPDTD 46...140 71.9 w/ starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

18.8 (478)

PowerFlex 
7000A

3300V/50Hz/RPDTD 46...140 71.13, 71.18 w/o starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

17.1 (435)

PowerFlex 
7000A

4160V/50Hz/RPDTD 46...140 71.9 w/ starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or 
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

18.8 (478)

PowerFlex 
7000A

4160V/50Hz/RPDTD 46...140 71.13, 71.18 w/o starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or 
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

17.1 (435)

PowerFlex 
7000A

4160V/60Hz/RPDTD 46...140 71.9 w/ starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or 
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

18-3/8 (467)

PowerFlex 
7000A

4160V/60Hz/RPDTD 46...140 71.13, 71.18 w/o starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or 
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

17.1 (435)

PowerFlex 
7000A

6600V/50Hz/RPDTD 40...93 71.10 w/ starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 8 kV or
15 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

18.8 (478)

PowerFlex 
7000A

6600V/50Hz RPDTD 40...93 71.14, 71.19 w/o starter 4.00x4.00 (102x102) (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/phase

(1) 177mm² 8 kV or 
15 kV/phase

17.1 (435)

PowerFlex 
7000A

2400V/60Hz/RPTX 46...160 71.7 4.00x8.00 (102x204) 1 (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/phase

(1) 177mm² 5 kV or 
8 kV/phase

33.8 (860)

PowerFlex 
7000A

3300V/50Hz/RPTX 46...160 71.7 4.00x8.00 (102x204) 1 (1) 350MCM
8 kV or 15 kV/phase

(1) 177mm² 8 kV or 
15 kV/phase

33.8 (860)

PowerFlex 
7000A

4160/50Hz/RPTX 46...160 71.7 4.00x8.00 (102x204) 1 (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/phase

(1) 177mm² 8 kV or 
15 kV/phase

33.8 (860)

PowerFlex 
7000A

4160/60Hz/RPTX 46...160 71.7 4.00x8.00 (102x204) 1 (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/phase

(1) 177mm² 8 kV or 
15 kV/phase

33.8 (860)

PowerFlex 
7000A

6600/50Hz/RPTX 40...105 71.8 4.00x8.00 (102x204) 1 (1) 350MCM 
15 kV/phase

(1) 177mm² 
15 kV/phase

33.8 (860)

PowerFlex 
7000A

2400V/60Hz/RPTXI 46...160 71.3 4.00x4.00 (102x102) (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/phase

(1) 177mm² 5 kV or 
8 kV/phase

20.0 (508) 3

PowerFlex 
7000A

3300V/50Hz/RPTXI 46...160 71.3 4.00x4.00 (102x102) (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/phase

(1) 177mm² 5 kV or 
8 kV/phase

20.0 (508) 3

PowerFlex 
7000A

4160V/50Hz/RPTXI 46...140 71.3 4.00x4.00 (102x102) (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/phase

(1) 177mm² 5 kV or 
8 kV/phase

20.0 (508) 3

PowerFlex 
7000A

4160V/60Hz/RPTXI 46...160 71.3 4.00x4.00 (102x102) (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/phase

(1) 177mm² 5 kV or 
8 kV/phase

20.0 (508) 3

PowerFlex 
7000A

6600V/50Hz/RPTXI 40...105 71.6, 71.15 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 8 kV or 
15 kV/phase

(1) 177mm² 8 kV or 
15 kV/phase

20.0 (508) 3
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Appendix E Line & Load Cable Sizes

‘B’ Frame 
(Air-
Cooled)

PowerFlex 
7000

2400V/60Hz/RPDTD 46...430 70.40, 70.41, 70.44, 70.45 9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

2400V/60Hz/RPDTD 46...375 70.40C, 70.41C, 70.44C
w/close-coupled starter

5.61x7.19 (142x183) (1) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(1) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

34.4 (874)

PowerFlex 
7000

3300V/50Hz/RPDTD 46...430 70.43, 70.44, 70.45, 70.47 9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

3300V/50Hz/RPDTD E495-
E625, 
G285, 
G325, 
N720

70.32 11.81x16.22 (300x412) 1 (2) 500MCM 5kV
or 8kV/phase

(2) 253mm² 5kV
or 8kV/phase

16.5 (421)

PowerFlex 
7000

3300V/50Hz/RPDTD 46...375 70.43C, 70.44C, 
70.45C, 70.47C
w/close-coupled starter

5.61x7.19 (142x183) (1) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(1) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

34.4 (874)

PowerFlex 
7000

4160V/50Hz/RPDTD 46...375 70.43, 70.44, 70.45, 70.47 9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

4160V/50Hz/RPDTD 46...375 70.43C, 70.44C, 
70.45C, 70.47C
w/close-coupled starter

5.61x7.19 (142x183) (1) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(1) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

34.4 (874)

PowerFlex 
7000

4160V/60Hz/RPDTD 46...430 70.43, 70.44, 70.45, 70.47 9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(2) 253mm² 8kV or 
15kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

4160V/60Hz/RPDTD E495-
E625, 
G285, 
G325
N720

70.32 11.81x16.22 (300x412) 1 (2) 500MCM 5kV
or 8kV/phase

(2) 253mm² 5kV
or 8kV/phase

16.5 (421)

PowerFlex 
7000

4160V/60Hz/RPDTD 46...375 70.43C, 70.44C, 
70.45C, 70.47C 
w/close-coupled starter

5.61x7.19 (142x183) (1) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(1) 253mm² 8kV or 
15kV/phase

34.4 (874)

PowerFlex 
7000

6600V/50Hz/RPDTD 46...285 70.46, 70.47, 70.48, 70.49 9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 8kV or 
15kV/phase

(2) 253mm² 8kV or 
15kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

6600V/50Hz/RPDTD E325-E575
G215, 
G250
N625

70.34, 70.35 12.79x19.68 (325x500) 1 (2) 500MCM 8kV
or 15kV/phase

(2) 253mm² 8kV
or 15kV/phase

16.5 (421)

PowerFlex 
7000

6600V/50Hz/RPDTD 40...285 70.46C, 70.47C, 70.49C 
w/close-coupled starter

5.61x7.19 (142x183) (1) 500MCM 8kV or 
15kV/phase

(1) 253mm² 8kV or 
15kV/phase

34.4 (874)

PowerFlex 
7000

6600V/60Hz/RPDTD 40...285 70.46, 70.47, 70.48, 70.49 9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 8kV or 
15kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

6600V/60Hz/RPDTD 40...285 70.46C, 70.47C, 70.49C 
w/close-coupled starter

5.61x7.19 (142x183) (1) 500MCM 8kV or 
15kV/phase

(1) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

34.4 (874)

PowerFlex 
7000

2400V/60Hz/RPTX 46...430 70.1, 70.2, 70.25, 70.26 9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

3300V/50Hz/RPTX 46...430 70.10, 70.27, 70.28, 70.30 9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 8kV or 
15kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

3300V/50Hz/RPTX E495-E625
G285, 
G325
N720

70.32 11.81x16.22 (300x412) 1 (2) 500MCM 5kV
or 8kV/phase

(2) 253mm² 5kV
or 8kV/phase

16.5 (421)

PowerFlex 
7000

4160V/50Hz/RPTX 46...430 70.10, 70.27, 70.29, 70.30 9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 8kV or 
15kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

4160V/60Hz/RPTX 46...430 70.2, 70.26, 70.27, 70.28, 
70.29, 70.31

9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 8kV or 
15kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

4160V/60Hz/RPTX E495-E625
G285, 
G325
N720

70.32 11.81x16.22 (300x412) 1 (2) 500MCM 5kV
or 8kV/phase

(2) 253mm² 5kV
or 8kV/phase

16.5 (421)

PowerFlex 
7000

6600V/50Hz/RPTX 40...285 70.11, 70.28, 
70.30, 70.31

9.79x10.97 (249x279)1 (2) 500MCM 
15kV/phase

(2) 127mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PRODUCT INPUT (LINE SIDE)
Bulletin Description

(V/Freq./Rect.)
Drive rat-

ing (A)
Drive Structure Code Drive Enclosure Opening

Inches (mm) 1
Max. Size & No. Incom-

ing Cables:
NEMA 2-4-5-6-8-9

Max. Size & No. 
Incoming Cables:

IEC 2-4-5-6-8-9

Vertical Space 
Avail. for 

Stress Cones 
Inches (mm)
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مخمظال:
تل توفير هذه كحطيانال طغرض تقديل معلومال فقل؛ حذك ال تعتمد في معايير كحتصميل كحنهائيأ على هذه كحطيانال فقل. كتطع قوكنين كحترويب كحولنيأ وكحممليأ ولفضل كحممارسال كحسائدة 

في كحصناعأ وتوصيال كحمهأ كحمصنعأ حلواطخل.
1.  تمتوي طعض ممروال كإللار "ل" ومعظل ممروال كإللار "ب" وول ممروال كإللار "ج" على فتمأ وكمدة حلماويأ حول من واطخل كحال وكحمموحأ )يتل تاصيصها مسب 1(. 
وذحك، تمتوي معظل ممروال كإللار "ل" وطعض ممروال كإللار "ب" على فتمال منفصلأ حواطخل كحال وكحمموحأ. وحلعلل، فإن ول سعال كحواطخل كحموضمأ في هذك كحمدول 

ااصأ طاحماالل "كألسول" عندما تدال واطخل كحال وكحمموحأ وتارج في نفس كالتماه.
2.  تعتمد لممال كحواطخل على كألطعاد كحوليأ حلواطل كحمعزول كحممدول كحمضغول ذي كحموصخل كحثخثأ )شائع في عمليال ترويب لدركج كحواطخل كحصناعيأ(. إن كحمد كألقصى 

كحمنصوص عليه حلممل يوضح كحسطب وركء متللطال كحمد كألدنى حعزل كحواطل كحمقّدر وكحواطل كحتاحي كألعلى تصنيًفا )على سطيل كحمثال، ال يتوفر كحواطل طمهد 8 ويلو فوحل تمارًيا 
في كحعديد من منالق كحعاحل، حذحك توفر شروأ Rockwell Automation واطخل طمهد 8 ويلو فوحل )كحمد كألدنى حلتصنيف( طاإلضافأ إحى واطخل طمهد 15 ويلو فوحل، 

إن لمون. وسوف تتسع فتمال كحماويأ حتمرير عازل لوطر ُسمًوا على كحواطل كألعلى تصنيًفا. توضح تصنيفال كحلمنأ كحدوحيأ حلتقنيال كحوهرطائيأ )IEC( لمماًما موافئأ ألممال 
واطخل كحممعيأ كألمريويأ حمصنعي كحمنتمال كحوهرطائيأ )NEMA(. وحلعلل، فإن كحممل كحدقيق حلواطل كحموضح 2طاحمل يوون غير متوفر تمارًيا في كحعديد من كحماالل؛ حذك 

كستادل كحممل كحتاحي كحقياسي كألصغر.
3.  يدال كحواطل نقلأ كإلنهاء لفقًيا في هذه كحماحأ، حذحك توون كحمسامأ كحمومهأ حمااريل كإلمهاد لفقيأ ليًضا.

4.  تاتلف توصيال كحمد كألدنى حنصف قلر منمنى كحواطل مسب كحقوكنين كحولنيأ ونوع كحواطل وممل كحواطل. حذك، كرمع إحى كحقوكنين كحممليأ حخلخع على كإلرشادكل وكحمتللطال. 
طشول نموذمي، توون كحعخقأ كحعامأ حقلر كحواطل حنصف قلر كحمنمنى طين ×7 إحى ×12 )على سطيل كحمثال، إذك وان قلر كحواطل 1 طوصأ ]2.54 سل[، فإن كحمد كألدنى حنصف 

قلر كحمنمنى يمون لن يتركوح طين 7 إحى 12 طوصأ ]18.8 إحى 30.48 سل[(.
5.  حخلخع على متللطال كحمد كألدنى حعزل كحواطل، كرمع إحى "دحيل مستادل ممرك كحتيار كحمتردد متوسل كحمهد لركز PowerFlex 7000" حمعرفأ كإللار كحااص طاحممرك 

)كإللار "ل" لو "ب" لو "ج"(. وتوون كحمهود كحممددة هي ال كحذروة حلموصل كألرضي. مخمظأ: تعتمد طعض كحمهال كحمصنعأ حلواطخل على متوسل كحمذر كحترطيعي 
)RMS( حمهد ال إحى ال.

6.  سعال كحعروة كألرضيأ: كإللار "ل" — تومد عروتان تعمخن طلريقأ ميوانيويأ حتوصيخل كحواطل كألرضي؛ وكإللار "ب" لو "ج" — يومد ما يصل إحى عشر )10( عركوي ميوانيويأ 
حتوصيخل كحواطل كألرضي، وحون طومه عال تمتوي هذه كإللاركل على لرطع )4( عركوي. ويمون لن تتسع كحعركوي كحميوانيويأ حواطل 6 - 250 ميورومتر )13.3 - 127 مل2(.

7.  تمتوي ممروال كحتردد كحمتغير )VFD( ذكل 18 نطضأ )R18TX( على 9 توصيخل مانطيأ من حفال ممول كحعزل كحثانوي كحتي تدال ممرك كحتردد كحمتغير. وتتوفر حومال 
عركوي حول وصلأ. طومه عال، يمون لن تتسع ول من كحماويأ وحومأ كحعروة حتوفي واطلين حول كتصال، طإمماحي 18 واطًخ )ينلطق هذك على ول تووينال كإللار "ب" و"ج"(.
8.  إن كحمد كألقصى حممل واطل كإللار "ب" )2 حول لور( وكإللار "ج" )4 حول لور( هو 500 ميورومتر )253 مل2، وكحتي توون مقيدة مسب ممل ممموعأ حومأ كحعروة 

ومتللطال كحالوص.
9.  نظًرك ألنه من كحممون لن تاتلف لرق توصيل كحواطخل طشول وطير، فإن كحمد كألقصى ألممال كحواطخل كحموضح ال يمدد ممل ممور كحماسورة. حذك، تمقق من ممل ممور 

)مماور( كحماسورة مسب "فتمال ماويأ كحممرك" كحموضمأ.
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Notes:
This data is informative only; do not base final design criteria solely on this data. Follow national and local installation codes, industry best practices, and cable manufacturer 
recommendations.
1. Some ‘A’ Frames, most ‘B’ Frames, and all ‘C’ Frames have a single enclosure opening provision for both line and load cables (designated by 1). Most ‘A’ Frames and some ‘B’ 

Frames have separate opening provisions for line and load cables. All cabling capacities shown in this table are “worst case” conditions when both line and load cabling enters 
and exits in the same direction.

2. Cable sizes are based on overall dimensions of compact-stranded three-conductor shielded cable (common for industrial cable tray installations). Maximum sizing stated 
accounts for minimum rated cable insulation requirements and the next higher-rated cable (i.e., 8 kV is not commercially available in many areas of the world, therefore 
Rockwell Automation provides an 8 kV (minimum rating) as well as a 15 kV rating, when applicable. Enclosure openings will accommodate the thicker insulation on the higher-
rated cable. IEC ratings show the equivalent to the NEMA sizes. The exact cable mm2 size shown is not commercially available in many cases; use the next smaller standard size.

3. Cable enters termination point horizontally in this case, therefore orient space for the stress cones horizontally also.
4. Minimum cable bend radius recommendations vary by national codes, cable type, and cable size. Consult local codes for guidelines and requirements. General relationship of 

cable diameter to bend radius is typically between 7x...12x (e.g., if the cable diameter is 1 in. [2.54 cm] the minimum bend radius could range between
7...12 in. [18.8...30.48 cm]).

5. For minimum cable insulation requirements, refer to the “PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive User Manual” for your particular frame (‘A’, ‘B’, or ‘C’ Frame). Stated voltages 
are peak line-to-ground. Note: Some cable manufacturers rate cabling based on RMS line-to-line.

6. Ground lug capabilities: ‘A’ Frame—two mechanical range lugs for ground cable connections; ‘B’, or ‘C’ Frame—up to ten mechanical range lugs for ground cable connections 
are available, typically these frames supply four. Mechanical range lugs can accommodate cable size #6-250MCM (13.3...127 mm2).

7. 18 Pulse VFDs (R18TX) have nine line-side connections from the secondary isolation transformer windings entering the VFD. Lug pads are available for each connection. The lug 
pad and enclosure can generally accommodate two cables per connection, 18 cables in total (applies to all “B” and “C” configurations).

8. Maximum cable size for “B” Frame (two per phase) and ‘C’ Frame (four per phase) is 500 MCM (253 mm2, limited by lug pad assembly size and clearance requirements.
9. As cabling methods can vary widely, maximum cable sizes shown do not account for the size of the conduit hub. Verify size of conduit hub(s) against the “Drive enclosure 

openings” shown.

‘C’ Frame 
(Liquid-
Cooled)

PowerFlex 
7000

2400V/60Hz/RP18TX 7 46...430 70.8 9.79x21.06 (249x535) 1 (2) 500MCM 5kV or 
8kV/sec. Winding

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/sec. Winding

17.7 (449)

PowerFlex 
7000

3300V/50Hz/RP18TX 7 46...430 70.9 9.79x21.06 (249x535) 1 (2) 500MCM 8kV or 
15kV/sec. Winding

(2) 253mm² 8kV or 
15kV/sec. Winding

17.7 (449)

PowerFlex 
7000L

4160V/50Hz/RPDTD 375...575 70.71(L-A), 70.72 (L-L), 
70.76 (LA), 70.77 (L-L), 
70.89 (L-A), 70.94 (L-L)

11.22x23.62 (285x600) 1 (4) 500MCM 
5 kV or 8 kV/phase

(4) 253mm2

5 kV or 8 kV/phase
18.0 (457)

PowerFlex 
7000L

4160V/60Hz/RPDTD 375...625 70.71(L-A), 70.72 (L-L), 
70.76 (LA), 70.77 (L-L)

11.22x23.62 (285x600) 1 (4) 500MCM 
5 kV or 8 kV/phase

(4) 253mm2

5 kV or 8 kV/phase
18.0 (457)

PowerFlex 
7000L

6600V/50Hz/RPDTD 325...575 70.80 (L-A), 70.85 (L-L), 
70.86 (L-L), 70.87 (L-L), 
70.88 (L-L), 70.91 (L-A), 
70.92 (L-A), 70.93 (L-A)

11.22x23.62 (285x600) 1 (4) 500MCM 
8 kV or 15 kV/phase

(4) 253mm2

5 kV or 8 kV/phase
18.0 (457)

PowerFlex 
7000L

6600V/60Hz/RPDTD 325...575 70.80 (L-A), 70.85 (L-L), 
70.86 (L-L), 70.87 (L-L), 
70.88 (L-L), 70.91 (L-A), 
70.92 (L-A), 70.93 (L-A), 
70.93 (L-A)

11.22x23.62 (285x600) 1 (4) 500MCM 
8 kV or 15 kV/phase

(4) 253mm2

5 kV or 8 kV/phase
18.0 (457)

PowerFlex 
7000L

4160V/50Hz/R18TX 375...657 70.50 (L-A), 70.55 (L-L) 9.79x21.06 (249x535) 1 (2) 500MCM 
8 kV or 15 kV/s Winding

(2) 253mm2

5 kV or 8 kV/s 
Winding

17.7 (449)

PowerFlex 
7000L

4160V/60Hz/R18TX 375...657 70.50 (L-A), 70.55 (L-L) 9.79x21.06 (249x535) 1 (2) 500MCM 
8 kV or 15 kV/s Winding

(2) 253mm2

5 kV or 8 kV/s 
Winding

17.7 (449)

PowerFlex 
7000L

6600V/50Hz/R18TX 375...657 70.50 (L-A), 70.53 (L-A), 
70.55 (L-L), 70.58 (L-L)

9.79x21.06 (249x535) 1 (2) 500MCM 
15 kV/s Winding

(2) 177mm2

15 kV/s Winding
17.7 (449)

PowerFlex 
7000L

6600V/60Hz/R18TX 375...657 70.50 (L-A), 70.53 (L-A), 
70.55 (L-L), 70.58 (L-L)

9.79x21.06 (249x535) 1 (2) 500MCM
15 kV/s Winding

(2) 177mm2

15 kV/s Winding
17.7 (449)

PRODUCT INPUT (LINE SIDE)
Bulletin Description

(V/Freq./Rect.)
Drive rat-

ing (A)
Drive Structure Code Drive Enclosure Opening

Inches (mm) 1
Max. Size & No. Incom-

ing Cables:
NEMA 2-4-5-6-8-9

Max. Size & No. 
Incoming Cables:

IEC 2-4-5-6-8-9

Vertical Space 
Avail. for 

Stress Cones 
Inches (mm)
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Appendix E Line & Load Cable Sizes

Max. Load Cable Sizes
PRODUCT OUTPUT (MOTOR SIDE)

Bulletin Description
(V/Freq./Rect.)

Drive 
rating (A)

Drive Structure Code Drive Enclosure Opening 
Inches (mm) 1

Max. Size & No. 
Incoming Cables:
NEMA 2-4-5-6-8-9

Max. Size & No. 
Incoming Cables:

IEC 2-4-5-6-8-9

Vertical Space 
Avail. for Stress 

Cones Inches (mm)

‘A’ Frame 
(Air-
Cooled)

PowerFlex 
7000A

2400V/60Hz/RPDTD 46...140 71.9 w/ starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or 
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

18.4 (467)

PowerFlex 
7000A

2400V/60Hz/RPDTD 46...140 71.13, 71.18 w/o starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

16.7 (424)

PowerFlex 
7000A

3300V/50Hz/RPDTD 46...140 71.9 w/ starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or 
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

18.4 (467)

PowerFlex 
7000A

3300V/50Hz/RPDTD 46...140 71.13, 71.18 w/o starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or 
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

16.7 (424)

PowerFlex 
7000A

4160V/50Hz/RPDTD 46...140 71.9 w/ starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or 
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

18.4 (467)

PowerFlex 
7000A

4160V/50Hz/RPDTD 46...140 71.13, 71.18 w/o starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or 
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

16.7 (424)

PowerFlex 
7000A

4160V/60Hz/RPDTD 46...140 71.9 w/ starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

18.4 (467)

PowerFlex 
7000A

4160V/60Hz/RPDTD 46...140 71.13, 71.18 w/o starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 5 kV or 
8 kV/phase

(1) 107mm² 5 kV or 
8 kV/phase

16.7 (424)

PowerFlex 
7000A

6600V/50Hz/RPDTD 40...93 71.10 w/ starter 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 8 kV or 
15 kV/phase

(1) 107mm² 8 kV or 
15 kV/phase

18.4 (467)

PowerFlex 
7000A

6600V/50Hz/RPDTD 40...93 71.14, 71.19 w/o starter 4.00x4.00 (102x102) (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/
phase

(1) 177mm² 8 kV or 
15 kV/phase

20.6 (524)

PowerFlex 
7000A

2400V/60Hz/RPTX 46...160 71.7 4.00x8.00 (102x204) 1 (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/
phase

(1) 177mm² 5 kV or 
8 kV/phase

33.8 (860)

PowerFlex 
7000A

3300V/50Hz/RPTX 46...160 71.7 4.00x8.00 (102x204) 1 (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/
phase

(1) 177mm² 8 kV or 
15 kV/phase

33.8 (860)

PowerFlex 
7000A

4160/50Hz/RPTX 46...160 71.7 4.00x8.00 (102x204) 1 (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/
phase

(1) 177mm² 8 kV or 
15 kV/phase

33.8 (860)

PowerFlex 
7000A

4160/60Hz/RPTX 46...160 71.7 4.00x8.00 (102x204) 1 (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/
phase

(1) 177mm² 8 kV or 
15 kV/phase

33.8 (860)

PowerFlex 
7000A

6600/50Hz/RPTX 40...105 71.8 4.00x8.00 (102x204) 1 (1) 350MCM 
15 kV/phase

(1) 177mm² 
15 kV/phase

33.8 (860)

PowerFlex 
7000A

2400V/60Hz/RPTXI 46...160 71.3 4.00x4.00 (102x102) (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/
phase

(1) 177mm² 5 kV or 
8 kV/phase

20.6 (524) 3

PowerFlex 
7000A

3300V/50Hz/RPTXI 46...160 71.3 4.00x4.00 (102x102) (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/
phase

(1) 177mm² 5 kV or 
8 kV/phase

20.6 (524) 3

PowerFlex 
7000A

4160V/50Hz/RPTXI 46...140 71.3 4.00x4.00 (102x102) (1) 350MCM
8 kV or 15 kV/
phase

(1) 177mm² 5 kV or 
8 kV/phase

20.6 (524) 3

PowerFlex 
7000A

4160V/60Hz/RPTXI 46...160 71.3 4.00x4.00 (102x102) (1) 350MCM 
8 kV or 15 kV/
phase

(1) 177mm² 5 kV or 
8 kV/phase

20.6 (524) 3

PowerFlex 
7000A

6600V/50Hz/RPTXI 40...105 71.6, 71.15 4.00x4.00 (102x102) (1) #4/0 8 kV or
15 kV/phase

(1) 177mm² 8 kV or 
15 kV/phase

20.6 (524) 3
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Line & Load Cable Sizes Appendix E

‘B’ Frame 
(Air-
Cooled)

PowerFlex 
7000

2400V/60Hz/RPDTD 46...430 70.40, 70.41, 
70.44, 70.45

9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

2400V/60Hz/RPDTD 46...375 70.40C, 70.41C, 70.44C w/
close-coupled starter

6.52x9.88 (168x251) (1) 500MCM 5kV or 
8kV/phase OR
(2) 250MCM 5kV or 
8kV/phase

(1) 253mm² 5kV or 
8kV/phase OR (2) 
127mm2 5kV or 
8kV/phase

16.2 (411)

PowerFlex 
7000

3300V/50Hz/RPDTD 46...430 70.43, 70.44, 
70.45, 70.47

9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

3300V/50Hz/RPDTD E495-E625
G285, 
G325
N720

70.32 11.81x16.22 (300x412) 1 (2) 500MCM 5kV
or 8kV/phase

(2) 253mm² 5kV
or 8kV/phase

16.9 (430)

PowerFlex 
7000

3300V/50Hz/RPDTD 46...375 70.43C, 70.44C, 
70.45C, 70.47C
w/close-coupled starter

5.61x7.19 (142x183) (1) 500MCM 5kV or 
8kV/phase OR
(2) 250MCM 5kV or 
8kV/phase

(1) 253mm² 5kV or 
8kV/phase OR (2) 
127mm2 5kV or 
8kV/phase

16.2 (411)

PowerFlex 
7000

4160V/50Hz/RPDTD 46...375 70.43, 70.44,
70.45, 70.47

9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

4160V/50Hz/RPDTD 46...375 70.43C, 70.44C, 
70.45C, 70.47C 
w/close-coupled starter

5.61x7.19 (142x183) (1) 500MCM 5kV or 
8kV/phase OR
(2) 250MCM 5kV or 
8kV/phase

(1) 253mm² 5kV or 
8kV/phase OR (2) 
127mm2 5kV or 
8kV/phase

16.2 (411)

PowerFlex 
7000

4160V/60Hz/RPDTD 46...430 70.43, 70.44, 
70.45, 70.47

9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(2) 253mm² 8kV or 
15kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

4160/60Hz/RPDTD E495-E625
G285, 
G325
N720

70.32 11.81x16.22 (300x412) 1 (2) 500MCM 5kV
or 8kV/phase

(2) 253mm² 5kV
or 8kV/phase

16.9 (430)

PowerFlex 
7000

4160V/60Hz/RPDTD 46...375 70.43C, 70.44C, 
70.45C, 70.47C
w/close-coupled starter

5.61x7.19 (142x183) (1) 500MCM 5kV or 
8kV/phase OR
(2) 250MCM 5kV or 
8kV/phase

(1) 253mm² 5kV or 
8kV/phase OR (2) 
127mm2 5kV or 
8kV/phase

16.2 (411)

PowerFlex 
7000

6600V/50Hz/RPDTD 46...285 70.46, 70.47, 
70.48, 70.49

9.79x10.97 (249x279) 1 (1) 500MCM 8kV/
phase 

(1) 253mm² 5kV or 
8kV/phase 

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

6600V/50Hz/RPDTD 40...285 70.46C, 70.47C, 70.49C w/
close-coupled starter

5.61x7.19 (142x183) (1) 500MCM 5kV 
OR
(2) 250MCM 8kV or 
15kV/phase

(1) 253mm² OR (2) 
127mm2 8kV or 
15kV/phase

16.2 (411)

PowerFlex 
7000

6600V/50Hz/RPDTD E325-E575
G215, 
G250
N625

70.34, 70.35 12.79x19.68 (325x500) 1 (2) 500MCM 8kV
or 15kV/phase

(2) 253mm² 8kV
or 15kV/phase

16.9 (430)

PowerFlex 
7000

6600V/60Hz/RPDTD 40...285 70.46, 70.47, 
70.48, 70.49

9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 8kV or 
15kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

6600V/60Hz/RPDTD 40...285 70.46C, 70.47C, 70.49C w/
close-coupled starter

5.61x7.19 (142x183) (1) 500MCM 5kV 
OR
(2) 250MCM 8kV or 
15kV/phase

(1) 253mm² OR (2) 
127mm2 8kV or 
15kV/phase

16.2 (411)

PowerFlex 
7000

2400V/60Hz/RPTX 46...430 70.1, 70.2, 70.25, 70.26 9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

3300V/50Hz/RPTX 46...430 70.10, 70.27, 70.28, 70.30 9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 8kV or 
15kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

3300V/50Hz/RPTX E495-E625
G285, 
G325
N720

70.32 11.81x16.22 (300x412) 1 (2) 500MCM 5kV
or 8kV/phase

(2) 253mm² 5kV
or 8kV/phase

16.9 (430)

PowerFlex 
7000

4160V/50Hz/RPTX 46...430 70.10, 70.27, 70.29, 70.30 9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 8kV or 
15kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PowerFlex 
7000

4160V/60Hz/RPTX 46...430 70.2, 70.26, 70.27, 
70.28, 70.29, 70.31

9.79x10.97 (249x279) 1 (2) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

28.5 (725)

PRODUCT OUTPUT (MOTOR SIDE)
Bulletin Description

(V/Freq./Rect.)
Drive 

rating (A)
Drive Structure Code Drive Enclosure Opening 

Inches (mm) 1
Max. Size & No. 

Incoming Cables:
NEMA 2-4-5-6-8-9

Max. Size & No. 
Incoming Cables:

IEC 2-4-5-6-8-9

Vertical Space 
Avail. for Stress 

Cones Inches (mm)
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مخمظال:
تل توفير هذه كحطيانال طغرض تقديل معلومال فقل؛ حذك ال تعتمد في معايير كحتصميل كحنهائيأ على هذه كحطيانال فقل. كتطع قوكنين كحترويب كحولنيأ وكحممليأ ولفضل كحممارسال 

كحسائدة في كحصناعأ وتوصيال كحمهأ كحمصنعأ حلواطخل.
1.  تمتوي طعض ممروال كإللار "ل" ومعظل ممروال كإللار "ب" وول ممروال كإللار "ج" على فتمأ وكمدة حلماويأ حول من واطخل كحال وكحمموحأ )يتل تاصيصها 

مسب 1(. وذحك، تمتوي معظل ممروال كإللار "ل" وطعض ممروال كإللار "ب" على فتمال منفصلأ حواطخل كحال وكحمموحأ. وحلعلل، فإن ول سعال كحواطخل 
كحموضمأ في هذك كحمدول ااصأ طاحماالل "كألسول" عندما تدال واطخل كحال وكحمموحأ وتارج في نفس كالتماه.

2.  تعتمد لممال كحواطخل على كألطعاد كحوليأ حلواطل كحمعزول كحممدول كحمضغول ذي كحموصخل كحثخثأ )شائع في عمليال ترويب لدركج كحواطخل كحصناعيأ(. إن كحمد 
 كألقصى كحمنصوص عليه حلممل يوضح كحسطب وركء متللطال كحمد كألدنى حعزل كحواطل كحمقّدر وكحواطل كحتاحي كألعلى تصنيًفا )على سطيل كحمثال، ال يتوفر كحواطل طمهد 

8 ويلو فوحل تمارًيا في كحعديد من منالق كحعاحل، حذحك توفر شروأ Rockwell Automation واطخل طمهد 8 ويلو فوحل )كحمد كألدنى حلتصنيف( طاإلضافأ إحى 
واطخل طمهد 15 ويلو فوحل، إن لمون. وسوف تتسع فتمال كحماويأ حتمرير عازل لوطر ُسمًوا على كحواطل كألعلى تصنيًفا. توضح تصنيفال كحلمنأ كحدوحيأ حلتقنيال 

كحوهرطائيأ )IEC( لمماًما موافئأ ألممال واطخل كحممعيأ كألمريويأ حمصنعي كحمنتمال كحوهرطائيأ )NEMA(. وحلعلل، فإن كحممل كحدقيق حلواطل كحموضح طاحمل2 يوون غير 
متوفر تمارًيا في كحعديد من كحماالل; حذك كستادل كحممل كحتاحي كحقياسي كألصغر.

3.  يدال كحواطل نقلأ كإلنهاء لفقًيا في هذه كحماحأ، حذحك توون كحمسامأ كحمومهأ حمااريل كإلمهاد لفقيأ ليًضا.
4.  تاتلف توصيال كحمد كألدنى حنصف قلر منمنى كحواطل مسب كحقوكنين كحولنيأ ونوع كحواطل وممل كحواطل. حذك، كرمع إحى كحقوكنين كحممليأ حخلخع على كإلرشادكل 

وكحمتللطال. طشول نموذمي، توون كحعخقأ كحعامأ حقلر كحواطل حنصف قلر كحمنمنى طين ×7 إحى ×12 )على سطيل كحمثال، إذك وان قلر كحواطل 1 طوصأ ]2.54 سل[، فإن 
كحمد كألدنى حنصف قلر كحمنمنى يمون لن يتركوح طين 7 إحى 12 طوصأ ]18.8 إحى 30.48 سل[(.

5.  حخلخع على متللطال كحمد كألدنى حعزل كحواطل، كرمع إحى "دحيل مستادل ممرك كحتيار كحمتردد متوسل كحمهد لركز PowerFlex 7000" حمعرفأ كإللار كحااص 
طاحممرك )كإللار "ل" لو "ب" لو "ج"(. وتوون كحمهود كحممددة هي ال كحذروة حلموصل كألرضي. مخمظأ: تعتمد طعض كحمهال كحمصنعأ حلواطخل على متوسل كحمذر 

كحترطيعي )RMS( حمهد ال إحى ال.
6.  سعال كحعروة كألرضيأ: كإللار "ل" — تومد عروتان تعمخن طلريقأ ميوانيويأ حتوصيخل كحواطل كألرضي؛ وكإللار "ب" لو "ج" — يومد ما يصل إحى عشر )10( عركوي 

 ميوانيويأ حتوصيخل كحواطل كألرضي، وحون طومه عال تمتوي هذه كإللاركل على لرطع )4( عركوي. ويمون لن تتسع كحعركوي كحميوانيويأ حواطل 6 - 250 ميورومتر 
)13.3 - 127 مل2(.

7.  تمتوي ممروال كحتردد كحمتغير )VFD( ذكل 18 نطضأ )R18TX( على 9 توصيخل مانطيأ من حفال ممول كحعزل كحثانوي كحتي تدال ممرك كحتردد كحمتغير. وتتوفر 
حومال عركوي حول وصلأ. طومه عال، يمون لن تتسع ول من كحماويأ وحومأ كحعروة حتوفي واطلين حول كتصال، طإمماحي 18 واطًخ )ينلطق هذك على ول تووينال كإللار 

"ب" و"ج"(.
8.  إن كحمد كألقصى حممل واطل كإللار "ب" )2 حول لور( وكإللار "ج" )4 حول لور( هو 500 ميورومتر )253 مل2، وكحتي توون مقيدة مسب ممل ممموعأ حومأ 

كحعروة ومتللطال كحالوص.
9.  نظًرك ألنه من كحممون لن تاتلف لرق توصيل كحواطخل طشول وطير، فإن كحمد كألقصى ألممال كحواطخل كحموضح ال يمدد ممل ممور كحماسورة. حذك، تمقق من ممل 

ممور )مماور( كحماسورة مسب "فتمال ماويأ كحممرك" كحموضمأ.
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Appendix E

Notes:
This data is informative only; do not base final design criteria solely on this data. Follow national and local installation codes, industry best practices, and cable manufacturer 
recommendations.
1. Some ‘A’ Frames, most ‘B’ Frames, and all ‘C’ Frames have a single enclosure opening provision for both line and load cables (designated by 1). Most ‘A’ Frames and some ‘B’ 

Frames have separate opening provisions for line and load cables. All cabling capacities shown in this table are “worst case” conditions when both line and load cabling enters 
and exits in the same direction.

2. Cable sizes are based on overall dimensions of compact-stranded three-conductor shielded cable (common for industrial cable tray installations). Maximum sizing stated 
accounts for minimum rated cable insulation requirements and the next higher-rated cable (i.e., 8 kV is not commercially available in many areas of the world, therefore 
Rockwell Automation provides an 8 kV (minimum rating) as well as a 15 kV rating, when applicable. Enclosure openings will accommodate the thicker insulation on the higher-
rated cable. IEC ratings show the equivalent to the NEMA sizes. The exact cable mm2 size shown is not commercially available in many cases; use the next smaller standard size.

3. Cable enters termination point horizontally in this case, therefore orient space for the stress cones horizontally also.
4. Minimum cable bend radius recommendations vary by national codes, cable type, and cable size. Consult local codes for guidelines and requirements. General relationship of 

cable diameter to bend radius is typically between 7x...12x (e.g., if the cable diameter is 1 in. [2.54 cm] the minimum bend radius could range between
7...12 in. [18.8...30.48 cm]).

5. For minimum cable insulation requirements, refer to the “PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive User Manual” for your particular frame (‘A’, ‘B’, or ‘C’ Frame). Stated voltages 
are peak line-to-ground. Note: Some cable manufacturers rate cabling based on RMS line-to-line.

6. Ground lug capabilities: ‘A’ Frame—two mechanical range lugs for ground cable connections; ‘B’, or ‘C’ Frame—up to ten mechanical range lugs for ground cable connections 
are available, typically these frames supply four. Mechanical range lugs can accommodate cable size #6-250MCM (13.3...127 mm2).

7. 18 Pulse VFDs (R18TX) have nine line-side connections from the secondary isolation transformer windings entering the VFD. Lug pads are available for each connection. The lug 
pad and enclosure can generally accommodate two cables per connection, 18 cables in total (applies to all “B” and “C” configurations).

8. Maximum cable size for “B” Frame (two per phase) and ‘C’ Frame (four per phase) is 500 MCM (253 mm2, limited by lug pad assembly size and clearance requirements.
9. As cabling methods can vary widely, maximum cable sizes shown do not account for the size of the conduit hub. Verify size of conduit hub(s) against the “Drive enclosure 

openings” shown.

‘C’ Frame 
(Liquid-
Cooled)

PowerFlex 
7000

2400V/60Hz/RP18TX 7 46...430 70.8 9.79x21.06 (249x535) 1 (2) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

16.4 (415)

PowerFlex 
7000

3300V/50Hz/RP18TX 7 46...430 70.9 9.79x21.06 (249x535) 1 (2) 500MCM 5kV or 
8kV/phase

(2) 253mm² 5kV or 
8kV/phase

16.4 (415)

PowerFlex 
7000L

4160V/50Hz/RPDTD 375...575 70.71(L-A), 70.72 (L-L), 
70.76 (LA), 70.77 (L-L), 
70.89 (L-A), 70.94 (L-L)

11.22x23.62 (285x600) 1 (4) 500MCM
5 kV or 8 kV/phase

(4) 253mm2 5 kV or 
8 kV/phase

16.4 (415)

PowerFlex 
7000L

4160V/60Hz/RPDTD 375...625 70.71(L-A), 70.72 (L-L), 
70.76 (LA), 70.77 (L-L)

11.22x23.62 (285x600) 1 (4) 500MCM
5 kV or 8 kV/phase

(4) 253mm2 5 kV or 
8 kV/phase

16.4 (415)

PowerFlex 
7000L

6600V/50Hz/RPDTD 325...575 70.80 (L-A), 70.85 (L-L), 
70.86 (L-L), 70.87 (L-L), 
70.88 (L-L), 70.91 (L-A), 
70.92 (L-A), 70.93 (L-A)

11.22x23.62 (285x600) 1 (4) 500MCM 
8 kV or 15 kV/
phase

(4) 253mm2 8 kV or 
15 kV/phase

16.4 (415)

PowerFlex 
7000L

6600V/60Hz/RPDTD 325...575 70.80 (L-A), 70.85 (L-L), 
70.86 (L-L), 70.87 (L-L), 
70.88 (L-L), 70.91 (L-A), 
70.92 (L-A), 70.93 (L-A), 
70.93 (L-A)

11.22x23.62 (285x600) 1 (4) 500MCM 
8 kV or 15 kV/
phase

(4) 253mm2 8 kV or 
15 kV/phase

16.4 (415)

PowerFlex 
7000L

4160V/50Hz/R18TX 375...657 70.50 (L-A), 70.55 (L-L) 9.79x21.06 (249x535) 1 (2) 500MCM 
5 kV or 8V/phase

(2) 253mm2 5 kV or 
8 kV/phase

16.4 (415)

PowerFlex 
7000L

4160V/60Hz/R18TX 375...657 70.50 (L-A), 70.55 (L-L) 9.79x21.06 (249x535) 1 (2) 500MCM 
5 kV or 8V/phase

(2) 253mm2 5 kV or 
8 kV/phase

16.4 (415)

PowerFlex 
7000L

6600V/50Hz/R18TX 375...657 70.50 (L-A), 70.53 (L-A), 
70.55 (L-L), 70.58 (L-L)

9.79x21.06 (249x535) 1 (2) 500MCM 
8 kV or 15 kV/
phase

(2) 253mm2 8 kV or 
15 kV/phase

16.4 (415)

PowerFlex 
7000L

6600V/60Hz/R18TX 375...657 70.50 (L-A), 70.53 (L-A), 
70.55 (L-L), 70.58 (L-L)

9.79x21.06 (249x535) 1 (2) 500MCM 
8 kV or 15 kV/
phase

(2) 253mm2 8 kV or 
15 kV/phase

16.4 (415)

PRODUCT OUTPUT (MOTOR SIDE)
Bulletin Description

(V/Freq./Rect.)
Drive 

rating (A)
Drive Structure Code Drive Enclosure Opening 

Inches (mm) 1
Max. Size & No. 

Incoming Cables:
NEMA 2-4-5-6-8-9

Max. Size & No. 
Incoming Cables:

IEC 2-4-5-6-8-9

Vertical Space 
Avail. for Stress 

Cones Inches (mm)
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الملحق و 

:PowerFlex 7000 يوجد سببان رئيسيان ألهمية منظفات الهواء في محركات

1.  إن جزئيات الهواء المحمولة جًوا التي تترسب على وحدات خفض الحرارة وتسبب 
ارتفاع درجة حرارة المكونات بما يزيد زيادة المقاومة الحرارية للمكونات بما ينتج 
عنه زيادة في درجة حرارة هذا الجزء. لذا البد من الحفاظ على الزعانف الداخلية 

بالثايرستور وذلك ألن الغبار المتراكم على وحدات خفض الحرارة يتداخل مع طبقات 
تدفق الهواء التي تعمل على تبريد هذا الجزء.

2.  وإضافة إلى ذلك قد تسبب الجزئيات تقليل إمكانية عزل المسارات لمواد العزل الكهربي 
داخل المحرك. رغم أن الغبار الموصل للكهربية قد يكون خطيًرا، إال أن جزئيات مثل 

غبار األسمنت الرطب في األماكن عالية الرطوبة قد تكون ذات أثر مدمر هي األخرى. 
وأن طبقات الغبار ذات الفولطية المنخفضة قد تسبب أعطااًل هي األخرى.

لذا الهواء الذي يدخل إلى المحرك PowerFlex 7000 ال بد أن يكون على درجة نظافة 
ونقاء تماثل تلك في غرفة التحكم بالظروف البيئية. ورغم أن المحرك ُمصمم للعمل دون 
تهيئة أو إجراءات خاصة لتقليل الرمل أو الغبار، إال أن ذلك ال يعني العمل على مقربة 

شديدة من مصادر الغبار أو األتربة. ويُحدد ذلك بواسطة1 على أنه 0.2 مليجرام/م3 من 
الغبار.

إذا كان الهواء الخارجي ال يطابق الظروف الموصوفة أعاله )0.2 مليجرام/ م3(، فال بد من 
فلترة الهواء وفق معايير ASHRAE )الجمعية األمريكية للتدفئة والتبريد ومهندسي تكييف 
الهواء( MERV 11 52.2 )الحد األدنى لقيم الكفاءة(. تزيل الفلترة نحو 65 إلى 80% من 

 جزئيات الهواء في مدى 2 )1.0…3.0( و85% من الجزئيات في مدى 3 )3.0…10.0(. 
ال بد من تنظيف فلتر الهواء أو تغييره بشكل دوري.

وهذه البيئة يجري توفيرها بوضع المحرك في غرفة مضغوطة ذات مكيف هواء ذات تكييف 
هواء بما يحافظ على درجة الحرارة المحيطة. يجري تدوير محرك عادم الهواء في غرفة 

التحكم. وكذلك يجري االستعانة بفالتر تبريد/تدفئة الهواء بواقع من خمسة إلى عشرة للحفاظ 
على ضغط الغرفة.

 IEC 721-3-3 “Classification of Environmental Conditions - Part 3: Classification of  )1(
 Groups of Environmental Parameters and their Severities - Section 3: Stationary

Use at Weather Protected Locations”.

اعتبارات بيئية

متطلبات جودة الهواء
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الملحق و   اعتبارات بيئية

تأتي حماية البيئة على قمة أولويات شركة Rockwell Automation. تتبع المنشأة التي 
قامت بتصنيع المحرك متوسط الجهد نظاًما إدارًيا يحافظ على البيئة كما تم اعتماده بموجب 

متطلبات المعيار ISO 14001. وكجزء من هذا النظام، تم فحص هذا المنتج بالتفصيل 
طوال عملية التطوير لضمان استخدام مواد خاملة بيئًيا بقدر المستطاع. وقد اكتشف الفحص 

النهائي أن هذا المنتج خاٍل من المواد الخطرة بشكل فعلي. 

تسعى شركة Rockwell Automation جاهدة للبحث عن بدائل للمواد الخطرة المحتملة 
التي ال يوجد لها بدائل مقبولة حالًيا في مجال الصناعة. ولكن في أثناء ذلك، نحرص على 

تقديم المعلومات الوقائية التالية لحمايتك ولحماية البيئة. ويرجى االتصال بالمصنع للحصول 
على أية معلومات بيئية حول المواد المستخدمة في المحرك أو لطرح أي استفسارات عامة 

بخصوص األثر البيئي للمنتج.

سائل العزل الكهربائي للمكثف

بوجه عام، تتميز السوائل المستخدمة في مكثفات المرشح ومكثفات االمتصاص بأنها آمنة 
جًدا، كما يتم حفظها بشكل محكم تماًما في علب المكثف. هذا، وال يخضع شحن هذا السائل 
والتعامل معه بوجه عام لقيود اللوائح البيئية. في حالة تسرب سائل المكثف وهو االحتمال 

المستبعد، تجنب ابتالعه أو مالمسته للبشرة أو العينين ألنه قد يؤدي إلى حدوث تهيج طفيف. 
كذلك، يوصى باستخدام قفازات مطاطية عند التعامل مع السائل. 

للتنظيف، امسحه بمادة ماصة ثم ضعه في إحدى حاويات الطوارئ أو، إذا حدث تسرب 
هائل، فقم بضخ السائل مباشرة إلى الحاوية. وال تتخلص منه في أي مصرف أو في البيئة 

عموًما أو في مكب النفايات العامة. بل تخلص منه وفًقا للقوانين المحلية. وفي حالة التخلص 
من المكثف بأكمله، فإنه يجب اتخاذ نفس احتياطات التخلص.

لوحات الدوائر المطبوعة

قد تحتوي لوحات الدوائر المطبوعة على رصاص في المكونات والمواد. لذا، يجب التخلص 
من لوحات الدوائر وفًقا للوائح المحلية، كما يجب أال يتم التخلص منها في مكب النفايات 

العامة. 

بطاريات الليثيوم

يحتوي المحرك على أربع بطاريات ليثيوم صغيرة. ويتم تركيب ثالث بطاريات منها على 
لوحات الدوائر المطبوعة وبطارية واحدة في واجهة مستخدم PanelView. تحتوي كل 
بطارية على أقل من 0.05 جرام من الليثيوم التي تكون محكمة الحفظ بشكل كامل داخل 

البطاريات. بوجه عام، ال يخضع شحن هذه البطاريات والتعامل معها للوائح البيئية، ولكن 
الليثيوم يعتبر مادة خطرة. لذا، يجب التخلص من بطاريات الليثيوم وفًقا للوائح المحلية، كما 

يجب أال يتم التخلص منها في مكب النفايات العامة.

المواد الخطرة
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اعتبارات بيئية   الملحق و

الطالء باستخدام الكرومات

يتم طالء بعض صفائح الصلب ووسائل التثبيت بالزنك، كما يتم سدها بالغمس في محلول ذي 
قاعدة من الكرومات )التشطيب باللون الذهبي(. بوجه عام، ال يخضع شحن األجزاء المطلية 

بالكرومات والتعامل معها للوائح البيئية، ولكن الكرومات تعتبر مادة خطرة. لذا، يرجى التخلص 
من األجزاء المطلية بالكرومات وفًقا للوائح المحلية، وليس في مكب النفايات العامة.

في حاالت الحرائق

يتمتع المحرك بحماية هائلة من أخطاء التقوس الكهربائي، لذلك فإنه من غير المحتمل أن يكون 
المحرك سبًبا في نشوب حريق. باإلضافة إلى ذلك، تتميز المواد المستخدمة في المحرك بأنها 

ذاتية االنطفاء )أي أنها لن تحترق دون وجود لهب خارجي مستمر(. ولكن إذا تعرض المحرك 
للهب مستمر من بعض المصادر األخرى، فإن بعض مواد البوليمر الموجودة في المحرك ستنتج 

غازات سامة. لذلك، عند نشوب أي حريق، يجب على األفراد المشاركين في إطفاء الحريق أو أي 
شخص قريب من النيران ارتداء جهاز تنفس مستقل للحماية من استنشاق أية غازات سامة.

التخلص

عند التخلص من المحرك، فإنه يجب تفكيكه وفصله إلى مجموعات من المواد القابلة إلعادة 
التدوير بقدر المستطاع )على سبيل المثال، الصلب والنحاس والبالستيك والسلك وما إلى ذلك(. 

بعد ذلك، يجب إرسال هذه المواد إلى منشآت إعادة التدوير المحلية. إضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ 
كل احتياطات التخلص من هذه المواد الخاصة الموضحة أعاله.
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الملحق و   اعتبارات بيئية

مالحظات:
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الملحق ز

يلزم استخدام المشفر في الحاالت التالية:

عندما يلزم أن تكون دقة تنظيم السرعة بين 0.01 إلى 0.02% من السرعة االسمية.  .1
2.  عندما يلزم أن يكون عزم توقف سرعة الصفر أكبر من 90% من عزم التشغيل 

المستمر.

 3.  عندما تكون سرعة التشغيل المستمر أكبر من أو تساوي 0.1 هرتز، ولكن أقل من 
6 هرتز.

 4.  لتقليل عدد مرات إعادة التشغيل باستخدام إمكانية التشغيل السريع في اتجاه أمامي 
أو عكسي.

PowerFlex الجدول 14 - تنظيم سرعة المحرك
خرج الترددالمشفر

<15 فولت6...15 هرتز>6 كيلو فولت
0.1%0.1%غير منطبقدون مشفر

0.01%0.01%0.02%بمشفر

مالحظات:
يعتمد تنظيم السرعة على النسبة المئوية لسرعة تزامن المحرك.  •

يلزم تركيب المشفر على جهاز التيار المتردد   •
•   يتم تركيب مصدر تشغيلي إلمداد طاقة التيار المستمر بجهد 15 فولت في المحرك 

لتشغيل المشفر كخيار قياسي مع بطاقة مالحظات المشفر.
يتحمل العميل مسؤولية توفير المشفر وتركيبه  •

•  تتطلب محركات المحمل الكمي وجود المشفر لتوفير قدر مناسب من التفاوت المسموح 
به للحركة المحورية.

•  تتسم أجهزة المشفر الموصى بها بأنها من النوع القابل للتركيب على عمود الدوران. 
 ومن ذلك مثاًل طرازات Avtron 585 و685 أو طرازات نورث ستار 

RIM Tach HS85 من 12 إلى 15 فولت أو ما يماثلها. تتميز الطرز المقاومة 
للمغنطة بأنها أكثر قابلية للتكيف مع البيئات القاسية.

•  عند التركيب، يجب عزل جسم المشفر واإللكترونيات الخاصة به عن األرض )تتوفر 
وحدات اختيارية من الجهة المصنعة للمشفر لتنفيذ هذه المهمة(.

 •  عندما يتجاوز طول الكابل 305 متر )ألف قدم( لنورث ستار Northstar أو 
610 متر )2000 قدم( في حالة أفرتون Avtron، عليك الرجوع للمصنع لالستشارة.

متى يتعين استخدام المشفر؟

استخدام المشفر وسعات العزم
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الملحق ز   استخدام المشفر وسعات العزم

الجدول 15 - اختيار المشفر
العدد الموصي به للنبضات في كل دورة للمشفر

عدد نبضات التاكوميتر في الدورةعدد لفات المحرك في الدقيقة
3600600
3000600
18001024
15001024
12002048
10002048
9002048
7202048
6002048

تم اختبار محركات PowerFlex 7000 على دينامومتر للتحقق من األداء في حاالت عزم 
التدوير الثابت وعزم التسارع والعزم المنخفض عالي السرعة. الجدول 16 هذا، ويوضح 

سعات عزم المحرك PowerFlex 7000 في شكل نسبة مئوية من العزم المقّدر للمحرك 
بعيًدا عن حاالت الحمل الزائد اللحظي للمحرك.

PowerFlex 7000 الجدول 16 - سعات عزم المحرك
 سعة عزم الطراز 7000 بدون المشفرالمعلمة

)% من العزم المقّدر للمحرك(
 سعة عزم الطراز 7000 بالمشفر 

)% من العزم المقّدر للمحرك(
150%90%عزم التوقف

عزم التسارع
140% )0 إلى 8 هرتز(90% )0 إلى 8 هرتز(

140% )0 إلى 75 هرتز(125% )0 إلى 75 هرتز(

125% )9 إلى 75 هرتز()1(العزم في الحالة الثابتة
100% )1 إلى 2 هرتز(

140% )3 إلى 60 هرتز(
150%150%الحد األقصى للعزم

)1(  يلزم زيادة حجم المحرك لتحقيق عزم مستمر أكبر من %100.

أداء المحرك طراز 
 PowerFlex 7000 

)سعات العزم(
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استخدام المشفر وسعات العزم   الملحق ز

عزم التوقف: هو العزم المطلوب لبدء تشغيل أي جهاز من حالة التوقف التام.

عزم التسارع: هو العزم المطلوب لزيادة سرعة أي حمل وفًقا لسرعة محددة خالل فترة زمنية معينة. 
:)WK²( ويمكن استخدام المعادلة التالية لحساب متوسط العزم لتسارع أي قصور ذاتي معروف

 308t / )التغيير في عدد اللفات في الدقيقة x WK²( = T

حيث:
T = عزم التسارع بوحدات النيوتن•متر )رطل•قدم(  •

W = مقدار وحدات النيوتن أو الكيلو جرام قدم ))رطل( للقوة(  •
K = نصف قطر حركة الدوران بالمتر )قدم(  •

•  WK² = إجمالي القصور الذاتي للنظام )كيلو جرام قدم x م2 ]رطل•قدم2 [( حيث يلزم أن 
يكون المحرك في حالة التسارع، بما في ذلك المحرك وصندوق التروس والحمل

t = الوقت )بالثواني( المطلوب لتسريع الحمل اإلجمالي للنظام  •

العزم في الحالة الثابتة: هو عزم التشغيل المستمر المطلوب للتحكم في الحمل دون عدم الثبات.

حد العزم: هو طريقة إلكترونية لوضع الحد األقصى للعزم المتوفر من المحرك. بوجه عام، يقوم 
البرنامج المثبت على المحرك بضبط حد العزم على 150% من العزم المقّدر للمحرك.

مسرد المصطلحات



منشور Rockwell Automation 7000-UM202A-AR-P - مارس 2013   202

الملحق ز   استخدام المشفر وسعات العزم

الجدول 17 - مجموعة المواصفات األساسية للعزم النموذجي لحمل التطبيق)1(

مواصفات عزم التطبيق
الحمل

التصنيف المطلوب عزم الحمل كنسبة مئوية من عزم المحرك كامل الحمولة
لقدرة تشغيل المحرك

هل يلزم توفر المشفر 
لعزم البدء اإلضافي؟ التشغيل في حالة الذروةالتسارعالتوقف

أجهزة الرج
نعمعالي القدرة100100100محول التيار )CT(السائل 

نعمعالي القدرة150100100محول التيار )CT(مادة رخوة
أجهزة النفخ )طاردة مركزية(

العادي305040محول الجهد )VT(إغالق مضائل االهتزاز
العادي40110100محول الجهد )VT(فتح مضائل االهتزاز

ماكينة التقطيع )الخشب( — 
الاتصل بالمصنع5040200محول التيار )CT(البدء فارغة من الحمولة

الضواغط
العادي40100100محول الجهد )VT(تحميل الريشة المحورية

نعماتصل بالمصنع100100100محول التيار )CT(التبادل، البدء دون حمولة
النواقل

نعمعالي القدرة150130100محول التيار )CT(نوع السيور، مع حمولة
نعماتصل بالمصنع175150100محول التيار )CT(نوع السحب

نعماتصل بالمصنع200100100محول التيار )CT(نوع البرغي، مع حمولة
الطوارد )المطاطية أو 

نعماتصل بالمصنع150150100محول التيار )CT(البالستيكية(

المراوح )طاردة مركزية، المحيطة(
العادي256050محول الجهد )VT(إغالق مضائل االهتزاز

العادي25110100محول الجهد )VT(فتح مضائل االهتزاز
المراوح )طاردة مركزية، غازات ساخنة(

العادي2560100محول الجهد )VT(إغالق مضائل االهتزاز
الاتصل بالمصنع25200175محول الجهد )VT(فتح مضائل االهتزاز

المراوح )وحدة الدفع، 
العادي40110100محول الجهد )VT(التدفق المحوري(

األفران )الدوارة، مع 
نعماتصل بالمصنع250125125محول التيار )CT(الحمولة(

الخالطات
نعماتصل بالمصنع17575100محول التيار )CT(المواد الكيميائية

نعمعالي القدرة100100100محول التيار )CT(السائل
نعمعالي القدرة150125100محول التيار )CT(مادة رخوة

نعماتصل بالمصنع175125175محول التيار )CT(المواد الصلبة
الاتصل بالمصنع40100150محول الجهد )VT(العجانات

المضخات
طاردة مركزية، مع فتح 

العادي40100100محول الجهد )VT(التصريف

نعماتصل بالمصنع150200200محول التيار )CT(عجلة الموازنة في حقل النفط
العادي40100100محول الجهد )VT(وحدة الدفع

العادي40100100محول الجهد )VT(مضخة المروحة
نعماتصل بالمصنع17530175محول التيار )CT(إزاحة التبادل / اإلزاحة الموجبة

نوع البرغي، مع بدء 
العادي7530100محول الجهد )VT(التشغيل الجاف

نوع البرغي، جاهز 
نعمعالي القدرة1501001000محول التيار )CT(للتشغيل، مع فتح التصريف

التعامل مع السوائل الرخوة، 
نعمعالي القدرة150100100محول التيار )CT(مع فتح التصريف

التوربين، طارد مركزي، 
العادي50100100محول الجهد )VT(عميق جًدا 

نعماتصل بالمصنع150150175محول التيار )CT(نوع الريشة، إزاحة موجبة
العادي40100100محول الجهد )VT(فواصل، الهواء )نوع المروحة(

يناسب المحرك PowerFlex 7000 ذو اإلطار »أ« تصنيف الخدمة العادية فقط.  )1(
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الملحق ح

المواصفات

تنبيه: فى حالة وجود اختالفات بين المعلومات المنشورة في دليل 
المواصفات الفنية وتلك الواردة في التصميمات الهندسية أو الكهربية، 

فإنه يجري اعتبار تصنيفات DD أو EE قيًما صحيحة.

جدول 18 - مواصفات التصميم العامة 

الوصف
حثي أو متزامن نوع المحرك 

2400 فولت، 3300 فولت، 4160 فولت، 6600 فولتتصنيف جهد اإلدخال
± 10% للجهد االسميتحمل جهد اإلدخال

-30% فقد الجهد
5 دورات )الوضع القياسي(تجاوز فقد طاقة التحكم

< 5 دورات )وحدة UPS اختيارية(
موانع اندفاع التيار )الواجهة األمامية النشطة )AFE(/مباشرة إلى حماية اإلدخال

))D2D( المحرك
فاريستور األكسيد الفلزي )MOV ( )18 نبضة(

60/50 هرتز، +/- 0.2%تردد اإلدخال
 تحمل التيار على دائرة قصر لناقل 

الطاقة )2400 إلى 6600 فولت)3((
25 كيلو أمبير بمتوسط الجذر التربيعي للنظام، 5 دورات

45 كيلو فولت )0 إلى 1000 متر(مستوى النبض األساسي)4(
نحاسي – بلوح قصديريتصميم ناقل الطاقة

نحاسي – مطلي بلوح قصديري 6 × 51 مم )1/4 × 2 بوصة(الناقل األرضي
منفصل ومعزولسلك التحكم الخاص بالعميل

موصل فراغي مع مفتاح عزل مزود بمنصهر حماية دائرة طاقة اإلدخال
أو قاطع الدائرة

0…2400 فولتجهد اإلخراج
0…3300 فولت
0…4160 فولت

0…6000 فولت و0…6300 فولت و0…6600 فولت
تضمين عرض النبضةتصميم العاكس
الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة )SGCT(مفتاح العاكس

بدون انفصال، بدون قوسوضع تعطل المفتاح العاكس
)FIT( 100 لكل 1 مليار ساعة من التشغيلمعدل تعطل مفتاح العاكس

على الوجهين، إجهاد حراري منخفضتبريد مفتاح العاكس 
420…440 هرتزتردد تبديل العاكس

عدد الثايرستورات التبديلية للبوابة 
المتماثلة )SGCT( للعاكس

الثايرستورات التبديلية للبوابة الجهد
المتماثلة )SGCT( )لكل طور(

2400 فولت
3300 فولت
4160 فولت
6600 فولت

2
4
4
6

 تصنيفات المحرك 
ذي اإلطار "ب"
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الملحق ح   المواصفات

الوصف
تصنيف PIV للعاكس
)أقصى جهد عكسي(

PIV الكليPIV )كل جهاز(الجهد

2400 فولت
3300 فولت
4160 فولت
6600 فولت

6500 فولت
6500 فولت
6500 فولت
6500 فولت

6500 فولت
13,000 فولت
13,000 فولت
19,500 فولت

مباشرة إلى المحرك )مقوم الواجهة األمامية النشط AFE بال تصميمات المقوم
محوالت(

مقوم الواجهة األمامية النشط AFE ذو محول عزل
18 نبضة ذات محول عزل

SCR )18 نبضة(، SGCT )مقوم الواجهة األمامية النشطة مفتاح المقوم
)AFE

بدون انفصال، بدون قوسوضع تعطل مفتاح المقوم
)FIT( ( 100 )الثايرستور معدل تعطل مفتاح المقوم )SCR( 50 )المقوم السيليكوني المضبوط

التبديلي للبوابة المتماثلة )SGCT(( لكل 1 مليار ساعة من التشغيل

على الوجهين، إجهاد حراري منخفضتبريد مفتاح المقوم

الواجهة األمامية الجهدعدد أجهزة المقوم لكل طور
)AFE( النشطة

18 نبضة

2400 فولت
3300 فولت
4160 فولت
6600 فولت

2
4
4
6

6
6
6
6

)49…1( THD 5%تيار خرج <
التيار الجيبي / الجهدالشكل الموجي لإلخراج إلى المحرك

األلياف الضوئيةعزل الجهد المتوسط
الحذف االنتقائي للتوافقيات )SHE(أساليب التضمين

تضمين عرض النبضة )PWM( شبه المنحرف بصورة متزامنة
SVM غير المتزامن والمتزامن )تضمين المتجه الفراغي(

موجه مباشر رقمي بدون مستشعر طريقة التحكم
التحكم الكامل في الموجه باستخدام مالحظات المشفر )اختياري(

الضبط التلقائي عبر معالج اإلعدادطريقة الضبط
1…10 راد/ ثانيةالنطاق الترددي لمنظم السرعة

15…50 راد/ ثانيةالنطاق الترددي لمنظم العزم

تنظيم السرعة
0.1% دون مالحظات المشفر

0.01 إلى 0.02% مع مالحظات المشفر
تسارع/تباطؤ مستقل – 4 × 30 ثانية.نطاق التسارع/التباطؤ

تسارع/تباطؤ مستقل بمقدار 4 أضعافمعدالت انحدار التسارع/التباطؤ
تسارع/تباطؤ مستقل – 2 × 999 ثانية.معدل انحدار السرعة

مستقل بمقدار 3 أضعاف مع نطاق ترددي قابل للضبطتجنب السرعة الحرجة
التأخير القابل للضبطالحماية من التوقف المفاجئ

مستوى قابل للضبط والمهلة ونقاط تعيين السرعةاكتشاف فقدان الحمولة
السرعة أو العزموضع التحكم

قابل للضبط لتشغيل المحرك وإعادة التوليدحد التيار

نطاق تردد اإلخراج
0.2…75 هرتز)قياسي(

)]MFC[ 75 هرتز...85 هرتز )اختياري- يحتاج موتوًرا مكثًفا محدًدا

تصنيف قدرة التشغيل

عالي القدرةالقدرة العادية
110 % تشغيل زائد لمدة 

 دقيقة واحدة كل 10 دقائق.
)حمولة العزم المتغير(

 150% تشغيل زائد لمدة دقيقة واحدة 
 كل 10 دقائق.

)حمولة العزم الثابت(

جدول 18 - مواصفات التصميم العامة )تابع(
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المواصفات   الملحق ح

الوصف

 )VFD( كفاءة محرك التردد المتغير
النموذجي

))AFE( 97.5% )الواجهة األمامية النشطة >
< 98% )18 نبضة(

 اتصل بالمصنع لضمان كفاءة 
تصنيف المحرك المحدد

معامل طاقة اإلدخال
)AFE( مقوم الواجهة األمامية النشطة

0.95 كحد أدنى، حمولة من 10 – %100
 إرشادات التوافق مع المعيار 

)6( IEEE 519IEEE 519 – 1992 متوافق مع

مستوى ضوضاء محرك التردد 
)VFD( المتغيرOSHA 3074 85 ديسيبل لكل معيار <

ذاتي – ال يلزم وجود أي أجهزة أو برامج إضافيةإمكانية كبح إعادة التوليد

نعم – قادر على البدء والتحكم في حمل الدوران في االتجاه األمامي إمكانية التشغيل السريع
أو العكسي

واجهة المشغل

 Cat# 2711P-T10C4A9 )VAC( – شاشة لمس 10 لون
قارئ ملفات PDF مدمج

 PanelView ُمعاد تصميمه نبضة 6 وحدة منطقية ذت ذاكرة 
512 ميجا بت

اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية والبرتغالية واأللمانية والصينية اللغات
واإليطالية والروسية

240/220 فولت أو 120/110 فولت،أحادي الطور 1 – 60/50 هرتز طاقة التحكم
)20 أمبير(

16 مدخاًل رقمًيا و16 مخرًجا رقمًياالمدخالت/المخرجات الخارجية

 Hz AC or DC 60…50تصنيفات المدخل الخارجي
120…240 V – 1 mA

 Hz AC or DC 60…50تصنيفات المخرج الخارجي
30…260 V – 1 A

ثالثي معزول، )mA or 0…10V )250 Ω 20…4المدخالت التناظرية 

الدقة التناظرية

 مدخل تناظري 12 بت )بقوة 4 إلى 20 مللي أمبير(
 متغير داخلي ذو دقة بمقدار 32 بت

 التصاالت التسلسلية 16 بدقة 16 بت )1 هرتز(
)مرجع سرعة رقمي(

 أحادي معزول ثمانية غير معزول، المخرجات التناظرية 
 4…20 mA or 0…10V )600 Ω(

إيثرنت IP/DPIواجهة التوصيل

واجهة DPI الداخلية – 2 مللي ثانية لكل دقيقة و4 مللي ثانية كحد وقت المسح
أقصى

بروتوكوالت االتصاالت
)اختيارية(

Lon Works  DeviceNet
Can Open  Ethernet I/P

RS485 HVAC  Profibus
RS485 DF1  Modbus
RS232 DF1  Interbus

USB  ControlNet

الحاوية
)IEC( NEMAIP21 1 )قياسي(

)IEC( NEMAIP42 12 )قياسي(
قياسي / قابل لإلزالةجهاز الرفع

قنوات أفقية للتركيبنظام التركيب

التشطيب النهائي للهيكل

 طالء مسحوق اإليبوكسي
طالء رملي محبب باللون الرمادي الفاتح )RAL 7038( – أسود 

)RAL 8022( 
على السطح الخارجي - الجزء الداخلي – لوحات فرعية للتحكم – 

)RAL 9003( لون أبيض شديد اللمعان

جدول 18 - مواصفات التصميم العامة )تابع(
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الملحق ح   المواصفات

الوصف
مفتاح مخصص لجهاز فصل مدخل العميلأقفال التعشيق

أجزاء غير مطلية )لوحات الزنك / كرومات البرونز(الحماية من التآكل

)C )32…104 °F( / 0…50 °C )32…122 °F° 40…0 درجة الحرارة المحيطة
- اختياري

المقوم – العاكس – الكابينة )تحذير/خطأ(واجهة األلياف الضوئية
ناشرة مطلية مع وسائط الترشيح المطليةمرشح الباب

تحذير/خطأ تقييد تدفق الهواءانسداد مرشح الباب
 التخزين والنقل

)C )-40…185 °F° 70…40-نطاق درجة الحرارة

الحد األقصى 95%، بدون تكاثفالرطوبة النسبية
0…1000 متر )0…3300 قدم(االرتفاع )القياسي(

1001…5000 متر )0…16400 قدم(االرتفاع )االختياري(
1، 2، 3، 4الزالزل )تصنيف رمز البناء الموحد(

NEMA وIEC وCSA وUL وANSI وIEEEالمعايير

.CPT بنسبة %25 عند إمداد \اقة التحكم من الجهد المتوسط عبر Voltage Sag 1(  يتم تقليل(
.)D2D( مباشرة إلى المحرك/)AFE( يتم استخدام موانع اندفاع التيار لتكوينات الواجهة األمامية النشطة  )2(

)3(  يعتمد تصنيف عطل دائرة القصر على جهاز حماية اإلدخال )موصل أو قاطع الدائرة(.
)4(  يعتمد تصنيف BIL على مستويات االرتفاع > 1000 م )3300 قدم(  ارجع إلى المصنع لخفض التصنيف على 

مستويات االرتفاع إلى < 1000 م.
)5(  اختياري

)6(  في ظل ظروف معينة، يلزم تحليل نظام الطاقة.

جدول 18 - مواصفات التصميم العامة )تابع(
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)ACB( انظر لوحة التحكم التناظرية .ACB
SCR

االستبدال 86
توصيالت دائرة امتصاص 80

سعة االمتصاص 85
مقاومة االمتصاص 84

مقاومة البوابة إلى القطب السالب 83
مقاومة القطب الموجب إلى القطب السالب 81

مقاومة المشاركة 82
78 PowerCage وحدة

TSN انظر شبكة كبت الحالة العابرة

أ
أحجام كابالت الخط والحمولة 189

أقفال التعشيق 23

المحاذاة 24
إمداد طاقة التيار المتردد/التيار المستمر 126

االستبدال 131
الموضع 127

معايرة الخرج 130
موضع )طراز األنبوب الحراري( 128
إمداد طاقة التيار المستمر/التيار المستمر 137

االستبدال 139
الطرف/التوصيالت 138

الموضع 139
احتياطات عامة 10

اختبارات إيقاف طاقة التحكم 23

أقفال التعشيق 23
استشعار درجة الحرارة 90

استبدال المستشعر الحراري 90
اعتبارات بيئية 195

متطلبات جودة الهواء 195
األنبوب الحراري

أزل المروحة 118
استبدال الثايرستورات التبديلية للبوابة 

72 )SGCT( المتماثلة
استبدال المستشعر الحراري 92

استبدال مقاوم االمتصاص والمشاركة 74
استبدل األنبوب الحراري 95

فك لفيفة المقاوم 75
73   PowerCage فك وحدة

كابينة المحول 54
مجموعة دائرة امتصاص 62

98 PowerCage مكونات حشية وحدة
61   PowerCage مكونات وحدة

نقطة اختبار دائرة االمتصاص 65

)SGCT( الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة

االستبدال 69
القطب الموجب إلى القطب السالب 64

سعة االمتصاص 67
مجموعة دائرة امتصاص 62

مقاومة االمتصاص 66
مقاومة المشاركة 64

69 LED وظائف مصباح
 )SGCT( الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة

انظر الثايرستور التبديلي للبوابة المتماثلة
الحشية 97

االستبدال 98
الحماية العابرة للمدخالت 35

شبكة كبت الحالة العابرة 35
موانع اندفاع التيار 39

الطالء باستخدام الكرومات 197
الطوبولوجيا 13

العزم 200

حمل التطبيق 201
 سعات عزم المحرك 

200 PowerFlex 7000
المخططات الكهربية المبسطة 18

2400 فولت 18
4160/3300 فولت 19

6600 فولت 20
المراوح

اإلزالة 117
االستبدال 119
المستشعر الحراري

االستبدال 90
المواد الخطرة 196

التخلص من المحرك 197
الطالء باستخدام الكرومات 197

بطاريات الليثيوم 196
حريق 197

سائل العزل الكهربائي للمكثف 196
لوحات الدوائر المطبوعة 196

المواصفات 203

ب
بطاريات الليثيوم

التخلص 196

ت
تشغيل المشفر التربيعي 157

فهرس
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فهرس

تصميمات المقوم 14

18 نبضة 16
مباشرة إلى المحرك 14

15 )AFE( مقوم الواجهة األمامية النشطة
تفسير رقم الكتالوج 169

تكنولوجيا التبريد 16
توافق المحرك 17

توصيالت كابالت األلياف الضوئية 109

ج
جدول الصيانة الوقائية 171

إعداد التقارير 175
الفحوصات المادية 172
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