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مقدمة عن الدليل:
ُ
تعنى العمليات التشغيلية بضمان كفاءة البنية التحتية للمنشأة ويتم تشغيلها على النحو املطلوب بحيث
توفر بيئة عمل مالئمة ومتوافقة مع األنظمة واللوائح ،وتحقق األهداف املالية املرجوة ،واملحافظة على
محيط املنشأة والبيئة .يحتوي الدليل على معلومات هامة لاللتزام بتعليمات التشغيل بطريقة مالئمة
وفعالة لضمان املوثوقية والخدمة الطويلة في حياة املعدات وتجنب أية مخاطر.
تركز إرشادات التشغيل والصيانة في هذا الدليل على املباني التعليمية التي يتم تنفيذها بأدارة شركة
تطوير للمباني من خالل توفير درجة حرارة مالئمة والتحكم بها ،ومستوى اإلضاءة واملعدات وغير ذلك
من الجوانب التشغيلية األخرى الضرورية لتحقيق الكفاءة والفعالية بأنظمة املبنى ،وهيكله اإلنشائي،
وفراغاته الداخلية واملساحات الخارجية واألرضيات.
يشير مصطلح "أنظمة املبنى" في املجمل إلى جميع األنظمة املادية وتشمل كافة املعدات واملواد وأجزائها.
وتشير كذلك إلى مجموعة من األجزاء املرتبطة ببعضها البعض لتوفير خصائص تشغيلية للمرفق.
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تشغيل وصيانة االنظمة واملعدات

إن الجوانب املتعلقة بكفاءة الطاقة واالستدامة البيئية وجودة الهواء واملياه تعد جميعها مسائل مهمة
إلدارة املنشأة وتؤثر بشكل مباشر على انتاجية وكفاءة وسالمة املنشأة ومطابقتها للقوانين .لذا على مدراء
ومستخدمي املرافق أن يكونوا ملمين بهذه املسائل وقادرين على معالجتها والتعامل معها كجزء من مهام
أعمالهم للمحافظة على كفاءة عمل األنظمة واملعدات بمختلف فئاتها بما في ذلك:
.1
.2
.3
.4
.5
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أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد HVAC
السخانات الكهربائية
أنظمة النقل
مضخات تغذية املياه
نظام البيانات.
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 .6نظام الصوتيات واإلذاعة
 .7نظام االتصاالت
 .8نظام انذار الحريق
 .9مراوح الشفط املركزية

TBC Confidential

اعتبارات الصحة والسالمة
توجد الكثير من االعتبارات الخاصة بالصحة والسالمة املرتبطة بأنظمة املبنى .وتوجد ثالثة عناصر
أساسية تؤثر على أنظمة املبنى وهي االستدامة البيئية والسالمة املهنية وتقييم مخاطر العمل.
.1

االستدامة البيئية:

التأكد من أن األعمال واألنشطة التي تتم داخل املرفق ال تلحق أضرارا فادحة بالبيئة .وتعمل سياسات
وإجراءات االستدامة البيئية على تحقيق ما يلي:
• ترشيد استهالك الطاقة من خالل استخدام أجهزة وأنظمة ذات كفاءة عالية.
• تخفيض كمية املخلفات من خالل تطبيق إجراءات ذات كفاءة عالية واستخدام برامج إعادة
التدوير.
• ترشيد استهالك املياه من خالل برامج إدارة املياه والتي تشمل مياه الصرف الصحي والشرب واألمطار.
• املحافظة على البيئة الطبيعية من خالل استخدام مواد كيميائية قابلة للتحلل وتنظيف األسطح
واملحافظة عليها.
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اعتبارات الصحة والسالمة
 .2السالمة في بيئة العمل:

التأكد من أن األعمال واألنشطة التي تتم داخل املرفق ال تلحق أضرارا فادحة بالبيئة .وتشكل السالمة
املهنية أحد أهم املقومات ببيئة ومكان العمل ،وتشمل الحماية من وقوع الحوادث وفحص أنظمة
الحريق ،واملخاطر الصحية ،واملواد الكيميائية والحيوية والكهرباء ذات الجهد العالي ،واستخدام أدوات
الحماية الشخصية كخوذة الحماية والنظارات وأدوات حماية األذن واملالبس املقاومة للحرائق ومراقبة
جودة الهواء والقفازات وأحزمة السالمة املخصصة لألعمال فوق منسوب سطح األرض والعديد من
أدوات السالمة األخرى.
وعلى مدير املرفق الحرص على نشر ثقافة السالمة املهنية والتأكد من تطبيقها في جميع أنظمة التشغيل
والصيانة ،وعليه أن يكون ملما بجميع مبادئ السالمة ومنهجيات تنفيذ العمل ومناولة املواد وتشغيل
املعدات ،والتأكد من أن جميع األشخاص املوجودين في املبنى على دراية بهذه اإلجراءات وبطريقة تنفيذ
العمل بالطريقة اآلمنة.
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اعتبارات الصحة والسالمة
 .3تقييم مخاطر مكان العمل

تقع أغلب الحوادث في أي مرفق نتيجة عن تصرفات غير آمنة من بعض األشخاص ،وعادة تكون هذه
التصرفات جزءا من سلوك فرد أو مجموعة من األشخاص .يصعب تغيير السلوك ألنه ناتج عن عادات
األشخاص وطبيعتهم البشرية .وتبقى مسئولية مدير املرفق القيام بتقييم املخاطر بفعالية والسعي على
تقليلها قدر اإلمكان .وتوجد عدة آليات للتقليل من املخاطر منها تحليل سالمة مهمة العمل وقائمة بيانات
السالمة.
ووتضمن هذه اإلجراءات على ما يلي:
• تحصين مناطق الصعق الكهربائي وأنظمة الجهد العالي ووضع عالمات تحذيرية مكتوب عليها "خطر".
• إجراءات الطواري والتدريب على تطبيق خطة الطواري.
• إجراءات نقل مواد األسبيستوس والرصاص والقوالب واملواد املشعة واملواد الكيميائية وما شابهها.
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محتوى الدليل:

يتضمن هذا الدليل على عمل األنظمة واملعدات التالية:
 .1دليل أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد HVAC
 .2دليل السخانات الكهربائية
 .3دليل أنظمة النقل
 .4دليل مضخات تغذية املياه
 .5دليل تشغييل نظام البيانات
 .6دليل تشغييل نظام الصوتيات واالذاعه
 .7دليل تشغييل نظام االتصاالت
 .8دليل تشغييل نظام انذار الحريق
 .9دليل مراوح الشفط املركزية
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محتوى الدليل:

 .1دليل أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد HVAC
 .2دليل السخانات الكهربائية
 .3دليل أنظمة النقل
 .4دليل مضخات تغذية املياه
 .5دليل تشغييل نظام البيانات
 .6دليل تشغييل نظام الصوتيات واالذاعه
 .7دليل تشغييل نظام االتصاالت
 .8دليل تشغييل نظام انذار الحريق
 .9دليل مراوح الشفط املركزية
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أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد HVAC
يعمل نظام التكييف بضبط واملحافظة على درجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء داخل املبنى .وحسب
نوع النظام واملوقع الجغرافي ،فقد يتضمن النظام على توزيع البرودة/التدفئة داخل املبنى مع خارجه.
ويتضمن النظام على وحدات تحكم كاملفاتيح الكهربائية واملكيانيكية وأجهزة قياس تقوم بإدارة تشغيلها
وإعداد تقارير عن حالتها.
مشاكل الرطوبة وجودة الهواء الشائعة:
• التاكد من توزيع الهواء النقي الى داخل الفصول الدراسية.
• تسرب الهواء من مواسير الهواء الراجع في املساحات الضيقة.
• توصيالت كهربائية غير آمنة أو معدات تالفة/متهالكة.
• تسرب غاز أول أكسيد الكربون وغازات سامة أخرى من خالل مصدرالهواء.
• تسريب من وحدة التبريد
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أسباب تعطل جهاز التكييف
األماكن التالية قد تسبب خلل في الجهاز(يرجى االستشارة بالوكيل املحلي):
 .1وجود الهواء املالح املحيط بها (في املناطق القريبة من الساحل).
 .2وجود الغازات الكاوية مثل (كبريتيد) املوجودة في الهواء (في املناطق القريبة من الينابيع
الساخنة).
 .3فولت يهتز بعنف (في املصانع).
 .4في املطبخ حيث أنها مليئة النفط والغاز.
 .5وجود املوجات الكهرومغناطيسية القوية القائمة.
 .6وجود مواد قابلة لالشتعال أو الغاز.
 .7وجود املواد الحمضية أو القلوية تتبخر السوائل.
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مالحظات قبل التثبيت
 حدد مسار تحمل صحيح.
 إذا تم تثبيت أجهزة تكييف الهواء على الجزء املعدني للمبنى ،يجب أن تكون معزولة كهربائيا وفقا
للمعايير ذات الصلة واألدوات الكهربائية.
تطبق شروط التثبيت التالية:
 ايصال الطاقة ملكيفات الهواء الذي ينبغي القيام به في توزيع الكهرباء الرئيسية .أي معدات أخرى
عليها أن تكون متصلة بهذا الخط.
 الحصول على تركيب مفصل مقبول ،يرجى الرجوع إلى عقدك مع مزود الطاقة في حال كانت القيود
ال تنطبق على منتجات مثل الغساالت ومكيفات الهواء أو األفران الكهربائية.
 للحصول على تفاصيل قوة من أجهزة تكييف الهواء ،والرجوع إلى لوحة تقييم املنتج.
 االتصال باملوزع املحلي في حال وجود أي سؤال.
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خطوات تركيب الوحدات الداخلية )(Indoor unit
 وجود مساحة كافية للتركيب والصيانة.
 يم تركيبها في وضع أفقي ،وهيكلها يجب أن يتحمل وزن الوحدة الداخلية.
 وال يمنع منفذ الهواء ومدخل الهواء ،وتأثير الهواء الخارجي هو األقل.
 تدفق الهواء يمكن أن يصل إلى جميع أنحاء الغرفة.
 يمكن استخراج األنبوب املوصل بها وأنبوب التصريف بسهولة.
 ال يوجد إشعاع املباشر من السخانات.
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خطوات تركيب الوحدات الداخلية )(Indoor unit
 يرجى الرجوع إلى الشكل التالي لقياس املسافة بين املسامير اللولبية.
 يتم تثبيت باستخدام 10براغي معلقة.
 معالجة إلى الحد األقص ى يختلف من املنشآت ،والتشاور مع افراد البناء إلجراءات محددة.
 تنفيذ وتشغيل خط االنابيب في السقف بعد االنتهاء من تركيب الوحدة.
 تحديد اتجاه األنابيب ليمكن سحبها .ويتم بعدها تركيب أنابيب التبريد ،أنابيب الصرف قبل
تثبيت الوحدة.
 تركيب البراغي واملسامير.
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تثبيت و تركيب األنابيب الفريون
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ال تدع الهواء والغبار ،أو غيرها من الشوائب
تقع في نظام األنابيب خالل فترة التثبيت.
يجب أن ال يتم تثبيت األنابيب التي تربط حتى
يتم تثبيت الوحدات الداخلية والخارجية.
إبقاء ربط األنابيب الجافة ،وعدم السماح
بأي رطوبة أثناء التثبيت.
قياس الطول الالزم للربط األنابيب ،وتكون
على النحو التالي.
ربط الوحدة الداخلية في البداية ،ثم الوحدة
الخارجية.
ثني األنابيب في الطريق الصحيح دون الحاق
أي ضرر.
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إجراء توصيل األنابيب

 قياس االطوال الالزمة لربط األنابيب ،وتكون
على النحو التالي.
 تأكد من استخدام اثنين من الشدات في وقت
واحد عند توصيل أو قطع األنابيب.
تحذيرات

 يجب إغالق صمام توقف الوحدة الخارجية
(كما هي حالته األصلية).
 األنابيب يجب ان تكون خالية من الغبار وغيرها
من الشوائب التي قد تدخل نظام األنابيب
وتسبب عطل في وقت الحق.
 يرجى طرد الهواء من أنابيب التبريد قبل
التوصيل.
TBC Confidential

 عمل فتحة في الجدار (مناسب لحجم االنبوب تكون في العادة  90ملم) ،ثم اغالق الفتحة.
 ربط األنبوب املوصل والكابالت معا بشكل وثيق.
 ال تدع الهواء يتسرب الى الداخل ،والذي قد يؤدي الى تسرب املياه من خالل التكثيف.
 تمرير األنابيب من خالل الفتحة الى الخارج .كن حذرا من توزيع األنابيب بعدم الحاق أي ضرر
األنبوب.
 ربط األنابيب.
 بعد ذلك ،فتح الصمامات مع ايقاف تشغيل الوحدة الخارجية وجعل أنبوب التبريد يصل الوحدة
الداخلية مع الوحدة الخارجية.
 التأكد من عدم وجود تسرب ويتم التحقق من ذلك عن طريق كاشف تسرب أو املاء والصابون.
 تغطية مشتركة لألنابيب إلى الوحدة الداخلية مع عازل الصوت او الحرارة.
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التحكم بدرجات الحرارة
عدم القاء الريموت على االرض أو ضرب وحدة التحكم.
تحديد موقع وحدة التحكم عن بعد قبل تثبيتها.
ابقاء وحدة التحكم عن بعد على األقل  1متر بعيدا عن أقرب
جهاز تلفزيون أو املعدات األخرى (ضروري ملنع االضطرابات
والتدخالت)
ال تقم بتثبيت وحدة التحكم عن بعد في مكان يتعرض ألشعة
الشمس املباشرة أو بالقرب من مصدر حرارة ،مثل موقد.

تأكد أن األقطاب اإليجابية والسلبية في اماكنها الصحيحة
عند تركيب البطاريات.
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األسالك الكهربائية
 سلك الطاقة الذي سيتم اختياره مطابق للوائح الوطنية.
 ينبغي اختيار اسالك الوحدة الخارجية بحيث تكون مطابقة لدليل التركيب.
 يجب أن تكون األسالك بعيدا عن مصادر الحرارة ،لتجنب ذوبان طبقة العزل لألسالك.
 ينبغي أن تكون االسالك مغطاة بعازل حراري جنبا إلى جنب مع أنابيب التبريد.
 ربط الوحدة الداخلية ال يتم إال بعد تركيب انابيب التبريد.
 يرجى الرجوع إلى الرسم البياني لوحدة األسالك الداخلية.

مالحظة :يمكن توصيل املكيفات مع نظام املراقبة املركزي (  )CCMقبل العملية ،يرجى توصيل األسالك
بشكل صحيح وتركيب النظام وشبكة الوحدات داخلية.
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(Outdoor unit) خطوات تركيب الوحدات الخارجية
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خطوات تركيب الوحدات الخارجية )(Outdoor unit
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تثبيت  4مسامير ربط في املواقع املشار إليها باألسهم في الصورة .للحد من االهتزاز ،ال تقم بتثبيت
الوحدة على األرض مباشرة.
تثبيت الوحدة على قاعدة (مثل الصبة الخرسانية).
تقوم القاعدة بدعم ساقي الوحدة وتكون بعرض  50ملم أو أكثر.
اعتمادا على شروط التثبيت ،قد تهتز الوحدة الخارجية أثناء التشغيل ،والتي قد تسبب الضوضاء
واالهتزاز .لذلك ،يتم تركيب قطع شرائح تقلل من االهتزاز اثناء التركيب.
تثبيت األساس ،والتأكد من وجود مساحة كافية لتثبيت أنابيب االتصال .تثبيت الوحدة الخارجية
بقاعدة صلبة وثابتة باستخدام البراغي (استخدام  4مجموعات من البراغي  10ملم ،مع الصواميل).
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خطوات تركيب الوحدات الخارجية )(Outdoor unit

 فصل االغطية واملقابس من األنابيب.
 يجب تمركز حافة املاسورة في املنتصف سواء
لخط السحب او خط الطرد بالجزء الخاص
بالوحدة الخارجية ثم يتم الربط.
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خطوات تركيب الوحدات الخارجية )(Outdoor unit
 يتم شد وربط االجزاء بواسطة اليد ،بعدها يستخدم مفتاح الربط للتشديد عليه.

طريقة شحن املاكينة
 إزالة الغطاء
 إزالة املسمارين في تصاعد مستمر.
 إزالة الغطاء عن طريق الدفع إلى أسفل.
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خطوات تركيب الوحدات الخارجية )(Outdoor unit
 ربط كابل التيار الكهربائي وكابل اتصال للوحدة .قم بتوصيل كابل التيار الكهربائي وكابل اتصال
اللوحة .ربط كابل التيار الكهربائي وكابل اتصال بواسطة صواميل.
 تأكد من اغالق الثقوب عند وضع املعجون .وضع الكابالت جنبا إلى جنب( .تجنب تداخل الكابالت).
وضع الغطاء وصمام الغطاء الخلفي بعد االنتهاء من العمل
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فحص تسرب الغاز وطرد الهواء من املاكينة
 يتم إجراء فحوصات تسرب الغاز باستخدام إما فراغ أو
غاز النيتروجين.
 فحص تسرب الغاز مع الفراغ:
 تحقق إذا كانت وصالت األنابيب آمنة.
إزالة الغطاء الصمام ثالثي الرؤوس ،وتوصيل خراطيم
مع عداد قياس متعددة الشحن من  3في اتجاه وصمام.
 فتح صمام العداد مقياس بالكامل.
 تشغيل مضخة الفراغ وبدء ضخ أسفل.

22
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 تأكد من أن مقياس الضغط يقرأ  0.1-ميجا باسكال (-
 14.7رطل) ،تشغيل مضخة فراغ ملدة  30دقيقة أو أكثر
في كل صمام.
 في اسفل نهاية مضخة ،إغالق صمام مشعب مقياس
بالكامل ووقف مضخة فراغ.
( تحقق أن يترك كما هو لحوالي  10دقيقة ،وإبرة مقياس
الضغط ال ترجع).
 قطع خرطوم الشحن ثالثي الرؤوس.
 غلق جميع املحابس.

TBC Confidential

تثبيت الوحدة الداخلية ،الوحدة الخارجية ،كابل إمدادات الطاقة ،وكابل اتصال ،وجهاز التحكم عن بعد
كابل التحكم ال يقل عن  1متر ( 40بوصة) بعيدا عن التلفزيون أو الراديو.
الغرض من هذا هو منع التلفزيون من تدخل االشارات أو ضوضاء الراديو( .حتى لو كانت تثبيت أكثر من 1
متر ( 40بوصة) وبصرف النظر ،يمكن أن تتلقى الضوضاء تحت بعض الظروف)
23
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اختيار املكان الصحيح لتركيب الوحدة الخارجية

•تثبيت الوحدة بحيث ال يتم وضعها مائلة بأكثر من  .˚3ومع ذلك ،ال تقم بتثبيت الوحدة مع ميول نحو الجانب الذي
يحتوي على الضاغط
•عند تثبيت الوحدة الخارجية في مكان يمكن فيه أن تتعرض لرياح قوية ،يتم ربط الوحدة بشكل
آمن.
24
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االعطال و طرق حلها
العرض
عدم بدء الوحدة في العمل

يتدفق الهواء بشكل عادي و لكن ال يبرد
ً
ً
تبريدا كامال

تعمل الوحدة و تتوقف بشكل متكرر

التبريد املنخفض األثر

25
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الحل

املشكلة
خلل في الطاقة.
مفتاح الطاقة مغلق.
احتمال احتراق صمام مفتاح الطاقة.

انتظر عودة الطاقة.
قم بتشغيل الطاقة.
االستبدال.

نفاذ بطارية جهاز التحكم عن بعد او مشكالت أخري في التحكم.
لم يتم تحديد درجة حرارة بشكل صحيح.

تغيير البطاريات أو فحص جهاز التحكم عن بعد.
تحديد درجة الحرارة بشكل جيد.

يكون في مرحلة احماء الضاغط التي تقدر بثالث دقائق.

االنتظار.

املبرد مرتفع جدا أو منخفض جدا.
يوجد هواء أو غاز متصلب في دائرة املبرد.

تحقق من وجود تسرب و أعد شحن املبرد بشكل سليم.
أفرغ املبرد ثم قم بإعادة شحنه.

وجود عطل بالضاغط.
دائرة النظام مغلقة.

إجراء صيانة للضاغط أو استبداله.
ابحث عن السبب و الحل.

جفاف مبدل حرارة الوحدة الداخلية و الوحدة الخارجية.
جفاف مرشح الهواء.

تنظيف مبدل الحرارة.
تنظيف مرشح الهواء.

وجود انسداد في مدخل/مخرج الوحدتين الداخليتين/الخارجيتين.
وجود أحد االبواب أو النوافذ مفتوحا.
وجود أشعة ضوء الشمس بشكل مباشر.
وجود مصدر حراري كبير جدا.
ارتفاع درجة حرارة الخارجية.

التخلص من االشياء امللوثه و جعل الهواء لطيفا.
غلق األبواب أو النوافذ.
إسدال الستاتر لحجب أشعة الشمس.
تقليل مصدر الحرارة.
تقليل سعة تبريد جهاز التكييف (طبيعي).

وجود تسرب من املبرد أو عدم كفاءة املبرد.

فحص التسرب و إعادة شحن املبرد بشكل سليم.
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االعطال و طرق حلها
العرض

املشكلة
درجة الحرارة الخارجية أقل من  7درجات.

التسخين املنخفض األثر

الحل
استخدام جهاز التسخين.

عدم غلق النوافذ بشكل كامل.

غلق األبواب و النوافذ.

وجود تسرب من املبرد أو عدم كفاءة املبرد.

فحص التسرب و إعادة شحن املبرد بشكل سليم.

اختفاء البيان على الشاشة بعد انقضاء فحص ما اذا كان عملية ضبط التوقيت قد وصلت إلى النهاية حيث يظهر
على الشاشة أن ضابط الوقت مغلق.
الوقت

سوف يتوقف جهاز تكييف الهواء عند الوصول إلى الوقت املحدد.

ينطفئ مؤشرضابط الوقت بعد انقضاء فحص ما اذا كان عملية ضبط التوقيت قد بدأت عندما تظهر الشاشة سوف يبدأ جهاز تكييف الهواء في العمل بشكل تلقائي و سوف يغلق املؤشر املناسب
عند الوصول إلى الوقت املحدد.
أن ضابط الوقت في حالة تشغيل.
وقت معين

عدم تلقي أصوات نغمات من الوحدة
الداخلية حتي عند الضغط على زر
ON/OFF
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تأكد من توجيه مرسل اإلشارة الخاص بجهاز التحكم السلكي نحو وجه بشكل مباشر مرسل اإلشارة الخاص بجهاز التحكم السلكي نحو مستقبل إشارة
األشعة تحت الحمراء الخاص بالوحدة الداخلية ثم اضغط بشكل متكرر على زر
مستقبل إشارة األشعة تحت الحمراء الخاص بالوحدة الداخلية بشكل
ON/OFFمرتين.
سليم عند الضغط على زر ON/OFF
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تحديد العطل و الوقاية

رقم

1

جهاز استشعاردرجة حرارة الغرفة الذي يفحص
القنوات ال يعمل بشكل عادي

E0

2

جهاز استشعاردرجة حرارة األنابيب الذي يفحص
القنوات ال يعمل بشكل عادي

E1

3

اتصاالت الوحدة الداخلية و الخارجية التي تفحص
القنوات ال يعمل بشكل عادي

E2

4

حدوث عطل في تنبيه مستوي املاء

E3

5

حدوث عطل في وحدة تكييف الهواء

E5

6

وقاية درجة حرارة الضاغط

P1

7

الغلق من خالل وظيفة التحكم عن بعد

CP

إطفاء
27

شاشة ( )1تشغيل

شاشة ()2
ضبط
الوقت

شاشة ( )3مروحة
ازالة الصقيع

شاشة ()4
التنبيه

الصمام الرقمي
للشاشة
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الوميض عند  5هرتز

الوميض عند  5هرتز
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احتياط
•
•
•
•
•
•
•
•

تأكد من فصل مزود الطاقة قبل تنظيف مكيف الهواء.
تأكد من أن األسالك غير مقطوعة أو مفصولة.
استخدام قطعة قماش جافة ملسح الوحدة الداخلية و جهاز التحكم عن بعد.
ال تقم أبدا باستخدام قطعة قماش مبتلة لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.
ال تقم باستخدام نافض غبار معالج كيميائيا أو تقوم بترك هذه املادة لفترة طويلة على الوحدة.
فقد تؤدي إلي تلف أو بهت لون الوحدة.
عليك إيقاف التشغيل قبل التنظيف .
تأكد من تأريض مكيف الهواء.

الصيانة بعد فترة التوقف الطويلة
•
•
•
•

قم بالفحص و إزالة أي ش يء قد يعوق فتحات املنفذ و املدخل للوحدات الداخلية و الوحدات الخارجية.
قم بتنظيف مرشحات الهواء و غطاءات الوحدات الداخلية.
قم بتشغيل الطاقة ملدة  12ساعة على األقل قبل تشغيل الوحدة من أجل ضمان التشغيل الطبيعي.
و بمجرد تشغيل الطاقة سوف تظهر عالمة جهاز التحكم عن بعد.

الصيانة قبل فترة التوقف الطويلة
قم بتشغيل مروحة الوحدات الداخلية فقط ملدة نصف يوم من أجل تجفيف الوحدات من الداخل.
قم بتنظيف مرشحات الهواء و غطاءات الوحدات الداخلية.
28
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(Air handling unit) نظام التكييف من النوع
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فكرة تشغيل )(Air handling unit
تقوم بخلط الهواء الراجع ) (Return Airمع نسبة من الـ ) (Fresh Airهذه النسبة من
 10الى  % 15من الهواء الخارجي …وكذلك يتم تنقية عن طريق الفالتر املوجودة في الـ
 AHUمثل الـ  BAG FILTER AND PREFILTERالتي سنتعرف عليها ونشير لها اثناء
الشرح .تقوم ايضا بالتحكم في نقاء الهواء ومحتواه وكذلك درجة رطوبته .
هذه الوحدة تستخدم للتبريد فقط اما وحدات مناولة الهواء للتسخين فنجد بها
اضافة الي ذلك ) )HCاي ) .)Heating Coilهذا باإلضافة الي امكانية استخدام فالتر
اضافية في االماكن التي تتطلب ذلك كاملستشفيات وغرف العمليات.
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مكونات )(Air handling unit
الفلتر االبتدائي ):)Pre Filter
سميت الفالتر االبتدائية بهذا االسم ألنها هي اول الفالتر التي
يمر بها الهواء الراجع لتنقية من الشوائب وتتكون هذه الفالتر
من االسفنج واالملونيوم ويمكن ازالتها بسهولة وتنظيفها.
الفلتر الحقائبي ):)Bag Filter
سميت الفالتر الحقائبية بهذا االسم ألنها تشبه الحقيبة في
الشكل وتستخدم لتنقية الهواء من االتربة والرمال بنسبة
.%45
HEPA Filter
اما اذا كان الغرض تنقية عالية للهواء كغرف العمليات وغرف
فصل االمراض املعدية في املستشفيات فنضيف HEPA Filter
31
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املروحة  +املوتور ) :(Fan +Motor
هي عبارة عن مروحة تعمل عن طريق موتور تقوم بسحب الهواء من املكان املراد تبريده وطرده اليها
بعد تبريده.
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ملفات التبريد ) :(Cooling Coil
تقوم ملفات التبريد بالتبادل الحراري بينها وبين الهواء الراجع الساخن فيبرد الهواء ويتم طرده
الي املكان املراد تكييفه وذلك الن ملفات التبريد Cooling Coilيمر بها الفريون كوسيط للتبريد.
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غرفة الخلط ):(Economizer
هو عبارة عن صندوق لخلط الهواء الراجع من املكان املكيف الذي يكون يحمل جزء من البرودة
مع الهواء املتجدد  fresh airفلذلك نقوم بالتوفير كثيرا بدال من ان نقوم بإدخال  fresh airكامل
من الخارج الذي يكون بالتأكيد اكثر سخونة  ..فهو وسيلة لتوفير الطاقة وغير مكلف كثيرا فقط
نحتاج الي مروحة لشفط الهواء الراجع املراد استبداله بهواء جديد.
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خطوات تشغيل )(Air handling unit
 -1عند تشغيل الـ AHUاول املكونات التي تعمل هي املوتور.
 -2يقوم املوتور بعدها بتحريك املروحة عن طريق السيور.
ُ
 -3ثم تقوم املروحة بسحب الهواء من املكان املراد تكييفه اي الـ ).)Return Air
 -4ثم يمر الـ  Return Airعلي الفلتر االبتدائي ) (pre filterلتنقيته من الشوائب.
 -5ثم يمر الـ  Return Airعلي الفلتر الحقائبي ( (Bag filterلتنقيته من االتربة والرمال.
 -6ثم يمر الهواء الراجع علي ملفات التبريد ) (Cooling Coilفيبرد.
ُ
 -7ثم يتم طرد الهواء البارد الي الحيز املراد تبريده.
ملحوظة :
قطر الـ ) )blowerفي وحدة مناولة الهواء يتناسب طرديا مع كال من ) )c f m & kwاي انه بزيادة
قطر الـ ( )blowerتزاد الـ) )c f mالتي تعطيها الـ ) )AHUويزداد ايضا استهالك الكهرباء بالـ kw
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وحدة مناولة الهواء النقي
اختصارها علي املخطط هو ) FAHU (fresh air handling unitوهي عبارة عن وحدة معالجة
ألغراض التهوية ..ويدخل اليها الهواء من الجو بنسبة  %100ثم يمر علي الفالتر وملف
التبريد ..فيبرد وتزيد رطوبته ثم يدفع باملروحة الي داخل الحيز املراد تكييفه .
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وحدة مانع الصوت )(Sound Attenuators
اما اذا كان املكان يتطلب قدر عالي من الهدوء كاستديوهات تسجيل الصوت وغيرها فنضيف للـ
))AHUخامد للصوت) )Sound Attenuatorsعلى مخرج الهواء وكذلك فتحة
الرجوع .
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ماص الصدمات في وحدة مناولة الهواء
يقوم ماص الصدمات  vibration absorberبمنع انتقال الصدمات الناتجة عند تشغيل وحدة
مناولة الهواء .air handling unit
اذا كانت وحدة مناولة الهواء  air handling unitموجودة في السرداب  basementفنكتفي بأنشاء
خرسانة اسفلها … اما اذا كانت وحدة مناولة الهواء  air handling unitفي اي طابق  floorمن
الطوابق فيجب وضع ماص للصدمات  vibration absorberاسفلها.
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وحدة مناولة الهواء عالية الدقة
هي عبارة عن وحدة مناولة الهواء لكنها عالية الدقة فتتميز بـ :
 -1تقوم بأداء وظيفتها جيدا
 -2تتميز بالترطيب الجيد ))humidification
 -3سهلة في التشغيل وتعرض الحرارة والرطوبة علي شاشة( (LCD
 -4صوتها خفيف .
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محتوى الدليل:

 .1دليل أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد HVAC
 .2دليل السخانات الكهربائية
 .3دليل أنظمة النقل
 .4دليل مضخات تغذية املياه
 .5دليل تشغييل نظام البيانات
 .6دليل تشغييل نظام الصوتيات واالذاعه
 .7دليل تشغييل نظام االتصاالت
 .8دليل تشغييل نظام انذار الحريق
 .9دليل مراوح الشفط املركزية
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السخانات الكهربائية
مكونات السخان
معالجة التبطين بالزجاج
 يتم تصنيع الخزان باستخدام الصلب السميك ،عالي الجودة.
 تتم معالجة سطحه من التيتانيوم خاص ،يعالج في حرارة  810درجة مئوية
مما يعطي حاجز دائم ضد الصدأ وتآكل .وصقل الخزف يقوم بتحويل

السخان الى وعاء "زجاج" ،وبالتالي تكون غير سامة ،والبيئة الصحية التي
لديها على أقص ى قدر من الحماية ضد البكتيريا.
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مكونات السخان
أنابيب املياه الفوالذ املقاوم للصدأ

 أنابيب املياه (مداخل ومخارج) مصنوعة من الفوالذ املقاوم
للصدأ
أنود املغنيسيوم

 الجسيمات من أنود املغنيسيوم املتضخم ،املضادة للكهرباء،
وبالتالي تضمن حماية دائمة وتعطيها حياة طويلة
برغي الفالنجات

 عنصر التدفئة ،األنود والحرارة مثبتة على  5براغي (بقطر  70مم)
وهذا يتيح وصوال سريعا لسهولة الصيانة.
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مكونات السخان
وقاية الشكل الخارجي من الصدأ

 دهان الغطاء الخارجي بمادة االيبوكس ي حتي تعطيها عمر اطول
وحماية دائمة.
صمام االمان العلوي

 هذا صمام أمان يوضع على األجهزة من أعلى مطابق ملواصفات
الجودة  SASOو يعمل على خروج الهواء من داخل السخان.
صمام األمان السفلي

 تم تجهيز سخانات املياه مع صمام األمان لضمان أقص ى درجات
األمان في حالة الضغط واإلفراط في داخل السخان.
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مكونات السخان
سخانات املياه األفقية لديها نفس مواصفات السخانات
العمودية .السخانات األفقية هي مناسبة لالستخدام
في حال وجود اسقف معلقة  ،أو في أي مكان ال تتوفر
فيه املسافة العمودية كافية.
ملف التسخين
هذا امللف هو مصدر التسخين
مبين درجة الحرارة
ثرموستات لضبط درجة حرارة املياه
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محتوى الدليل:

 .1دليل أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد HVAC
 .2دليل السخانات الكهربائية
 .3دليل أنظمة النقل
 .4دليل مضخات تغذية املياه
 .5دليل تشغييل نظام البيانات
 .6دليل تشغييل نظام الصوتيات واالذاعه
 .7دليل تشغييل نظام االتصاالت
 .8دليل تشغييل نظام انذار الحريق
 .9دليل مراوح الشفط املركزية

45

© TBC 2016

TBC Confidential

أنظمة النقل
تتضمن أنظمة النقل على نقل مستخدمي املبنى التعليمي .تتضمن أنظمة النقل على املصاعد ،وال تشمل
الدرج الدائم باملبنى ألنه يعد من أجزاءه اإلنشائية.
املصاعد الكهربائية
والتي تتكون من تروس أو آلية حركية عمودية بدون تروس ،وتستطيع هذه املصاعد الوصول إلى
االرتفاعات املطلوبة وبسرعة عالية.
وألسباب أمن وسالمة املستخدمين واإلخالء وتجنب احجتاز األشخاص داخل املصعد ،فإن هذه املصاعد
تتطلب أداة اتصال ثنائية والعمل بشكل متناسق وتوفير خصائص حماية .إن من أكثر الحاالت املتكررة
من استخدام هذه املصاعد هي الحالتين التاليتيين:
• خطر التعثر بسبب عدم توقف كبينة املصعد بنفس مستوى الطابق باملبنى.
• ارتطام األشخاص بباب املصعد عند خروجهم منه أو دخولهم بسبب عدم توفر ضبط دقيق
للطاقة الحركية.
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مكونات املصعد
البكرة
 يلف السلك الخاص بنقل الحركة لكابينة املصعد على البكرة

بطاريات الشحن
 توضع البطاريات بلوحة كهربائية و متصلة بمصدر دائم للتيار الكهربي بحيث تعمل البطاريات على
مد املصعد بالتيار الكهربي في حال انقطاع التيار الكهربي لوصول املصعد الى اقرب دور للحفاظ على
سالمة االشخاص داخل املصعد.
البكرة و الذراع
 البكرة و الذراع املوضعين على الحائط بجوار املاكينة و الغرض منهم هو صعود او هبوط املصعد
بطريقة يدوية الى اقرب دور في حال انقطاع التيار الكهربي و كذلك وجود خلل بالبطاريات للحفاظ
على سالمة االشخاص داخل املصعد
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مكونات املصعد
وسيلة االتصال في حالة االستغاثة
 يوجد بداخل الكابينة بلوحة املفاتيح شكل جرس يتم الضغط علية و التحدث من خالله لالستغاثة
في حال توقف املصعد حيث ان املايك متصل بغرفة مسؤول الصيانة و غرفة املدير.
وسيلة االمان
 يتم توصل املصعد بلوحة انذار الحريق في حال حدوث حريق يتم ارسال اشارة للمصعد بالنزول الى
الدور االرض ي مع فتح الباب و فصل التشغيل
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دوائر التحكم

• هذه اللوحة الكهربائية الخاصة باملصعد للتحكم بحركة كابينة املصعد.

49

© TBC 2017

TBC Confidential

ابعاد التركيب
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االختبارات
تجربة زيادة الحمولة
 يتم تحميل الصاعدة بحمولة أكثر من الحد
املسموح به ( )%10+للتأكد من عدم عمله أثناء
ذلك وعدم استجابة املصعد لألوامر.
 فحص تجربة الوقوف عند مستوى الطوابق
ً
لعدة مرات للتأكد من الوقوف التام دائما عند
مستوى كل طابق.
 تجربة إغالق األبواب:
 التأكد من عمل املصعد عند إغالق الباب
بشكل طبيعي وعدم إعادة إغالق الباب مرة
ثانية.
 تجربة عدم فتح األبواب في حالة عدم طلب
املصعد عند املستوى الطابقي.
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عدم استجابة أوامر التشغيل إال بعد إغالق
األبواب بشكل كامل.
تجربة ازرارالتشغيل للطوابق من داخل
الصاعدة وخارجها.
تجربة عمل جرس اإلنذار واإلنارة الطوارئ
داخل املصعد عند انقطاع التغذية
الكهربائية .
التأكد من إنارة البئر.
التأكد من عمل عتبة األمان لدى الصاعدة
(دون باب داخلي)
التأكد من عمل (الخلية أوالستارة) الضوئية
(في حالة وجود باب داخلي للمصعد)
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االختبارات
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فحص مقاطع الكابالت الكهريائية ونوعيتها
ومطابقتها للتصميم.
فحص وجود خط التأريض وربطه مع
األبواب والقطع املعدنية.
التأكد من عمل حماية نهاية الشوط في األعلى
واألسفل.
التأكد من اإلنارة والتهوية ومن وجود مروحة
سحب الهواء الفاسد.
التأكد من وجود لوحة التشغيل اليدوية
()Revisionفوق املصعد من أجل الصيانة
واالختبار.
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 التأكد من عمل جهاز فصل التيار الكهربائي
عند انقطاع أو تبديل أحد األطوار.
 التحقق من استمرار وصول التغذية
الكهربائية وعدم انقطاعها.
 التأكد من عمل مفاتيح الطوارئ املركبة فوق
املصعد وأسفل البئر

 التأكد من حماية األبواب الخارجية من
الصدم وعدم فتح األبواب في حالة عدم
وجود املصعد.
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االختبارات
 تجربة جهاز مراقبة السرعة:
 يجب أن يعمل جهاز التحكم بالسرعة بالتوافق مع الباراشوت إذ يقوم في حالة زيادة السرعة
بتعشيق عتلة حركة التحكم آليا بالكبل وبدوره يرفع جهاز التحكم مما يؤدي إلى التوقف الفوري.

 تجربة عدد اإلقالع في الساعة:

 يتم فحص مدى تأثير جاهزية وتقنية محرك املصعد والكابالت املغذية بإجراء عدد من اإلقالعات
خالل ساعة وعدم وجود أي خلل في العمل.
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محتوى الدليل:

 .1دليل أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد HVAC
 .2دليل السخانات الكهربائية
 .3دليل أنظمة النقل
 .4دليل مضخات تغذية املياه
 .5دليل تشغييل نظام البيانات
 .6دليل تشغييل نظام الصوتيات واالذاعه
 .7دليل تشغييل نظام االتصاالت
 .8دليل تشغييل نظام انذار الحريق
 .9دليل مراوح الشفط املركزية
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مضخات تغذية املياه
 الضمان يصبح باطال في الحاالت التالية
• املشتري يقوم بالتعديالت بنفسه.
• املشتري ينفذ إصالحات بنفسه أو لديه من يقوم
باإلصالحات بواسطة طرف ثالث.
• عدم استخدام مضخة بطريقة غير صحيحة أو املحافظة
عليها بطريقة غير صحيحة.

• استخدام قطع غيار غير أصلية
 النقاط التي تحافظ على الضمان
• عيب بمكونات املضخة او التصميم

• االبالغ عن أي خلل خالل فترة الضمان
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السالمة والبيئة
 جميع املوظفين العاملين في التشغيل والصيانة من قبل شركة الصانع.
 يجب أن يكون التفتيش وتثبيت املضخة بالكامل.

 االهلية لتنفيذ العمل املطلوب.
 مسؤوليات األفراد والكفاءة يجب أن تكون املسؤوليات محددة بوضوح لإلشراف من قبل
املشغل مع توفير التدريب املناسب.

 يجب توفير التعليمات .إذا لزم األمر.
 الفائدة من التدريب هو ان املشغل املسؤول عن التأكد من أن محتويات املضخة مفهومة
تماما تعليمات التشغيل من قبل املوظفين املسؤولين.
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التسميات على مضخة
 الرموز والتحذيرات والتعليمات املطبقة على مضخة هي جزء من شروط األمان .التسميات يجب ان ال
تكون معزولة أو مغطاة .يجب أن تظل العالمات مقروءة خالل كامل حياة املضخة .معالجة تلف
التسميات على الفور.
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احتياطات السالمة
 تثبيت وصيانة وإصالح املضخة من األفراد املصرح لهم فقط ال يجوز تركيب وصيانة وتفقد املضخة
وإصالح املكونات الكهربائية .مراقبة أنظمة السالمة املحلية
 التعامل مع مضخة والسوائل الخطرة مع أقص ى قدر من الرعاية .تجنب الخطر لألشخاص أو البيئة
عند إصالح التسربات ،واستنزاف السوائل و التنفيس.
 يرجى االلتزام بكافة التعليمات املبينة في الفصل املتعلق ب "التكليف  /بدء قبل أن تعود املضخة
للخدمة.

 مباشرة بعد االنتهاء من العمل ،جميع وسائل الوقاية والسالمة ذات الصلة يجب إعادة تركيبها /أو
إعادة تفعيلها
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مقدمة عن املضخات
 انواع املضخات  Movitec VCF ،Movitec ،Movitec VESو  Movitec LHSهي مناسبة لنقل وزيادة
الضغط من املاء البارد والساخن دون ارتداء أجزاء داخل نطاق العمل املشار إليه.
 نقل السوائل مع اللزوجة املختلفة أو الكثافة من املاء ممكنة أيضا لهذا املحرك
أي استخدام آخر للمضخة ليست طبقا لالستخدام املقصود منها ال يقبل أي مسؤولية عن أي أضرار أو
إصابات تنتج عن هذا االستخدام يتم إنتاج املضخة وفقا للمعايير واملبادئ التوجيهية الحالية يتم
استخدام املضخة فقط في حالة فنية مثالية ،وضرورة التوافق مع وصف االستخدام املقصود أدناه.
 املضخة من نوع Movitec V
 يستخدم هذا النوع في نظم إمدادات املياه والري و نظم معالجة املياه وغسيل السيارات و نظام الري
بالرش.
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أنواع املضخات
• املضخة من نوع Movitec VS
نظم إمدادات املياه ملياه الشرب ،ونظم للمياه املالحة ومياه البحر و تجمع املياه ،مهما كانت محدودة
بالنسبة لدرجة الحرارة والضغط والكلور
• املضخة من نوع Movitec VCF
نظم إمدادات الغاليات وتصريف املاء املكثف

االختبارات
• تأكد من أن املضخة محمية من الضرر الخارجي.
• تأكد من أن كبل املحرك هو مناسب للتيار بواسطة محرك
• تأكد من أن املضخة معبأة بالسائل ال تقم بالتشغيل و هي جافة.
• تأكد من اتجاه دوران املحرك.
• املحرك يتم تشغيله مع اتجاه عقارب الساعة يشار إلى هذا االتجاه مع السهم على املضخة أعلى
القوس.
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االختبارات
 تأكد من أن درجة حرارة السائل ال تجاوز درجة الحرارة املذكورة في الكتالوج.

 تجنب ارتفاع درجة حرارة املضخة لضمان الحد األدنى للتدفق في املضخة وفقا للوصف في
الفصل  :3.3نطاق العمل.

 املضخات البد من إزالة الهواء مرة أخرى في الحاالت التالية:
• توقف املضخة عن العمل.
• تجمع بعض الهواء في املضخة.
 تأكد من أن املضخة واملحرك تعمل بسالسة ودون ضجيج املفرط
(مثل عدم وجود أجزاء تعمل ضد بعضها البعض).
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عملية التشغيل
 يدخل السائل في خالل مدخل املضخة ( )Aعلى
جانب التغذية تحت الحد األدنى للضغط.
 املضخة تعمل على زيادة الضغط.
 السائل يخرج من املضخة من خالل مخرج املضخة
(ب) على الجانب مع زيادة الضغط.
 A Pump inlet
 B Pump outlet
 C Terminal box
 D Fill plug/air relief plug
 E Drain plug
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طريقة تركيب املضخات
 وضع وتثبيت املضخة على سطح مستوي في غرفة جافة مضادة للصقيع.
 تأكد من أن كمية كافية من الهواء تصل إلى مروحة تبريد املحرك.

 تثبيت املضخة مع الشفاه .املضخات مع وصالت غير موحدة يتم تسليم الشفاه لها بشكل
منفصل .
 تثبيت صمامات على مدخل التغذية والصرف من املضخة.

 إذا كان هناك احتمالية لرجوع السوائل ،فينصح بتثبيت صمام عدم الرجوع.
 تأكد دائما من عدم انسداد مدخل املضخة.
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مقياس الضغط
السهم ( (Aعلى القاعدة السفلية يشير إلى اتجاه تدفق السائل .السهم (ب) على القاعدة العلوية اتجاه
دوران املحرك.
إذا كان السهم (  (Aليس على الجانب املعاكس من مخرج الصرف ،فهذا يشير الى ان القاعدة السفلية
مثبتة بشكل خاطئ .للتحقق من املدخل والمخرج ،انظر الى الرسم في الفصل 3.5
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تركيب محرك املضخة
 املحرك يجب أن يتوافق مع الشروط التالية:
• زيادة انتاج الطاقة (للحد من مستوى قوة املحرك)
• الحمل املقوى في النهاية املدفوعة (لتحمل القوة املحورية)
• الحمل الثابت في النهاية املدفوعة (للحد من اللعب املحوري)
• مفتاح القفل (لتحسين اقتران القبضة وتحسين التوازن الحركي)
• شحوم مرتفعة الحرارة (لتشغيل املضخة لتصل إلى 120درجة مئوية ،وملنع ارتفاع حرارة
املحرك من خالل نقل الحرارة)
 للمحركات من  11كيلوواط أو أعلى ،منع الدوار عند إجراء تعديالت على اقتران.
 هذا يضمن أن الدوار لن يخرج من اتجاهه
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توصيالت كهربائية
 تأكد من أن مواصفات املحرك تتوافق مع التيار الكهربائي املرتبط مع محرك املضخة .الرجوع الى
"الرسوم البيانية الكهربائية "في املرفقات للرسم التخطيطي لالتصال الصحيح.
 قم بتوصيل املحرك باستخدام مفتاح سالمة املحرك.
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تجهيز املضخة للتشغيل
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في دائرة مفتوحة أو مغلقة مع ضغط إمدادات كافي
أغلق صمام  Aوصمام B
افتح حاوية التعبئة C.
فتح الصمام تدريجيا حتى يتدفق السائل من حاوية التعبئة C
أغلق حاوية التعبئة.
فتح صمام  Aبالكامل.
التحقق من اتجاه دوران املضخة.
فتح صمام  Bبالكامل.
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التشغيل
 يتم التحكم في املضخة خارجيا ،وبالتالي ال تحتاج إلى أي توجيهات عملية.

الصيانة
 التشحيم و التزيت
 يتم توفير محامل محكمة االغالق للمحركات القياسية ،مع قوة قصوى تصل إلى  7.5كيلو واط.
املحركات مع حلمات التشحيم يجب تشحيمها بعد  2000ساعة.
 إذا كانت املضخة تعمل تحت ظروف قاسية ،مثل االهتزازات ودرجات الحرارة املرتفعة يجب أن يتم
تشحيمها بشكل اكثر.
استخدام مواد التشحيم ( 3SKF LGHTحوالي  15غرام).
عندما يتم تسليم مضخة بدون محرك وتركيبها مع محرك من مورد آخر ،يرجى الرجوع لتعليمات
الصيانة من مورد املحرك.
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التشغيل
 في حال توقف املضخة لفترة طويلة من غير عملية تشغيل ،يلزم تشغيل املضخة كل ثالثة اشهر
للحفاظ عليها.

 حماية املضخة إذا كان هناك خطر الصقيع.
استكمل كما يلي:
 .1إغالق جميع صمامات املضخة.
 .2تصريف كل مضخة أو نظام.
 .3إزالة جميع املقابس من املضخة.

 .4فتح محابس الهواء.
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اسباب االعطال
مراقبة احتياطات السالمة العامة للتثبيت والصيانة واإلصالح
مالحظات
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امكانية الحل

السبب املحتمل

تلف بالجزء الخاص بإحكام
الغلق للعمود

تسرب على طول العمود

فتح وإغالق مخرج املضخة
بسرعة خالل
العملية

في حال املضخة جديدة الجزء
الخاص بإحكام الغلق ال يكون
بمكانه الصحيح

التركيب الصحيح مع استخدام
الشحم او املاء بالصابون

تركيب الجزء الخاص بإحكام
الغلق للعمود بطريقة غير
صحيحة

استخدام املطاط لتركيبة
على صوف العمود

االيالستوميرات متأثرة

استخدام النوع املناسب من
إحكام الغلق للعمود

ضغط مرتفع للغاية

التغير بعمود جديد

العمود غير متزن

العطل
استبدال الجزء التالف و التأكد
من نظافة للمضخة
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مالحظات

الدارة الكهربائية
القاطع الرئيس ي
املقابس
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امكانية الحل

السبب املحتمل

التغير بعمود جديد

العمود غير متزن

استبدال املطاط املستخدم في
إحكام الغلق للعمود

تشغيل مضخة
بدون ماء

دعم الروابط عند التوتر

الكثير من التوتر على
الضخ ،يصبح
بيضاوي

تغير  O-ringبأخر له مقاومة
على الضخ

 O-ringغير قادرة على مقاومة
الضخ

تحقق من امدادات الطاقة

عدم وصول التيار الكهربائي
للمضخة

العطل

املضخة ال تعمل
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مالحظات

مراجعة جميع الصمامات و
التأكد من فتحها

72

© TBC 2017
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السبب املحتمل

إعادة تعيين سالمة املحركات
الحرارية.
االتصال باملورد،
في حالة حدوث هذه املشكلة

سالمة املحركات الحرارية

غلق الصمامات

إمدادات املضخة غير كافية
القدرة  /أو الضغط

التأكد من فتح صمام تفريغ
الهواء

يوجد هواء باملضخة

زيادة ضغط السحب

ضغط السحب
غير كاف

تثبيت خط السحب مع
ضخ نهاية أعلى من
نهاية أخرى

فقاعة هواء في خط السحب

العطل

TBC Confidential

مالحظات

االتصال باملورد
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السبب املحتمل

اصالح التسريب

مضخة تمتص الهواء لتسرب في
خط السحب

تأكد من أن االستهالك
يزيد أو استخدام
مضخة صغيرة

استهالك املياه قليلة جدا
لذلك فان الهواء
يبقى في مضخة

محور املحرك مكسور

املحرك يعمل و لكن املضخة ال
تعمل

االتصال باملورد

عمود املضخة مكسور

تشديد ربط
مسامير على محور املحرك
ملقاومة
عزم الدوران للمحرك

أداة توصيل محور املحرك
غير مشدود

العطل

TBC Confidential

مضخات الحريق
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الحريق والحماية )(Fire and Protection
الحريق  :تفاعالت كيميائية مستمرة تنشأ غالبا من تأكسد املواد املحترقة باألوكسجين ،حيث تتحرر

نتيجة لهذه التفاعالت الطاقة الحرارية وقد يتكون اللهب و يتصاعد الدخان .
الحماية من الحريق  :األعمال واألنظمة الالزمة للوقاية من الحريق  ،بالعمل علي منع حصوله وعالجه
في حال حدوثه .
الوقاية من الحريق  :التحكم باملواد املحترقة عن طريق التقليل من استخدامها  ،ووضع
قيود في حال استخدامها للمحافظة على األرواح واملمتلكات .

عالج الحريق  :أعمال املكافحة واإلطفاء الذاتي باستخدام األنظمة الهندسية العديدة  ،واإلنذار اآللي
املبكر .
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الحريق والحماية )(Fire and Protection
طرق مكافحة الحرائق وإطفائه
املكافحة بالتبريد :مكافحة الحريق برش املادة املكافحة لتخفيض درجة حرارة املادة املحترقة إلى أقل من
درجة حرارة االحتراق  ،وذلك من خالل امتصاص املادة املكافحة لجرارة االحتراق و تحويلها الى بخار.
املكافحة بالحجب :مكافحة الحريق بحجب األوكسجين الجوي عن املواد املحترقة وإيقاف التفاعل
الكيميائي للحريق  ،وذلك باستخدام بعض مواد املكافحة التي ال تتفاعل مع املواد املحترقة.

املكافحة بالخمود :مكافحة الحريق بتغطية سطح املادة املحترقة بمواد تمنع تبخرها ومن ثم احتراقها.
املكافحة بإيقاف التفاعل الكيميائي :مكافحة الحريق بإضافة مواد كيميائية ،تعمل على إيقاف استمرارية
التفاعالت الكيميائية لالحتراق.
املكافحة بالفصل :مكافحة الحريق بفصل اللهب عن بخار املادة املشتعلة.
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الحريق والحماية )(Fire and Protection
 يوجد مضخات خاصة بإطفاء الحريق تعمل اتوماتيك حيث يوجد عدد ( )3مضخات خاصة بالحريق و
هي (املضخة التعويضية و هي حجمها صغير تعمل لتعويض الشبكة عند انخفاض الضغط و في حال
زيادة انخفاض الضغط عن املعدل املسموح تعمل املضخة الكهربائية اتوماتيك و في انقطاع التيار
الكهربائي عن املدرسة اثناء الحريق تعمل املضخة الثالثة اتوماتيك و هي الديزل ) يوجد بجوار
مجموعة املضخات لوحة تحكم و كتيب تشغيل و تعمل املضخات يدويا في حاالت الصيانة و اثناء
الضبط فقط اما في وضع التشغيل يتم التشغيل اتوماتيك.
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شروط الضمان
 الضمان يصبح باطال في الحاالت التالية
• املشتري يقوم بالتعديالت بنفسه.
• املشتري ينفذ إصالحات بنفسه أو لديه من يقوم باإلصالحات بواسطة طرف ثالث.
• عدم استخدام مضخة بطريقة غير صحيحة أو املحافظة عليها بطريقة غير صحيحة.
• استخدام قطع غيار غير أصلية
 النقاط التي تحافظ على الضمان

• عيب بمكونات املضخة او التصميم
• االبالغ عن أي خلل خالل فترة الضمان
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املضخة الكهربائية

االختبارات
• تأكد من أن املضخة محمية من الضرر الخارجي.
• تأكد من أن كبل املحرك هو مناسب للتيار بواسطة محرك
• تأكد من أن املضخة معبأة بالسائل ال تقم بالتشغيل و هي جافة.
• تأكد من اتجاه دوران املحرك.
• املحرك يتم تشغيله مع اتجاه عقارب الساعة يشار إلى هذا االتجاه مع السهم على املضخة أعلى القوس.
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تركيب محرك املضخة
 املحرك يجب أن يتوافق مع الشروط التالية:
• زيادة انتاج الطاقة (للحد من مستوى قوة املحرك)
• الحمل املقوى في النهاية املدفوعة (لتحمل القوة املحورية)
• الحمل الثابت في النهاية املدفوعة (للحد من اللعب املحوري)

• مفتاح القفل (لتحسين اقتران القبضة وتحسين التوازن الحركي)
• شحوم مرتفعة الحرارة (لتشغيل املضخة لتصل إلى 120درجة مئوية ،وملنع ارتفاع حرارة
املحرك من خالل نقل الحرارة)

 للمحركات من  11كيلوواط أو أعلى ،منع الدوار عند إجراء تعديالت على اقتران.
 هذا يضمن أن الدوار لن يخرج من اتجاهه
80

© TBC 2017

TBC Confidential

التشغيل
 يتم التحكم في املضخة خارجيا ،وبالتالي ال تحتاج إلى أي توجيهات عملية.
الصيانة
 التشحيم و التزيت
 يتم توفير محامل محكمة االغالق للمحركات القياسية ،مع قوة قصوى تصل إلى  7.5كيلو
واط.
املحركات مع حلمات التشحيم يجب تشحيمها بعد  2000ساعة.
 إذا كانت املضخة تعمل تحت ظروف قاسية ،مثل االهتزازات ودرجات الحرارة املرتفعة يجب
أن يتم تشحيمها بشكل اكثر.
استخدام مواد التشحيم ( 3SKF LGHTحوالي  15غرام).
عندما يتم تسليم مضخة بدون محرك وتركيبها مع محرك من مورد آخر ،يرجى الرجوع
لتعليمات الصيانة من مورد املحرك.
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االختبارات
• تأكد من أن املضخة محمية من الضرر الخارجي.
• تأكد من أن كبل املحرك هو مناسب للتيار بواسطة محرك
• تأكد من أن املضخة معبأة بالسائل ال تقم بالتشغيل و هي جافة.

• تأكد من اتجاه دوران املحرك.
• املحرك يتم تشغيله مع اتجاه عقارب الساعة يشار إلى هذا االتجاه مع السهم على املضخة
أعلى القوس.
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محتوى الدليل:

 .1دليل أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد HVAC
 .2دليل السخانات الكهربائية
 .3دليل أنظمة النقل
 .4دليل مضخات تغذية املياه
 .5دليل تشغييل نظام البيانات
 .6دليل تشغييل نظام الصوتيات واالذاعه
 .7دليل تشغييل نظام االتصاالت
 .8دليل تشغييل نظام انذار الحريق
 .9دليل مراوح الشفط املركزية
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دليل تشغييل نظام البيانات
يتكون نظام البيانات من -:
 -1راك البيانات
 -2السوتشات الخاصة بالبيانات
 -3مخارج البيانات
• راك البيانات -:
يركب راك البيانات بغرف السيرفر باالدوار االول
والثاني وهو يحتوي علي السوتيشات الخاصة بشبكة
البيانات واالنترنت باملبني ودور هذه السوتشات
توصيل االنترنت لكافه املبني عن طريق افياش
االنترنت املنتشرة بجميع الفراغات باملبني وكذلك
زياده سرعه االنترنت
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السوتشات SWITCHS
 هو من النوع سيسكو وتكون السعه الخاصة بكل سويتش  48كابل للبيانات

 ويتم تركيب عدد  2سويتش للدور االرض ي واالول وعدد  2سويتش للدور الثاني
 يتم تجميع كابالت البيانات علي الباتش بانل ومن ثم توصيلها من الباتش بانل الي السويتشات ويكون
كل كابل له رقم علي الباتش بانل وعلي السويتش ونفس الرقم يتم كتابته علي فيشة االنترنت بالفراغ
لسهوله الصيانه
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مخرج االنترنت
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يتم تركيب مخارج االنترنت بكامل فراغات املبني من فصول
ومكاتب ادارية واملكتبة واملعامل وبالعلب االرضية بمعامل
الحاسب واللغات
ارشادات تشغييل نظام البيانات
تاكد من توصيل الكهرباء لراكات البيانات من داخل
الراك من خالل الضغط علي زر ON/ OFF
انتظر حتى تقوم السويتشات بعمل اعاده تشغيل
الطبيعي وهو ان تكون جميع السويتشات مضيئه باللون
االخضر
قم بتوصيل الرواتر الخاص باالنترنت بالكابل املخصص به
واملكتوب عليه TO ROUTER
قم بتوصيل جهاز الحاسب الخاص بك بفيشة االنترنت وتاكد
من توصيل االنترنت بجهازك وقم بتصفح اي من املواقع
للتاكد من وجود االنترنت .
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محتوى الدليل:

 .1دليل أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد HVAC
 .2دليل السخانات الكهربائية
 .3دليل أنظمة النقل
 .4دليل مضخات تغذية املياه
 .5دليل تشغييل نظام البيانات
 .6دليل تشغييل نظام الصوتيات واالذاعه
 .7دليل تشغييل نظام االتصاالت
 .8دليل تشغييل نظام انذار الحريق
 .9دليل مراوح الشفط املركزية
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دليل تشغييل نظام الصوتيات واالذاعه
مكونات النظام
 -1 املكبر MIXER POWER AMPLIFIER
 وهو الجهاز املسئول عن تكبير املوجه الصوتية بحيث تخرج الي السماعه بصوت عالي ومرتفع
 وهذا الجهاز له مدخالت  inputsوهي املايك السلكي – واملايك الالسلكي  -االجهزة االخرى مثل مشغل
االسطوانات CD PLAYER
 وله ايضا مخرجات  outputsوهي السماعه SPEAKER
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مكونات الوجه االمامي للمكبر كما هو مبين باالرقام على الصورة
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ملبة بيان لوجود التيار علي املكبر
زر تشغيل وفصل التيار عن املكبر
ملبات بيان ملستوي شده الصوت
زر للتحكم بالباسات الخاصة بالصوت وهي الضوضاء املصاحبه للصوت
زر للتحكم بنقاء الصوت
زر التحكم في ارتفاع وانخفاض الصوت علي املايك
زر التحكم في ارتفاع وانخفاض الصوت علي االجهزة االضافية مثل مشغل االسطوانات
زر للتحكم بارتفاع وانخفاض الصوت كليا باملكبر
الجاك الخاص بتوصيل املايك السلكي مباشرة باملكبر
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مكونات الوجه الخلفي للمكبر كما هو مبين باالرقام على الصورة
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التحكم باخفاء الصوت
مداخل املايك 3&2&1
مداخل االجهزة االضافيه مثل مشغل االسطوانات 2&1و اجهزة الحاسب
مخرج للسماعات AUDIO
مخرج للسماعات ال SPEAKER
مدخل البور للمكبر
مروجة لتبريد املكبر
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مكونات الوجه الخلفي للمكبر كما هو مبين باالرقام على الصورة
 طريقة توصيل املكبر
 يتم توصيل املكبر بمدخالت الصوت  INPUTSمثل املايك  MICKاو مشغل االسطوانات  CDPLAYERاو جهاز الحاسب
االلي كما هو موضح بالرسم اسفل
 يتم توصيل املكبر بمخرجات الصوت  OUTPUTSمثل السماعات  SPEAKERS ,AUDIOكما هو موضح بالرسم
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السماعات

هي مخرج الصوت بصوت عالي وواضح ولها قيم حسب الوات الخاصه بها تبدا من  15وات
يجب توزيع السماعات بالحيز توزيع متناسق بحيث تغطي كامل الفراغ وان تكون متباعده ومتماثلة
املايك
يوجد انواع للمايك هناك مايك سلكي يتم توصيله باملكبر مباشرة او عن طريق مخرج للصوتيات في
غرفة املدير او املسرح
وهناك مايك السلكي ويتم توصيله باملكبر عن طريق جهاز الالسلكي الذي يوضع اعلي املكبر ويكون
للمايك الالسلكي مدي  650متر ويجب التاكد من سالمة البطارية باملايك
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ارشادات التشغييل لنظام االذاعه والصوتيات باملدرسة
 تاكد من توصيل املكبس بالكهرباء

 تاكد من ان يكون مفتاح مكبر الصوت علي وضع التشغييل
 تاكد من ان جميع السماعات موصله علي املكبر (االسود  , COMاالحمر  )V100ويجب التوصيل
علي الوات  100حيث ان عدد السماعات  90= 15*6وات
 توصيل القط الصوت في MIC1او  MIC2او MIC3
 تشغييل جهاز القط الصوت علي وضع ON

 بعد ذلك ابدا بالتحدث وعند االنتهاء قم باغالق االجهزة وفصل التيار
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محتوى الدليل:

 .1دليل أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد HVAC
 .2دليل السخانات الكهربائية
 .3دليل أنظمة النقل
 .4دليل مضخات تغذية املياه
 .5دليل تشغييل نظام البيانات
 .6دليل تشغييل نظام الصوتيات واالذاعه
 .7دليل تشغييل نظام االتصاالت
 .8دليل تشغييل نظام انذار الحريق
 .9دليل مراوح الشفط املركزية
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أنظمة االتصال اإللكترونية
ُي ّ
عرف االتصال في املجمل بأنه عملية التواصل وإرسال رسائل للتأثير على آراء أو أعمال أو قرارات
الجمهور املستهدف .ويلزم توفير البيئة املناسبة لهذه العملية للوصول إلى الجمهور املستهدف.
تختلف أنواع األنظمة املستخدمة في االتصال وتقنية املعلومات ،بدءا من األنظمة البسيطة وصوال إلى
األنظمة املتشعبة واملعقدة الضرورية لتنفيذ األعمال والتي تتطلب أعمال تشغيل وصيانة متخصصة.
من الناحة التشغيلية ،تلعب أنظمة االتصال دورا حيويا في العديد من الجوانب.

تقوم أنظمة االتصال بدعم البيانات واالتصال الصوتي واملرئي وأنظمة املعلومات اإللكترونية مع
خصائص تشغيلية تتضمن االتصال من خالل الخط أو االتصال السلكي والالسلكي ،واالتصال
بالشبكات السريعة .وقد يتم تخصيص غرفة في املرفق ألجهزة االتصاالت وجمع البيانات والتي تتطلب
خدمات استشارية متخصصة للتشغيل والصيانة.
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دليل تشغييل نظام الهاتف
يتم عمل نظام الهاتف باملبنى لعمل شبكة اتصاالت داخلية باملبني وكذلك ربطها خارجي عن طريق شركة
االتصاالت STC
مكونات النظام وطريقة التركيب
يتكون النظام من-:
 السنترال
 صناديق التجميع باالدوار
 صندوق التجميع الرئيس ي
 جهاز الهاتف
اوال  -:السنترال
يحتوي السنترال علي كروت لبرمجة خطوط الهاتف عليها وهي كروت انالوج وكروت ديجيتال
الكروت االنالوج لتوصيل االجهزة الهاتف العادية بدون شاشة تكون سعه السنترال قابلة لبرمجه  64خط
داخلي واربع خطوط خارجية من STCيتم برمجه هذه الكروت بارقام التحويله املرتبطه بكل
فراغ مثال غرفه املدير برقم111
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دليل تشغييل نظام الهاتف
ثانيا :صناديق تجمييع الهاتف باالدوار
 يتم تجمييع اسالك الهاتف باالدوار علي الكرونزات البيضاء اللون املوجوده في صندوق التجميع بالدور
املسمي  TTCويتم ترقيم جميع االسالك برقم التحويله علي السلك
 يتم تجمييع كل الصناديق باالدوار علي صندوق رئيس ي  MDFبجوار السنترال وكل كابل يكون مرقم
برقم التحويله
 وكذلك يتم توصيل الكابل الخاص ب  STCعلي MDF
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دليل تشغييل نظام الهاتف
 البطاريات  :يتم توصيل البطاريات بالسنترال لضمان تشغييل النظام في حالة فصل التيار الكهربي وهي
من النوع القابل للشحن
 مخرج الهاتف :يتم تركيب فيشة الهاتف بجميع الغرف االدارية واملعامل ويكون مكتوب عليها من الخارج
رقم التحويله
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دليل تشغييل نظام الهاتف
اجهزة الهاتف
 تنقسم الي نوعين ديجتال وهوموجود به شاشة لعرض
الرقم
 النوع االخر جهاز انالوج اليوجد به شاشه

االرشادات العامه لتشغييل نظام الهاتف
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تاكد من توصيل الكهرباء علي السنترال من خالل اضاءة جميع ملبات داخل السنترال باللون االخضر
تاكد من ان تم تجمييع جمييع االسالك بصناديق التجمييع  TTC- MDFجيدا
قم بتوصيل الهاتف بفيشة الهاتف ستسمع صوت حرارة
قم باالتصال باي رقم من التحويله وليكن 111
عند يماع الصوت بوضوح فهذا يعني ان النظام واملخرج يعمل بشكل جيد
في حاله عطل اي من املخارج يقوم الفني بالكشف عن الفيشة من حيث توصيلها بالكابل جيدا ثم يعمل مراجعه على
توصيل الكابل بال  TTCوكذلك  MDFوالذهاب الي السنترال والتاكد من ان الكارت املوصل عليه هذا الكابل يعمل
بصورة طبيعية ولون اللمبة الخاصه به خضراء اي انه ال يوجد به اي اعطال
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محتوى الدليل:

 .1دليل أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد HVAC
 .2دليل السخانات الكهربائية
 .3دليل أنظمة النقل
 .4دليل مضخات تغذية املياه
 .5دليل تشغييل نظام البيانات
 .6دليل تشغييل نظام الصوتيات واالذاعه
 .7دليل تشغييل نظام االتصاالت
 .8دليل تشغييل نظام انذار الحريق
 .9دليل مراوح الشفط املركزية
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نظام انذار الحريق والسالمة
إن الهدف من أنظمة اإلنذار ومكافحة الحريق هو تحقيق األمن والسالمة ملستخدمي املبنى التعليمي
وتوفير بيئة عمل آمنة واستيفاء االشتراطات الخاصة باألمن والسالمة حسب األنظمة واللوائح املعمول
بها .وتخضع سالمة األشخاص إلى اللوائح الحكومية واشتراطات كود البناء بالنسبة للحرائق ومعايير
الوصول الشامل.
وتقوم كواشف الدخان بمراقبة الدخان وتعمل اإلنذارات على تحذير مستخدمي املبنى إلخالءه .وتتضمن
أنظمة السالمة على مخارج الطوارئ من املبنى وتشمل املمرات وضوء الطوارئ وغير ذلك من الوسائل
األخرى وينص كود البناء على الحد األدنى من معايير السالمة.
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نظام انذار الحريق والسالمة :
وتنص املبادئ األساسية العامة للحماية من الحرائق إلى تقسيم األنظمة املخصصة للحماية من الحرائق
إلى أنظمة نشطة وغير نشطة.
• املعايير غير النشطة للحماية من الحرائق :وتعمل على الحد من االشتعال وتفاقم وانتشار الحريق
من خالل استخدام مواد مقاومة للحرائق أو وضع حواجز مادية تمنع انتشار الحريق أو الدخان.
ويتم تثبيت األنطمة غير النشطة عامة في الجدران واألرضيات واألسقف والكمرات واملناور والتي تم
تشييدها لتكون مقاومة للحرائق .ويعد كذلك التحكم بمخارج الطوارئ من األنظمة غير النشطة.
• املعايير النشطة للحماية من الحرائق :وتتضمن األنظمة التي تقوم بإجراءات فورية من إطفاء
للحريق والحد من انتشار األدخنة واللهب .وتشمل كذلك كواشف الدخان التي ترصدها وتقوم بإنذار
مستخدمي املبنى والعمل على مكافحة الحريق .وتعد طفايات الحريق املتنقلة من األنظمة النشطة
ملكافحة الحرائق.
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دليل تشغييل نظام انذار الحريق
مكونات النظام
 -1لوحة انذارالحريق
وتحتوي لوحة التحكم في انذار الحريق علي شاشة عرض لتبين مكان الحريق بالتفصيل ووقته وتاريخه
حيث تعرض رسالة بمكان الحريق مثل L1/SD5 CORRIDOR GROUND FLOOR
اي ان مكان الحريق ( بالخط االول – مكتشف الحريق رقم  – 5باملمر بالدور االول ) حيث ان املبني مقسم
الي خطين خط للدور االرض ي واالول والخط االخر بالدور الثاني والسطح ويتم ترقيم جميع املكتشفات
باالرقام لسهولة معرفة مكان الحريق
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أجهزة ألكتشاف الدخان والحرارة
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تركب أجهزة لكشف الدخان باملمرات والغرف االدارية واملكتبة والحمامات ومعامل الحاسب واالنشطة ويتم برمجة هذه
املكتشفات على اللوحة برقم معين ويتم ترقيم املكتشف من الخارج بهذا الرقم ملعرفة مكانه بعد ذلك عند حدوث دخان ناتج
عن الحريق .
يتم تركيب مكتشف الحرارة باملطابخ ومعامل العلوم والكيمياء والفزياء .لالحساس بارتفاع درجه حرارة الغرفة نتيجه الحريق
عن درجه الحرارة العادية .
فكرة عمل املكتشفات وربطها بلوحة انذار الحريق.
عند حدوث حريق بحيز مكتشف (الدخان – الحرارة ) يقوم بارسال اشارة كهربية الي لوحه انذار الحريق عن طريق الكابل
املربوط بجميع املكتشفات فتقوم اللوحه باصدار اشارة كهربية الي السرايين الصدار صوت عالي العالم من في املبني بوجود
حريق ليقوم املختصون باخماده عن طريق معرفة مكان الحريق من الرسالة النصية املبرمجه علي اللوحه برقم املكتشف
ومكانه .
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جهاز كاشف الغاز
 يستخدم مكتشف الغاز باملعامل الفيزياء والكيمياء والعلوم
 يقوم مكتشف الغاز بارسال اشاره كهربية الي لوحة انذار الحريق عند تسرب للغاز باملعمل فتقوم اللوحة بعمل انذار
صوت وظهور رسالة علي شاشة تحكم لوحة االنذار نصها  Gas detectorالخبار كل من في املكان بحدوث تسرب غاز فيقوم
املختصون بمعالجة التسرب
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الكواسر الزجاجية وجرس االنذار
 تركب الكواسر الزجاجية والسراين باملمرات عن املداخل الرئيسية ويركب بكل بالدور االرض ي عدد 3واالول والثاني
والسطح عدد 2
 يتم استخدامها عند حدوث حريق يقوم اقرب شخص للحريق بكسر زجاج الكاسر باليد ليعطي اشارة كهربية للوحة انذار
الحريق ان هناك حريق في مكان الكاسر الذي ضرب فتظهر رسالة نصية  MBG 1 main stair GFاي تم ضرب الكاسر رقم
واحد بجوار الساللم الرئيسية بالدور االرض ي وتعطي اللوحة انذار صوتي ليعلم كل من في املبني بحدوث حريق ويقوم
املختصون باخماد الحريق
 جرس االنذار – يركب جرس االنذار اعلي الكواسر الزجاجية باالدوار علي الساللم واملداخل الرئيسية ودوره هو اصادر
انذار صوتي عند حدوث حريق
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البطاريات و جهاز الربط مع الدفاع املدني
 تركب بجوار اللوحة عدد  2بطارية وذلك لضمان عمل لوحة انذار الحريق في حاله انقطاع التيار الكهربي
 يركب بالوحة جهاز  auto dialerوهو جهاز الربط مع الدفاع املدني الشعارهم بحدوث حريق بمكان املدرسة القدر هللا
ويتم توصيله وبرمجته وتوصيله بالدفاع املدني مستقبال
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كيفية االستخدام والتعامل مع اللوحة في حالة الحريق
 في حاله حدوث حريق في مكان ما يقوم اقرب مكتشف للدخان او الحرارة او الغاز او كاسر يدوي تم ضربه من احد
االشخاص بارسال اشارة كهربية الي شاشه التحكم بلوحة انذار الحريق فتظهر رسالة نصية L1 SD5 CORRIDOOR
 GROUND FLLORكما هو واضح بالصورة وهذا معناه انه حدوث حريق بجوار مكتشف الدخان رقم  5باملمر الدور االرض ي
فيقوم املختص بعد قراءة هذه الرسالة بالذهاب الي مكان الحريق واخماده وبعد اخماده الرجوع الي الشاشه لعمل اعاده
تشغييل في الوضع الطبيعي  RESETبعد ازالة ال  FAULTوذلك باتباع تعليمات التشغييل بلوحة االرشادية للتحكم بانذار
الحريق

108

© TBC 2017

TBC Confidential

اللوحة االرشادية لتشغييل لوحة انذار الحريق
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تركب ببرواز بجوار لوحة انذار الحريق حتي يتسني الي مستخدم
التعامل مع لوحة االنذار
وتكون تعليماتها كاالتي عند حدوث انذار صوتي بالحريق
الضغط علي الزر  ACKNOWLEDGEوذلك ملعرفة مكان حدوث
الحريق
معرفة مكان الحريق من خالل الرساله النصيه كما ذكرناها سابقا
الذهاب الي مكان الحريق لالستقصاء
في حالة وجود حريق يتم التعامل معه وبعد اخماده او عند حدوث
انذار كاذب يتم الرجوع الي اللوحه والضغط عل زر  RESETيطلب
ادخال رقم سري وهو بالعادة ( )0000وبعد ذلك تقوم اللوحه
بعمل RESET
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110

© TBC 2016

TBC Confidential

مراوح الشفط املركزية
 تقوم املراوح بسحب كمية الهواء تصل إلى CFM 3000في ارتفاع
ضغط التطبيقات الثابتة ما يصل الى W.G." 1

 السطح الخارجي مصنوع من األلومنيوم
 الوحدات منخفضة الصوت و ذات تشغيل هادئ
 شفرات مراوح خفيفة لتحقيق كفاءة أعلى
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مكونات املراوح
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