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1.01 Smart Relay Board (SRB) v ،1.01 v ICON5 البرنامج

زر القائمة

لتشغيل الماكينة: )راجع أقسام النظرة العامة والتشغيل في دليل المالك، ودليل الميزات المتقدمة.(
تأكد دوًما من بُعد المركبات والمعدات األخرى والمواشي واألشخاص عن الماكينة قبل تشغيلها.	 
 أدر مفتاح الفصل الرئيسي بلوحة التحكم على موضع التشغيل. إذا كان التيار الكهربائي مزودًا بواسطة مولّد يتم تشغيله من خالل محرك، فقم بضبط المولّد على 	 

الجهد الكهربائي/الهرتز المالئم. ال تتجاوز مواصفات النظام.
تشغيل ري الماكينة )بالماء(

اضغط على زر الماء على الشاشة الرئيسية لتشغيل الماء.. 1
لضبط تطبيق الماء، حدد إما الحقل العمق أو الحقل مؤقت نسبة الري.. 2

في حقل العمق، قم بضبط عمق تطبيق الماء بالبوصات أو الملليمترات.	 
أو

في حقل مؤقت نسبة الري، اضبط النسبة المئوية للحصول على عمق تطبيق 	 
الماء المطلوب.

أدخل إما العمق أو إعداد مؤقت النسبة المئوية. أ( 
اضغط على إدخال لحفظ القيمة. ب( 

قم بأحد اإلجراءات التالية:. 3

اضغط على الزر  لبدء تشغيل الماكينة في االتجاه األمامي.	 

اضغط على الزر  لبدء تشغيل الماكينة في االتجاه الخلفي.	 

اضغط على  إليقاف تشغيل الماكينة.	 

مالحظة: إذا لم يتم تكوين عنصر تحكم ليظهر على 
الشاشة الرئيسية، فاضغط على القائمة وعناصر 

التحكم لعرضه على شاشة عناصر التحكم.
التحكم في المرحالت المساعدة:

اضغط على القائمة وعناصر التحكم.. 1
اضغط على الزر إضافي 1 أو إضافي 2 للتشغيل أو إيقاف التشغيل.. 2

تشغيل/إيقاف تشغيل التوقف في الموقع المحدد:
اضغط على SIS )التوقف في الموقع المحدد( للتشغيل أو إيقاف التشغيل.. 1

قم بتشغيل SIS للتوقف في موضع التوقف في الموقع المحدد.	 
قم بإيقاف تشغيل SIS لتخطي موضع التوقف في الموقع المحدد.	 

لضبط موضع التوقف في الموضع المحدد:
حدد حقل SIS )التوقف في الموقع المحدد(.. 1
أدخل موضع التوقف في الموضع المحدد المطلوب بالدرجات ثم اضغط على . 2

إدخال.

تشغيل إعادة تشغيل الطاقة والضغط:
اضغط على القائمة وعناصر التحكم.. 1
اضغط على زر إعادة تشغيل تلقائية للتشغيل أو إيقاف التشغيل.. 2

المتقدمة  الميزات  دليل  في  عبر:«  تلقائيًا  التشغيل  »إعادة  راجع  مالحظة: 
للحصول على مزيد من المعلومات.

اختيار الرجوع التلقائي أو التوقف التلقائي:
اضغط على القائمة وعناصر التحكم.. 1
اضغط على الزر الرجوع التلقائي / التوقف التلقائي للتبديل بين تشغيل الرجوع . 2

التلقائي أو تشغيل التوقف التلقائي.
مالحظة: يجب تمكين AR/AS. يسري فقط مع وحدة الرجوع التلقائي المثبتة 
بوحدة اإلدارة. راجع »التوقف التلقائي/الرجوع التلقائي )AR/AS(« في دليل 

الميزات المتقدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

تشغيل الماكينة بدون ماء )بدون ماء(
اضغط على زر الماء على الشاشة الرئيسية إليقاف تشغيل الماء.. 1
لضبط سرعة الحركة، حدد حقل مؤقت نسبة الجفاف.. 2

في حقل مؤقت نسبة الجفاف، اضبط النسبة المئوية للحصول على سرعة 	 
الحركة المطلوبة.

أدخل إعداد مؤقت النسبة المئوية. أ( 
اضغط على إدخال لحفظ القيمة. ب( 

قم بأحد اإلجراءات التالية:. 3

اضغط على الزر  لبدء تشغيل الماكينة في االتجاه األمامي.	 

اضغط على الزر  لبدء تشغيل الماكينة في االتجاه الخلفي.	 

اضغط على  إليقاف تشغيل الماكينة.	 

إعداد المسدس الطرفي:
راجع الشكل 5-1 أدناه

اضغط على القائمة والمسدسات الطرفية.. 1
حدد خانة االختيار EG )المسدس الطرفي( لتمكينه.. 2
اضغط على الزر »تكوين« للمسدس الطرفي.. 3
وأدخل . 4 تسلسل،  لزوج  الطرفي(  المسدس  تشغيل  )زاوية  يسار  الحقل  حدد 

الدرجات على لوحة المفاتيح الرقمية. اضغط على إدخال.
حدد الحقل يمين )زاوية إيقاف تشغيل المسدس الطرفي( ألجل زوج تسلسل، . 5

وأدخل الدرجات على لوحة المفاتيح الرقمية. اضغط على إدخال لتأكيد اإلعداد، 
واضغط على RETURN للرجوع إلى الشاشة السابقة.

كّرر الخطوتين 4 و5 ألزواج التسلسل األخرى حسب الحاجة. استخدم األسهم . 6
أسفل الشاشة لعرض أزواج التسلسل األخرى.

الزاوية اليسرى الزاوية اليمنى

الشكل 1-5
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1.01 Smart Relay Board (SRB) v ,1.01 v ICON5 البرنامج

حاالت إيقاف النظام وأعطاله
النطاق إيقاف النظام

ُطلب من الماكينة اإليقاف عن قصد بالضغط على زر اإليقاف. األمر 

يراقب الموضع الحالي للماكينة موضع التوقف في الموضع المحدد أثناء انتظار/تشغيل الماكينة. (SIS( التوقف في الموقع المحدد

ومع تمكين خيار التحكم في العمليات اليومية وتحديد وضع العمليات اليومية، يتم بدء تشغيل النظام خارج نطاق البدء/اإليقاف للعمليات اليومية. العمليات اليومية

يؤدي أمر اإليقاف في برنامج الخطوة أو القطاع إلى إيقاف تشغيل الماكينة. البرنامج

تم بلوغ حد التوقف التلقائي وتم إيقاف تشغيل الماكينة. التوقف التلقائي

النطاق عطل النظام
انخفض الجهد الكهربائي ألقل من نصف حد الجهد الكهربائي المنخفض لمدة 3 ثواٍن أو أكثر في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل مع الماء أو أكثر من ثانية واحدة إذا كانت تعمل بدون ماء. فُقدت طاقة النظام

انخفض الجهد الكهربائي ألقل من حد الجهد الكهربائي المنخفض لمدة 15 ثانية أو أكثر في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل. طاقة النظام منخفضة

تم قطع الطاقة عن دائرة السالمة ألكثر من 3 ثواٍن. سالمة النظام

انخفض ضغط الماء عن حد الضغط المنخفض لفترة تزيد على التأخير لضغط التشغيل في حين كانت الماكينة قيد التشغيل مع الماء وبعد انتهاء تأخير ضغط بدء التشغيل. الضغط المنخفض

بقي ضغط الماء أعلى من حد الضغط المرتفع لمدة ال تقل عن وقت التأخير إليقاف التشغيل بسبب الضغط المرتفع. الضغط المرتفع

خطأ E01 نشط، خطأ الذاكرة، فشل في البطارية االحتياطية. NVMEM

كانت دائرتا التحرك لألمام والخلف تعمالن ألكثر من 15 ثانية في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل. السير لألمام/الرجوع

مع تمكين AR/AS وموضع السير لألمام/الرجوع، تكون الماكينة بانتظار التشغيل أو تم بدء تشغليها خارج زوايا موضع التحرك لألمام أو الخلف.  قطاع التشغيل

مع تمكين إيقاف التشغيل بسبب الرياح، ترتفع سرعة الرياح ألعلى من حد سرعة الرياح ألكثر من دقيقة واحدة أثناء تشغيل الماكينة بالماء. الرياح

مع تمكين إيقاف التشغيل بسبب درجة الحرارة، تنخفض درجة الحرارة الحالية ألقل من حد درجة الحرارة المنخفض أثناء التشغيل بالماء. درجة الحرارة

مع تمكين ميزة إيقاف التشغيل بسبب المطر، يرتفع سقوط المطر اإلجمالي لنافذة المطر عن حد إيقاف التشغيل بسبب المطر أثناء التشغيل بالماء. المطر

أثناء تشغيل الماكينة بالماء، ينخفض معدل التدفق عن حد التدفق المنخفض بعد بلوغ ضغط الماء المناسب. تدفق

مع تمكين مؤقت الماء، يزيد الوقت المتراكم بواسطة مؤقت زيادة الماء عن وقت إيقاف التشغيل عند زيادة الماء. مؤقت الماء

مع تمكين التحكم في ضغط إيقاف التشغيل، ينخفض ضغط اإلطار المذكور عن ضغط اإلطار االسمي لبرج ذلك اإلطار بخفض ضغط إيقاف التشغيل لقراءتين متتاليتين على األقل للحساس.  ضغط اإلطار

مع تمكين موضع GPS وإيقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع، في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل، لم تكن 
هناك اتصاالت GPS وانتهى وقت التأخير إليقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع.

GPS اتصال

مع تمكين موضع GPS وإيقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع، في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل، تكون 
حالة قفل GPS هي "بال" وانتهى وقت التأخير إليقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع.

GPS قفل

تم اكتشاف كابل مقطوع عندما تم بدء تشغيل الماكينة. الكابل المقطوع

تم اكتشاف مشكلة بجهاز PCB في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل. PCB جهاز

مع تمكين البطارية االحتياطية، ينخفض الجهد الكهربائي إلمداد البطارية االحتياطية إلى أقل من 10 فولت أو تم تشغيل الوحدة من إمداد البطارية االحتياطية وانتهى وقت البطارية االحتياطية. الطاقة 12 فولت

مع تمكين خيار أداة ترميز الموضع وإيقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع، في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل، لم 
تقم أداة ترميز الموضع باالتصال وانتهى وقت التأخير إليقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع.

اتصال أداة ترميز الموضع

ترخيص البروتوكول غير صالح. ترخيص

رموز األخطاء
الوصف الخطأ الوصف الخطأ

خطأ اتصال VDC - وحدة COM األساسية  E16 NVMEM تالف E01

VRI-iS خطأ في اتصال مرشة E17  PCB مشكلة بجهاز E02

GPS خطأ في اتصال E18 إعادة ضبط البرنامج  E03

GPS فقدان إشارة E19 الطاقة منخفضة عن حد الجهد الكهربي المنخفض E04

DGPS فقدان إشارة E20 فُقدت سالمة النظام E05

معدل التدفق أقل من حد التدفق المنخفض E21 الضغط منخفض جدًا بعد تأخر الضغط E06

الضغط يزيد عن حد الضغط المرتفع E22 مستشعر الضغط )بالمللي فولت( خارج النطاق المرتفع  E07

PLC خطأ في اتصاالت E23 مستشعر الضغط )بالمللي فولت( خارج النطاق المنخفض  E08

تمت إعادة مزامنة دورات تشغيل صمام بسبب الضغط المرتفع E24 مستشعر الضغط )بالمللي أمبير( خارج النطاق المرتفع  E09

إحداثيات GPS خارج النطاق E25 مستشعر الضغط )بالمللي أمبير( خارج النطاق المنخفض  E10

ضغط اإلطار منخفض E26 مفتاح الضغط نشط والمضخة متوقفة  E11

TPMS خطأ في اتصاالت E27 مستشعر ضغط Valley GPS مرتفع خارج النطاق E12

VDC تم استالم رسالة تقرير خطأ E28 مستشعر ضغط Valley GPS منخفض خارج النطاق E13

خطأ في اتصال OPMC  ،Valley GPS الرئيسي E29 قصر استشعار الحركة لألمام/الرجوع E14

Valley GPS تم استالم رسالة تقرير خطأ E30 خطأ انخفاض الماء E15
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 Valmont Industries, Inc.  :نحن 
Ida Street 28800 
68064 Valley, NE 
+1402.359.6312 

)Facsimile(   +1402.359.6143

نقر بموجب مسؤوليتنا المنفردة أن المنتج،

نظامريالمحاصيل 

الذي تنتمي إليه هذه المستندات، يتوافق مع المستندات التالية:

EC/42/2006 اآلالتتوجيه  
 EU/35/2014المنخفضالكهربائيالجهدتوجيه 

EU/30/2014الكهرومغناطيسيالتوافقتوجيه 

تتوافق المعدات المشار إليها أعاله مع كل البنود المتعلقة بالسالمة )ليس كل البنود التي تعكس التفضيل التجاري يتم الوفاء بها( في المستندات التالية:

سالمةاآلالت–المعداتالكهربائيةفياآلالت EN60204-1:2006  
سالمةاآلالت  EN12100:2010  
الريآالت EN909:1998+A1  

:EC/23/97الضغطمعداتالبيان المتعلق بتوجيه  

  يتم استثناء نظام ري المحاصيل من نطاق توجيه معدات الضغط، بحسب ما ورد في الفقرة 1، البنود 
3.2 و3.6 و3.10.  يتم تصنيف هذه المعدات في منزلة أدنى من الفئة األولى.

:EC/65/2011الخطرةالمواداستخداممنالحدالبيان المتعلق بتوجيه  

  يتم استثناء نظام ري المحاصيل من نطاق توجيه الحد من استخدام المواد الخطرة، بحسب ما ورد 
في الفقرة 2، البند 4 )هـ(، المعني بـ "التركيب الثابت على نطاق واسع".

Philipp Schmidt-Holzmann الشخص المخول بتجميع الملف الفني في أوروبا: 
.Valmont S.A.U سيتم نقل المعلومات ذات الصلة عبر البريد اإللكتروني  

Mejorada del Campo 28840 استجابة للطلب المسبب المقدم من السلطات الوطنية  
28840  Madrid, ES  

4300 679 91 34+  

تاريخ اإلصدار: 9 مارس 2018  Ron Pollak    
68064 Valley, NE :مكان اإلصدار     كبير المهندسين الكهربائيين 

Valmont Industries, Inc.     

الرقم المسلسل:

طلب الشراء:
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تركيب ماكينة الري الكهربائي Valley - دول االتحاد األوروبي فقط
ال تتولى شركة .Valmont Industries Inc تركيب قاطع دائرة كهربائية تفاضلي )تأّرض عرضي( في لوحة تحكم ماكينة الري الكهربائية Valley نظًرا 
الختالف معايير الحماية وفقًا للبلد الوجهة. يتعين على الموزع توفير وتركيب قاطع دائرة كهربائية تفاضلي )تأّرض عرضي( متوافق مع مواصفات البلد الذي 

.Valley يتم فيه تركيب ماكينة ري
في دول االتحاد األوروبي، يتم تثبيت حماية قاطع الدائرة الكهربائية التفاضلي بجهد كهربائي 24 فولت تيار متردد كحٍد أقصى.

يجب تأريض ماكينة ري Valley بشكٍل جيد.
إذا كانت المقاومة إلى الطرف األرضي أقل من 80 أوم، فيمكن لقاطع دائرة كهربائية تفاضلي )تأّرض عرضي( بشدة تيار كهربائي بقدرة 300 مللي 	 

أمبير استيفاء المتطلبات.
إذا كانت المقاومة للطرف األرضي تتراوح بين 80 و800 أوم، فيمكن لقاطع دائرة كهربائية تفاضلي )تأرض عرضي( بشدة تيار كهربائي بقدرة 30 	 

مللي أمبير استيفاء المتطلبات.
 Valmont Industries Inc. يتولى القائم بأعمال التركيب تركيب مصدر التيار الكهربائي وفحص أجهزة أو مكونات حماية المعدات. لن تتحمل شركة

مسؤولية تعطل أجهزة أو مكونات حماية معدات ليست من إنتاجها.
ال بد أن تتضمن ماكينات الري المحورية من Valley التي تتلقى التيار الكهربائي من مولٍد كابالً يتم توصيله من هيكل ماكينة الري إلى قضيب أرضي وكابل 

آخر من هيكل ماكينة الري إلى الطرف األرضي بالمولد حتى يعمل قاطع الدائرة الكهربائية التفاضلي )التأرض العرضي(.
ال بد أن تكون المقاومة الفعلية بين ماكينة الري والمولّد أقل من 80 أوم.	 

حول هذا الدليل
 1.01 v ICON5 تنطبق المعلومات الواردة في هذا الدليل على كافة لوحات تحكم أجهزة Valley ICON5 وICONX التي تستخدم إصداري البرنامج 
و"v ICON5 1.01". يتم تناول البنود المتعلقة بالسالمة واألجهزة المحورية والصيانة والجر واستكشاف األخطاء وإصالحها واإلعداد للشتاء في دليل مالكي 

ماكينات الري المحورية من Valley المعني.
وبصفتك المالك/المشغل، يجب أن تتعرف على إمكانيات النظام لتحقيق األداء األمثل للنظام. ويجب تذكر أن المرشة تعمل وفق معرفتك بالمعدات والعالقات 

بين التربة والماء ومفاهيم استعمال المعدات.
المواصفات واألوصاف والمواد التوضيحية الواردة في هذا الدليل تتسم بأكبر قدٍر من الدقة حسبما هو معروف حتى وقت اعتماد هذا اإلصدار للطباعة. تحتفظ 
شركة .Valmont Industries Inc بالحق في تغيير المواصفات أو التصميمات دون أي التزام. تنطبق المواصفات على الماكينات المبيعة في الواليات 

المتحدة وقد تختلف خارج الواليات المتحدة.
يتم تضمين معلومات إضافية في دليل الميزات المتقدمة برقم الجزء 0999984 )اإلنجليزية( للوحة التحكم هذه.

ضمان األجهزة الملحقة
يتعهد المالك بتسجيل الضمانات لكافة األجهزة الملحقة مثل المحركات والمضخات والمولدات مع الشركات الُمصنعة لها.
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التعرف على معلومات السالمة
يمكن تشغيل معدات الري هذه بواسطة جهد كهربائي عاٍل، والذي يمكن أن ينطوي على خطورة بالغة إذا استُخدم بشكل خاطئ. لتحقيق أقصى درجات األمان 
والحصول على أفضل أداء من الماكينة، ينبغي على كافة المالك/القائمين بالتشغيل ومسئولي الصيانة قراءة وفهم دليل )أدلة( المالك/الُمشغل وكافة رسائل 

السالمة التي يشتمل عليها هذا الدليل باإلضافة إلى عالمات/ملصقات السالمة على الماكينة قبل تشغيل هذه المعدات.
يجب على أي شخص يقوم بتجميع هذه الماكينة أو صيانتها أو إصالحها قراءة وفهم كافة إرشادات الصيانة واستكشاف األخطاء وإصالحها واختبار التركيب 
والتجميع، فضالً عن كافة رسائل السالمة المتضمنة في هذا الدليل قبل البدء في تشغيل الماكينة أو البدء في إجراء أي أعمال صيانة أو استكشاف أخطاء 

وإصالحها أو اختبار تركيب أو تجميع مكونات.
تنبهك هذه اإلرشادات الواردة في هذا الدليل إلى بعض اإلجراءات التي يتعين القيام بها بحرص شديد، وإال فقد تحدث إصابات شخصية أو لآلخرين أو إصابة 

الشخص المتواجد بجوار المعدة والقائم بتشغيلها، أو قد تتلف المعدة.

رسائل السالمة
رسائل السالمة في هذا الدليل مسبوقة برمز الخطر وواحدة من ثالث كلمات: خطر أو تحذير أو تنبيه. تُنبهك هذه الرسائل بالمخاطر المحتملة التي قد تتسبب 

في إلحاق األذى بك أو باآلخرين و/أو تؤدي إلى إتالف الممتلكات.

»تنبيه«.!  يُستخدم رمز الخطر هذا للفت النظر إلى المعلومات حول اإلجراءات أو المواقف غير اآلمنة، وقد يكون متبوًعا بكلمة »خطر« أو »تحذير« أو 

! خطر
يُعبر رمز الخطر الُمستخدم مع كلمة »خطر« عن المخاطر الفورية التي يمكن أن ينجم عنها إصابات شخصية بالغة أو الوفاة.

! تحذير
يُعبر رمز الخطر الُمستخدم مع كلمة »تحذير« عن اإلجراءات أو المواقف غير اآلمنة التي قد تسبب اإلصابة البالغة و/أو الوفاة و/أو تلف الممتلكات أو المعدات 

الرئيسية.

! تنبيه
يُعبر رمز الخطر الُمستخدم مع كلمة »تنبيه« عن اإلجراءات أو المواقف غير اآلمنة التي يمكن أن تسبب اإلصابة و/أو تلف الممتلكات أو المعدات الفرعية.

رسائل المعلومات
رسائل المعلومات الهامة في هذا الدليل مسبوقة بكلمة »مالحظة«.

مالحظة
تُستخدم كلمة »مالحظة« لتنبيهك بالمعلومات التي تشرح اإلجراءات أو التلميحات لمساعدتك على تركيب المعدة أو تشغيلها أو صيانتها بشكل صحيح.
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استخدام المعدات الشخصية الواقية
•  يتم تزويد األشخاص العاملين في المناطق حيث يتعرضون لمخاطر الصدمات الكهربائية المحتملة بالمعدات الواقية الشخصية من التعرض لمثل هذه الصدمات 
والمالئمة لألجزاء التي يجب حمايتها من الجسم وحتى يتم إنجاز العمل، وهم ملزمون باستخدام هذه المعدات. راجع تنظيمات إدارة السالمة والصحة المهنية 
)OSHA( )المواصفات - CFR 29( اإلجراءات الوقائية لحماية الموظفين. - 1910.335، أو اللوائح الوطنية أو المحلية أو السارية في الوالية، للحصول 

على معلومات إضافية.
•  يجب المحافظة على سالمة ومتانة المعدات الواقية وإجراء الفحص أو االختبارات الدورية عليها.

•  يجب استخدام حواجز واقية أو مواد عازلة لحماية كل شخص من التعرض للصدمات الكهربائية أو الحروق أو اإلصابات المتعلقة بالطاقة الكهربائية أثناء 
عمل هذا الشخص بالقرب من األجزاء المكشوفة التي تسري الطاقة بداخلها والتي قد يتم لمسها عن طريق الخطأ أو حيث قد تصدر حرارة أو أقواس كهربائية 
خطرة. عند الكشف عن األجزاء المشحونة بالطاقة والتي تكون معزولة في األحوال المعتادة ألغراض الصيانة أو اإلصالح، يجب عزلها لحماية األشخاص 

غير المؤهلين من مالمسة األجزاء المشحونة بالطاقة.
•  يجب استخدام عالمات السالمة أو رموز السالمة أو بطاقات منع الحوادث إذا لزم األمر لتحذير األشخاص حول مخاطر التعرض للصدمات الكهربائية التي 

تحيط بهم.

المواد والمعدات الموصلة للكهرباء
يجب التعامل مع المواد والمعدات التي قد تكون موصلة للكهرباء بطريقة تمنعها من توصيل خطوط الطاقة النشطة أو الموصالت المكشوفة أو أجزاء الدوائر.
•  عند التعامل مع أجسام طويلة موصلة )على سبيل المثال ال الحصر، قضبان الجمالون واألنابيب والزوايا والساللم( في المناطق التي بها خطوط طاقة نشطة 

أو موصالت مكشوفة أو أجزاء دوائر، يجب اتباع ممارسات العمل )مثل استخدام العزل والحماية وأساليب التعامل مع المواد( للحد من المخاطر.
• يجب أن تحتوي الساللم المتنقلة على قضبان جانبية غير موصلة.

•  تجنّب ارتداء قطع مجوهرات ومالبس موصلة للكهرباء )على سبيل المثال ال الحصر سوارات الساعات واألساور والخواتم وسالسل المفاتيح والقالئد والمرايل 
المعدنية، والقماش المزود بخيوط موصلة أو القبعات المعدنية( التي يمكن أن تالمس خطوط الطاقة النشطة أو الموصالت المكشوفة أو أجزاء الدوائر.

الحماية من السقوط
تعرف على مخاطر السقوط المحتملة وحدد ما إذا كانت معدات الحماية مالئمة للمهمة أم ال قبل إجراء األعمال. انتبه إلى المخاطر المرتبطة بالمهام النمطية 
وغير النمطية. افحص معدات الحماية ضد السقوط )أحزمة الربط واألحبال( واألدوات )األسوار الواقية ونقاط الربط( قبل كل استخدام. استخدم معدات حماية 
ضد السقوط إذا لزم األمر إلتمام المهمة. تأكد من صالحية معدة الحماية ضد السقوط للمهمة ومالءمتها لمقاييس الجسم وحالتها الجيدة. راجع تنظيمات إدارة 
السالمة والصحة المهنية )CFR 29 - )OSHA 1926.500 و1926.501 و1926.502، أو اللوائح الوطنية أو المحلية أو السارية في الوالية، للحصول 

على معلومات إضافية. 
• عند استخدام السقاالت، تأكد من سالمة ممر الوصول واكتمال األلواح الخشبية للسقالة واستقرار القدمين ووجود األسوار الواقية.

•  عند استخدام رافعة ذراعية، احرص على ثبات األقدام جيدًا على منصة الرافعة، واستخدم أربطة معدات الحماية ضد السقوط كل المرات بالسور الواقي أو 
نقطة الربط.

•  عند استخدام سلم، تأكد أن السلم غير موصل للطاقة وحجمه مالئم للمهمة. اقرأ إرشادات المستخدم الخاصة بالسلم وتأكد من أنه بحالة جيدة. تأكد من وضع 
السلم على سطح مستٍو وبزاوية صحيحة.
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الحد األدنى للمساحة الفارغة حول المعدات أثناء العمل
لتقليل مخاطر اإلصابة، يحتاج كل األشخاص إلى وجود مساحة فارغة مناسبة حول اللوحة الكهربائية أو المعدات الكهربائية األخرى. يحدد الجدول أدناه الحد 
األدنى للمساحة الفارغة حول المعدات المطلوبة للعمل. راجع تنظيمات إدارة السالمة والصحة المهنية )OSHA( )المواصفات - CFR 29( اإلجراءات 

الوقائية لحماية الموظفين -i()1()g(1910.303(، أو أي لوائح وطنية أو محلية أو سارية في الوالية، للحصول على معلومات إضافية.

الحد األدنى للمساحة الفارغة المناسبة للعمل 0-600 فولت

الحد األدنى للمساحة الفارغة حول المعدات أثناء العمل أمام اللوحة/ المعدة الكهربائية 

أجزاء مكشوفة مشحونة بالطاقة 
على أحد جانبي مساحة العمل 

ووجود أجزاء مكشوفة مشحونة 
بالطاقة على الجانب اآلخر.

أجزاء مكشوفة مشحونة بالطاقة 
على أحد جانبي مساحة العمل 

ووجود أجزاء مؤرضة مشحونة 
بالطاقة على الجانب اآلخر.

أجزاء مكشوفة مشحونة بالطاقة 
على أحد جانبي مساحة العمل وعدم 

وجود أجزاء مؤرضة مشحونة 
بالطاقة على الجانب اآلخر.

ارتفاع المساحة الفارغة 
حول المعدات أثناء العمل

عرض المساحة الفارغة 
حول المعدات أثناء العمل

48بوصة )1220 مم( الحد األدنى 42بوصة )1065 مم( الحد األدنى 36بوصة )915 مم( الحد األدنى 78بوصة )1980 مم( 
الحد األدنى أو ارتفاع 
الهيكل المحيط أيهما أكبر

30بوصة )760 مم( الحد 
األدنى أو عرض الهيكل 

المحيط أيهما أكبر

تعتبر الحوائط الخرسانية أو المبنية من الطوب أو المكسوة بالبالط أطرافًا أرضية.  

الشخص المؤهل
الشخص المؤهل هو الذي أظهر قدرته على حل المشاكل ذات الصلة بالموضوع أو العمل أو المشروع وذلك بحصوله على درجة أو شهادة أو مكانة مهنية 

معترف بها أو الذي لديه معرفة واسعة أو نال تدريبًا أو خبرة في ذلك.
يمكن فقط لألشخاص المؤهلين العمل على أجزاء الدوائر أو المعدات الكهربائية غير المزودة بالطاقة.

راجع تنظيمات إدارة السالمة والصحة المهنية )m(1926.32 CFR 29 -  )OSHA( و1910.333، أو اللوائح الوطنية أو المحلية أو السارية في الوالية، 
للحصول على معلومات إضافية.
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خطوط الطاقة العلوية
ينطوي تجميع أو جر أو نقل مكونات ماكينة الري على سبيل المثال ال الحصر النقطة المحورية أو العربة الخطية أو مجموعات وحدة التمديد/اإلدارة أو األجزاء 

المتدلية و/أو مجموعات الزوايا أسفل خطوط الطاقة أو بالقرب منها على خطورة بالغة بسبب خطر التعرض لصدمة كهربائية.
كما ينطوي تشغيل معدات تنشط مكونات ماكينة الري، على سبيل المثال ال الحصر الرفع الجوي أو برافعة شوكية، بالقرب من خطوط الطاقة على خطورة 
بالغة بسبب خطر التعرض لصدمة كهربائية. يتعين قصر تشغيل هذا النوع من المعدات على األفراد المؤهلين. قبل تشغيل المعدات، يتعين على األفراد المؤهلين 

قراءة تعليمات التشغيل والسالمة الخاصة بالشركات المصنعة للمعدات.
راجع تنظيمات إدارة السالمة والصحة المهنية )OSHA( )المواصفات - CFR 29( الرافعات واألبراج. - 1926.550، أو غيرها من اللوائح الوطنية أو 

المحلية أو السارية في الوالية، للحصول على معلومات إضافية.
•  افترض دوًما أن أي خط طاقة علوي هو خط مزود بالطاقة وحتى يشير الشخص )األشخاص( المالك للخط و/أو سلطات المرافق الكهربائية إلى أنه خط غير 

مزود بالطاقة وأنه مؤرض بشكل واضح.
•  قبل تشغيل أي معدات بالقرب من أي خط طاقة، تأكد من أن الخط غير مزود بالطاقة وأنه مؤرض بشكل واضح في مكان العمل.

•  يمكن أن يحدث التعرض لصدمة كهربائية دون لمس خط طاقة كهربائية. إذ يمكن أن تنتقل الكهرباء بناًء على شدتها، أو تصبح مستحثة في المعدات أو المواد 
الموصلة التي تكون على مقربة من خط الطاقة ولكنها ال تلمسه. كما ستسرع الرياح العالية والبرق واألرض المبللة وغير ذلك من الظروف البيئية من إمكانية 

التعرض لصدمة كهربائية وتتطلب المزيد من الدراسة.
•  يمكن ألبراج اإلرسال حث المعدات أو المواد التي يتم التعامل معها بشحنة كهربائية.. قبل العمل او تشغيل معدات بالقرب من أبراج اإلرسال، تأكد من أن 

جهاز اإلرسال غير مزود بالطاقة.
•  حدد الموقع الذي سيتم فيه تجميع وحدة التمدد/اإلدارة لضمان أن ماكينة الري أو المعدات المستخدمة أثناء عملية التجميع لن تنتهك إرشادات الحد األدنى من 

المساحة الفارغة حول المعدات أثناء العمل.
•  تجنّب تشغيل المعدات أو ترك الحمل أو القضبان أو خطوط العالمات ضمن مساحة 10 أقدام )3.05 م( من أي خط طاقة بقدرة 50 ك ف أو أقل سواء كانت 
 مزودة بالطاقة أم ال. بالنسبة إلى الخطوط بقدرة أعلى من 50 ك ف، يكون الحد األدنى من المساحة الفارغة حول المعدات أثناء العمل هي 10 أقدام )3.05 م(

باإلضافة إلى 0.4 بوصة )1.1 سم( لكل ك ف أعلى من 50 ك ف.
•  تجنّب تجميع أو جر أو نقل أو ترك مكونات ماكينة الري أسفل أو ضمن مساحة 10 أقدام )3.05 م( من أي خط طاقة بقدرة 50 ك ف أو أقل سواء كانت 
 مزودة بالطاقة أم ال. بالنسبة إلى الخطوط بقدرة أعلى من 50 ك ف، يكون الحد األدنى من المساحة الفارغة حول المعدات أثناء العمل هي 10 أقدام )3.05 م( 
باإلضافة إلى 0.4 بوصة )1.1 سم( لكل ك ف أعلى من 50 ك ف. تمتد زوايا دعم األجزاء المتدلية أو الكابالت أو مكونات إدارة الجزء الدوار بانتظام 

لمسافة من 10 أقدام إلى 12 قدًما )3.1 م إلى 3.7 م( أعلى خط أنابيب الري )امتداد(
•  استخدم الحواجز لتحديد المناطق التي قد يحدث فيها تداخل مع خطوط الطاقة العلوية. احتفظ بمجموعة أو أدوات جر أو نقل مكونات ماكينة الرس ومعدات 

التشغيل، بما في ذلك الحمل أو القضبان أو خطوط العالمات بعيدًا عن أي خط طاقة بالمسافات الموضحة أعاله، سواء كان الخط مزودًا بالطاقة أم ال.
•  احرص دائًما على تعيين شخص لمالحظة المسافة الفارغة بين خط الطاقة وكل المعدات التي يجري تشغيلها أو نقلها وذلك لتقديم التحذير في الوقت المناسب 

إليقاف كل العمليات إذا تم انتهاك هذا الحد األدنى من المسافة.
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الحد األدنى إلجراءات القفل/التمييز ببطاقات لمنع التشغيل
يحدد اإلجراء التالي الحد األدنى لمتطلبات قفل األجهزة العازلة ضد الطاقة وقت إجراء أعمال الصيانة أو اإلصالح على الماكينات أو المعدات. وهو يُستخدم 
لضمان إيقاف الماكينة أو المعدة وعزلها عن كافة مصادر الطاقة الخطرة الممكنة وقفلها قبل قيام األفراد بإجراء أي أعمال إصالح أو صيانة، حيث قد تتسبب 
األجزاء المشحونة بالطاقة أو بدء تشغيل الماكينة أو المعدة أو الطاقة المخزنة بصورة غير متوقعة في حدوث إصابات. ال يجدر بكافة األفراد أثناء مالحظة 
ماكينة أو أحد مكونات معدة ُمقفلة لمنع التشغيل بهدف إجراء أعمال اإلصالح أو الصيانة محاولة بدء تشغيل هذه الماكينة أو المعدة أو توصيلها بمصدر طاقة 

أو استخدامها.
إذا كانت األجهزة العازلة للطاقة غير قابلة للقفل، يجب استخدام بطاقات منع التشغيل وعلى العاملين المتضررين ارتداء سترات واقية كاملة.

راجع تنظيمات إدارة السالمة والصحة المهنية )OSHA(  )المقاييس - CFR 29( الحد األدنى لإلجراءات النموذجية لقفل األجهزة لمنع تشغيلها - 1910.147 
التطبيق أ، أو اللوائح الوطنية أو المحلية أو السارية في الوالية، للحصول على معلومات إضافية.

تسلسل القفل لمنع التشغيل
أبلغ جميع األفراد المعنيين بوجوب إجراء أعمال الصيانة أو اإلصالح على الماكينة أو المعدة ويتعين إيقاف تشغيل هذه الماكينة أو المعدة وقفلها إلجراء . 1

مثل هذه األعمال.
يتعين على األفراد المعتمدين تحديد نوع وشدة الطاقة التي تستخدمها الماكينة أو المعدة، وأن يستوعبوا مخاطر الطاقة ويتعرفوا على وسائل التحكم في . 2

الطاقة.
إذا كانت الماكينة أو المعدة في وضع التشغيل، فأوقف تشغيلها باتباع إجراء إيقاف التشغيل المعتاد )اضغط على زر اإليقاف أو مفتاح التشغيل أو صمام . 3

الغلق وما إلى ذلك.(.
أوقف تشغيل جهاز )أجهزة( عزل الطاقة بحيث يتم عزل الماكينة أو المعدة عن مصدر )مصادر( الطاقة.. 4
أقفل جهاز )أجهزة( عزل الطاقة باستخدام قفل )أقفال( مفرد مخصص لذلك الغرض.. 5
الدّوارة . 6 التوازن  المرفوعة وعجالت  الماكينة  المكثفات والزنبركات وأجزاء  التي تسري في  المتبقية )مثل تلك  أو  الُمخزنة  الطاقة  تبديد أو كبح  يتعين 

واألنظمة الهيدروليكية وضغط الهواء أو الغاز أو البخار أو الماء وغير ذلك( باستخدام أساليب مثل التأريض أو التخزين أو اإلعاقة أو التصريف وهكذا.
تأكد من انفصال المعدة عن مصدر )مصادر( الطاقة بالتحقق أوالً من عدم وجود أي موظفين ال يرتدون السترات الواقية، ثم التحقق من عزل المعدة . 7

بالضغط على زر التشغيل أو أي أداة )أدوات( تحكم أخرى خاصة بالتشغيل المعتاد أو بإجراء اختبار للتأكد من عدم عمل المعدة. تنبيه: أعد أداة )أدوات( 
التحكم في التشغيل إلى الموضع المحايد أو موضع إيقاف التشغيل بعد التأكد من عزل المعدة عن مصدر الطاقة.

تم اآلن قفل الماكينة أو المعدة.. 8

خطر !
عندما تتعرض األفراد لعناصر الدوائر واألجزاء الكهربائية، يجب على شخص مؤهل استخدام معدة 	 

اختبار للتحقق من أن عناصر الدوائر وأجزاء المعدة للمعدات غير المزودة بالطاقة.

إعادة المعدة إلى الخدمة
عند االنتهاء من أعمال اإلصالح والصيانة واستعداد الماكينة أو المعدة للرجوع إلى حالة التشغيل المعتادة، يتعين اتباع الخطوات التالية:

فحص الماكينة أو المعدة والمنطقة المحيطة بها مباشرةً للتأكد من إزالة العناصر غير الالزمة وسالمة مكونات الماكينة أو المعدة من الناحية التشغيلية.. 1
فحص منطقة العمل لضمان اتخاذ كافة األفراد مواضعهم بشكٍل آمن أو إخالئهم المنطقة.. 2
تأكد من أن عناصر التحكم في الوضع المحايد.. 3
فك أجهزة القفل لمنع التشغيل وإعادة تزويد الماكينة أو المعدة بالطاقة. . 4
إبالغ األفراد المعنيين بتمام عمليات اإلصالح أو الصيانة وجاهزية الماكينة أو المعدة لالستخدام.. 5
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التشغيل اآلمن
ماكينات ري Valley مصممة بأسلوب يوفر السالمة واألمان. بيد أنه إذا تم تشغيل هذه الماكينة بشكل غير مالئم، فقد يُشكل ذلك خطًرا على الُمشغل. يشبه 
برنامج السالمة الجيد السلسلة إلى حٍد كبير، حيث ترتبط قوتها بقوة أضعف حلقة بها. يتعين على الجهة المصنعة والوكيل والُمشغل اتباع وتحسين كافة برامج 

الحماية. في ما يلي قائمة بتلميحات التشغيل اآلمن التي يجدر بك وبكافة القائمين بإصالح أو تشغيل الماكينة قراءتها واستيعابها جيدًا.

تنبيه !
ال تقم بتشغيل هذه الماكينة قبل قراءة أدلة المالك الخاصة بها 	 

أوالً.
السالمة 	  وإشارات  الدليل  هذا  في  السالمة  رسائل  كل  اقرأ 

الملصقة على الماكينة.
اتباع 	  بدون  الماكينة  هذه  بتشغيل  شخٍص  ألي  تسمح  ال 

اإلرشادات الصحيحة.
قد يؤدي إجراء التعديالت غير الُمصرح بها إلى اختالل وظائف 	 

الماكينة و/أو اإلضرار بسالمتها.
بوكيل 	  فاتصل  الدليل،  هذا  من  جزء  أي  فهم  عليك  تعذر  إذا 

.VALLEY

إرشادات الموظف حول السالمة
تعيينهم  لحظة  منذ  المعدة  لهذه  اآلمن  االستخدام  نحو  الموظفين  توجيه  إن 
لتشغيلها يعد أمًرا في غاية األهمية. ال تسمح ألي شخٍص بتشغيل هذه المعدة 

بدون اتباع اإلرشادات الصحيحة.
يجب توفير التدريب اآلمن سنويًا وتأكد مدير الخدمة من استيعاب الموظفين 

الكامل لرسائل السالمة وما يجب عليهم فعله في حاالت الطوارئ.

إيقاف التشغيل الطارئ
يمكن إيقاف تشغيل الماكينة في أي وقت في أي برج من خالل إدارة مفتاح 
انظر  التشغيل.  إيقاف  موضع  على  البرج  أسفل صندوق  الموجود  الفصل 

الشكل 1-14.

1

مفتاح الفصل. 1 الشكل 1-14

تحذير !
التأريض السليم

ال تحاول بدء تشغيل الماكينة قبل انتهاء أعمال الخدمة الكهربائية والتأريض 
الشكل  انظر  الكهربائية.  المواصفات  حسب  مؤهل  كهرباء  فني  قبل  من 

.2-14
إذا لم تكن الطاقة المزودة بها الماكينة مؤرضة بشكٍل صحيح، فقد يتسبب 
حالة حدوث عطل  في  الوفاة  عنه  ينجم  أو  بالغة،  إصابات  وقوع  في  ذلك 

كهربائي.
إنك مسئول عن التأكد من قيام موفر الطاقة و/أو متعهد توفير الطاقة بتأريض 
ماكينة الري على النحو المطلوب حسب مواصفات الهيئة القومية للكهرباء 
والقواعد المحلية المعمول بها للكهرباء. فإذا كانت الماكينة مؤرضة بشكٍل 
األشخاص  أحد  تعرض  احتماالت  فإن  المصهر صحيًحا،  وكان حجم  جيد 

لصدمة كهربائية تقل إلى حٍد كبير.

1
2

3

4

5

سلك أرضي نحاسي. 4
مشبك. 5

تركيب القضيب األرضي. 1
موصل خدمة. 2
قضيب أرضي نحاسي. 3

الشكل 2-14

مالحظة
480 فولت تيار متردد، 60 هرتز )380 فولت تيار متردد، 	 

50 هرتز( يجب أن تكون خدمات إمدادات الطاقة عبارة عن 
صيانة 4 موصالت. ثالثة خطوط طاقة بجهد كهربائي 480 
)380( فولت من التيار المتردد وموصل أرضي واحد ال يقل 
حجمه عن الموصالت الناقلة للطاقة والمخصصة لهذه الخدمة.

توصيل 	  إعادة  يجب  مرة،  كل  المقطورة  الماكينات  نقل  عند 
للتأكد من سالمته  السلك األرضي بالقضيب األرضي وفحصه 
قبل إعادة تشغيل الماكينة.
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التشغيل اآلمن )يتبع(

خطر !
فصل الطاقة عند إجراء عمليات اإلصالح

الصيانة على  أو  إجراء عمليات اإلصالح  قبل  الطاقة  دوًما مصدر  افصل 
الماكينة.

فصل  مفتاح  عليك ضبط  فيجب  الماكينة،  على  الصيانة  ستجري  كنت  إذا 
انظر  أدناه.  موضح  هو  كما  وقفله  اإليقاف  وضع  على  الرئيسي  الطاقة 

الشكل 1-15.

1

2

1. فصل مصدر الطاقة الرئيسي
2. التأمين

الشكل 1-15

بإدارة  الخاص  الملون  األمان  )رمز  الزرقاء  البطاقة  ملء  أيًضا  يجب 
السالمة والصحة المهنية OSHA( وإلحاقه بمفتاح الفصل بعد قفله. انظر 

الشكل 2-15.
إعادة  قبل  به  االتصال  يمكن  الذي  الشخص  اسم  البطاقة  تحمل  أن  بد  وال 

توصيل الماكينة بمصدر الطاقة.

الشكل 2-15

تنبيه !
موظفو الصيانة المؤهلون

إذا لم يتسنَّ لك فهم األجزاء الكهربائية أو األجزاء األخرى بالماكينة، فاجعل 
على  تنطوي  صيانة  أو  إصالح  عمليات  أي  يتولى  مؤهالً  صيانة  موظف 

خطورة.

تنبيه !
تأمين كافة محركات بدء التشغيل العاملة بالطاقة

يتضمن ذلك كافة ُمحركات السيور وخطوط الطاقة.
أعد تركيب أي أدوات واقية أو عازلة تمت إزالتها إلجراء الصيانة.

تحذير !
تمييز وتأمين كافة خطوط الطاقة

ال تستخدم منشار شق أو إزميل نحت بعمق بجوار أسالك توصيل الطاقة 
المدفونة.

يؤدي  حيث  اإلدارة.  وحدة  الدائرة حول  في  عميق  منشار شق  تستخدم  ال 
مسار اإلزميل العميق إلى توليد ضغط كبير على الهيكل.

الماكينة مع ضبط  بتشغيل  فقم  الحقل،  في  بعمق  منشار شق  استخدمت  إذا 
مؤقت النسبة المئوية على 100% ألول دورة.

تحذير !
االشتباه في وجود دوائر قصر

كهرباء  بفني  اتصل  دائرة قصر.  وجود  في  اشتبهت  إذا  الماكينة  تلمس  ال 
مؤهل أو أحد وكالء Valley المعتمدين على الفور.

من ضمن األحوال التي ربما تجعلك تشتبه في مواقف خطرة متعلقة بالجهد 
الكهربائي:

التلف المادي لكابل االمتداد أو الماكينة	 
عواصف كهربائية جديدة )برق(	 
ظواهر غير معتادة عند تشغيل الماكينة	 

إذا اشتبهت في وجود دائرة قصر إثر الشعور بموجات تسبب إحساًسا بالوخز 
أحد  أو  مؤهل  كهرباء  بفني  اتصل  ُمجددًا.  تلمسها  فال  الماكينة،  لمس  عند 

وكالء Valley المعتمدين على الفور.
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التشغيل اآلمن )يتبع(

تحذير !
البرق والماكينة

ابق بعيدًا عن الماكينة أثناء العواصف الكهربائية. يسهل اتصال ماكينة الري 
كهربائيًا باألرض. ربما تكون أيًضا هي أطول عنصر في الحقل، مما يجعلها 

مستقبالً جيدًا للبرق.

تنبيه !
ال تستخدم مصهرات أكبر حجًما

تتخذ المصهرات أحجاًما مخصصة بهدف حماية ماكينة معينة.
وعند  األّولي  التشغيل  بدء  قبل  المناسبة  المصهرات  أحجام  توفر  من  تأكد 

استبدال المصهرات.

تنبيه !
الموصالت المساعدة

افصل مصدر الطاقة قبل توصيل أو فصل أي موصالت مساعدة.

تنبيه !
تجنّب التشغيل في درجات حرارة التجمد

ينتج عن رش الماء تأثير بارد ويتجمد الماء حتى لو كانت درجة حرارة الجو 
أعلى قليالً من درجة التجمد.

الماكينة عند 40 درجة فهرنهايت )4,5 درجات مئوية(. ال  أوقف تشغيل 
تقم بتشغيل الماكينة عندما تنخفض درجة الحرارة عن 40 درجة فهرنهايت 

)4.5درجات مئوية(.
ال يُغطي الضمان تلف المعدات الناجم عن التجمد.	 
يجدر التأكد من عمل كافة مصارف األنابيب على نحو سليم لمنع تجمد 	 

الماء بداخل خطوط األنابيب في الطقس البارد.

تنبيه !
تفادَ تيارات الماء عالية الضغط

تفادَ المالمسة الجسدية لتيارات الماء ذات الضغط المرتفع.

تحذير !
تفادَ المواد الكيميائية

تفادَ التعرض للماء المندفع من المرشة أثناء حقن المواد الكيميائية في الماء. 
 )1-87 PR إشعار( EPA اقرأ برنامج تحسين ملصق وكالة حماية البيئة

وكافة اإلرشادات الخاصة بالتطبيقات الكيميائية.
إذا كنت تخطط لتطبيق الري الكيميائي، فاحرص على التزامك بالتنظيمات 
الدولية أو المحلية في ما يتعلق بمعدات السالمة واعتماد وتشغيل ومعايرة 
في  النقي  والماء  األولية  اإلسعافات  أدوات  وجود  من  تأكد  الحقن.  مضخة 
حالة وقوع حوادث. كما يجب أيًضا أن تكون على دراية بإجراءات التنظيف 

الصحيحة في حالة تناثر الماء الُمحمل بالمواد الكيميائية.
الكيميائية. 	  التعامل مع المواد  الواقية عند  يوصى باستخدام السترات 

ويتعين ارتداء نظارات وقفازات السالمة والمالبس الخارجية الواقية 
عند التعامل مع مثل هذه المواد.

أجهزة 	  تركيب/استخدام  عدم  حالة  في  الماء  لمصدر  تلوث  يحدث  قد 
السالمة برفقة معدة الحقن المخصصة للري الكيميائي.

خطر !
بدء تشغيل أعمدة اإلدارة بدون إنذار

هناك محرك كهربائي على كل برج بالماكينة المحورية الوسطى يمد عمودين 
اثنين أو أكثر من أعمدة اإلدارة المتصلة بمحركات العجلة الترسية بالطاقة. 

يبدأ عمودا اإلدارة هذان في التحرك واإليقاف بدون إنذار.
ال تلمس عازل أو عمود اإلدارة أثناء الدوران، فقد تنحشر به المالبس 	 

أو األطراف مما ينجم عنه وقوع إصابات بالغة
الفصل 	  مفتاح  قفل  قبل  الماكينة  على  إصالح  عمليات  إجراء  تجنّب 

الرئيسي على الموضع OFF )إيقاف التشغيل(.
دوًما أعد تركيب عوازل عمود اإلدارة بعد االنتهاء من عمليات اإلصالح.	 
يتعين وجود عوازل عمود اإلدارة دوًما في أماكنها عند تشغيل الماكينة.	 
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تنبيه !
سالمة تشغيل دائرة الجزء

مبنى  مثل  مادي  عنصر  أو  طريق  على  االتجاه  تعكس  الماكينة  كانت  إذا 
أو صف أشجار أو عمود إنارة وما إلى ذلك، يتعين توفير جهاز احتياطي 

إليقاف الماكينة في حالة تعطل آلية عكس االتجاه. انظر الشكل 1-17.
يتعلق  فيما  المعلومات  من  مزيد  على  للحصول   Valley بوكيل  اتصل 

بالحواجز المادية بالنسبة للماكينات في مثل هذه األحوال.

1

1. حاجز مادي الشكل 1-17

تنبيه !
االستخدام السليم آللية التخطي اآلمن 

يجب على الُمشغل توخي الحذر عند استخدام وظيفة التخطي اآلمن حيث تتخطى أو 
تُعطل كل دوائر إيقاف التشغيل التلقائي للماكينة بسبب مشكلة في السالمة.

 	 START/STOP ال تقم مطلقًا بالضغط مع االستمرار على مفتاح
SAFETY OVERRIDE )بدء/إيقاف التخطي اآلمن( في موضع 

START )البدء( لمدة تزيد على 3 إلى 5 ثوان.
إذا لم يكن المشغل يرى الماكينة بالكامل، فيجب عدم استخدام وظيفة التخطي 

اآلمن.
يجب على الُمشغل فحص الماكينة بالكامل بين محاوالت بدء آلية التخطي 

اآلمن.
قد يؤدي تكرار محاوالت بدء التخطي اآلمن إلى حدوث تلف هيكلي حاد.

اتصل بوكيل Valley إذا لم ينجح بدء تشغيل الماكينة.

التشغيل اآلمن )يتبع(

تنبيه !
فحص مسارات العجالت قبل بدء التشغيل

الماكينة قبل بدء  المواشي أو األشخاص عن  تأكد من بعد كافة األشياء أو 
التشغيل. تروس اإلدارة قوية وقد تتسلق المركبات أو المعدات األخرى وما 

إلى ذلك.

تنبيه !
احرص على إبعاد األطفال

ليست ماكينات الري المحورية معدات تصلح لالستخدام في مالعب األطفال.
امنع األطفال من اللعب حول الماكينة أو تسلقها. فقد يشكل ذلك خطًرا كبيًرا 

وخاصة أثناء عمل الماكينة.

تنبيه !
افحص اتجاه الماكينة

ال تُشغل الماكينة إذا كانت تتحرك في االتجاه المعاكس لالتجاه المحدد.
يؤدي الدوران في اتجاه عقارب الساعة إلى التقدم لألمام، بينما يؤدي الدوران 

في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى الرجوع للخلف.

تنبيه !
احتفظ بالماء بعيدًا عن الطرق

يحظر القانون في أغلب الدول السماح برش الماء في الطرق بالدول والبلدان. 
حيث يمثل ذلك خطًرا كبيًرا على قائدي السيارات العابرة لهذه الطرق.

في حالة استخدام مسدسات طرفية، تأكد من قراءة وفهم اإلجراءات الصحيحة 
لضبط مواضع التشغيل وإيقاف التشغيل لتفادي وصول الماء إلى الطرق.

الطريق،  إلى  الماء  وصول  في  يتسبب  الطرفية  المسدسات  أحد  كان  وإذا 
اتصل  أو  الماء  تدفق  إعداد منع  الفور واضبط  فتوقف عن استخدامه على 

بوكيل Valley إلصالح آلية منع التدفق بالمسدس الطرفي.
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ملصقات السالمة
تظهر هذه الملصقات التي تحمل عنوان "خطر" و"تحذير" و"تنبيه" في أماكن مختلفة على ماكينة ري Valley. يجب أن تتطلع جيدًا أنت وُمشغل الماكينة على 

ملصقات السالمة هذه. الستبدال أي ملصق، اتصل بوكيل Valley المحلي.

ICON5
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ملصقات السالمة )يتبع(

ICONX
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ملصقات السالمة )يتبع(

Copyright © 2005 Valmont Industries, Inc. 8P080997
11-03

Assembly / PartFunctional Area

11

8" Pivot
Standard & High Profile

End Gun & Stop-In-Slot
Auto Reverse Controls

 19 Track - Pivot Controls .............................................1780557
 20 EGSO Disk  ..............................................................1780558
 21 1/2" Lock Nut ...........................................................0133005
 22 5/16" x 1-1/4" Self-Tapping Screw ..........................0164145
 23 3/8" Hex Nut - Spacer ..............................................0131018
24  1/2" x 9-1/2" Cap Screw ..........................................0161371
 25 Switch Arm Lever ....................................................03E0336
 26 Auto Forward/Safety Switch ...................................1812048
 27 Auto Reverse/Safety Switch ...................................1812047
 28 Switch Only ..............................................................03E0317
 29 Switch Mount ...........................................................1780520
 30 #10 Hex Nut ..............................................................0131055
 31 #10 x 2-1/2" R.H. Machine Screw ...........................0164083
 32 Retrofit Split EGSO Ring Half (2 req'd) .................1780811
 

 3 1/2" x 1-1/2" Cap Screw ..........................................0161026
 4 Spring .......................................................................0181085
 5 5/16" Lock Nut .........................................................0133007
 6 5/16" Flat Washer ....................................................0142017
 7 EGSO Roller .............................................................1780192
 8 Roller Bushing .........................................................1800207
 9 EGSO Roller Plate - 8" ............................................1780195
 10 EGSO Roller Angle ..................................................1780562
 11 1/4" x 1" Cap Screw .................................................0161056
 12 1/4" Lock Nut ...........................................................0133008
 13 5/16" x 1-1/4" Cap Screw ........................................0161051
 14 1/2" Hex Nut .............................................................0131015
 15 5/16" x 3/4" Cap Screw............................................0161076
 16 EGSO & SIS Control Box - UL ................................1814235

ENG13/ORIG/02-97
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ملصقات السالمة )يتبع(
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يعرض هذا القسم وصفًا موجًزا لمكونات وأدوات التحكم في لوحة التحكم.

ICON5 لوحة تحكم
تستخدم لوحة تحكم Valley ICON5 هذه وحدة ICON5 لتنفيذ أوامر المشغل. انظر الشكل 1-22.

مفتاح الفصل الرئيسي
يفصل هذا المفتاح جميع خطوط الطاقة الواردة إلى الماكينة باستثناء األطراف الواردة )العلوية( على مفتاح الفصل الرئيسي بداخل لوحة التحكم. ووظيفة هذا 

المفتاح هي تشغيل الماكينة أو إيقاف تشغيلها. انظر الشكل 1-22.

مفتاح التخطي اآلمن
يمكن تخطي دائرة األمان للماكينة بالضغط على هذا المفتاح برفقة زر بدء التشغيل. انظر الشكل 1-22.

تحذير !
ال تقم مطلقًا بالضغط على مفتاح تجاوز السالمة ألكثر من ثالث ثواٍن في كل مرة. إذ يمكن أن يتسبب تجاوز السالمة 	 

في حدوث ضرر هيكلي خطير. اتصل بوكيل VALLEY المحلي إذا لم ينجح بدء تشغيل الماكينة.

مؤقت التأخير لمدة ثالث ثواٍن
مؤقت التأخير لمدة ثالث ثوان هو معدة قياسية مدمجة في مجموعة الدوائر الكهربائية بلوحة التحكم.

في حاالت فقد الطاقة اللحظي أو انخفاض الجهد الكهربائي، سوف تظل الماكينة في حالة التشغيل إن عاد إمداد الطاقة في غضون ثالث ثوان.

تأخير إعادة تشغيل المضخة
عندما يتم التحكم أيًضا في مضخة ري مضبوطة على بدء التشغيل أوتوماتيكيًا بواسطة لوحة التحكم، يتعين حماية مضخة الري من التلف بواسطة تأخير إعادة 

تشغيل المضخة. ال بد أن يكون تأخير إعادة تشغيل المضخة في دائرة المضخة الكهربائية بين لوحة تحكم ماكينة الري والمضخة.

تنبيه !
لتقليل احتماالت تلف المضخة الكهربائية األوتوماتيكية بسبب فقد إمداد الطاقة لفترة وجيزة تبلغ 3 ثواٍن أو أقل، 	 

يتطلب األمر تأخيًرا إلعادة تشغيل المضخة في دائرة المضخة بين لوحة تحكم ماكينة الري والمضخة.

2

3

4

1

مفتاح الفصل الرئيسي. 3
مفتاح التخطي اآلمن. 4

لوحة التحكم. 1
2 .ICON5 وحدة

الشكل 1-22
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ICONX لوحة تحكم
تحتوي لوحة تحكم Valley ICONX هذه على  وحدة ICON5 وتُستخدم مع لوحة تحكم موجودة لتنفيذ أوامر المشغل. انظر الشكل 1-23.

مفتاح الفصل الرئيسي
يجب وضع لوحة تحكم ICONX ضمن مسافة 50 قدًما )15.2 م( من مفتاح الفصل الرئيسي للوحة التحكم الموجودة. يفصل هذا المفتاح كل خطوط الطاقة 
الواردة إلى الماكينة باستثناء األطراف الواردة )العلوية( على مفتاح الفصل الرئيسي بداخل لوحة التحكم. ووظيفة هذا المفتاح هي تشغيل الماكينة أو إيقاف 

تشغيلها. انظر الشكل 1-23.

مفتاح التخطي اآلمن
يمكن تخطي دائرة األمان للماكينة بالضغط على هذا المفتاح برفقة زر بدء التشغيل. انظر الشكل 1-23.

تحذير !
ال تقم مطلقًا بالضغط على مفتاح تجاوز السالمة ألكثر من ثالث ثواٍن في كل مرة. إذ يمكن أن يتسبب تجاوز السالمة 	 

في حدوث ضرر هيكلي خطير. اتصل بوكيل VALLEY المحلي إذا لم ينجح بدء تشغيل الماكينة.

مؤقت التأخير لمدة ثالث ثواٍن
مؤقت الفاصل الزمني لمدة ثالث ثواٍن هو معدة قياسية مدمجة في مجموعة الدوائر الكهربائية بلوحة تحكم ICONX. في حاالت فقد الطاقة اللحظي أو انخفاض 

الجهد الكهربائي، سوف تظل الماكينة في حالة التشغيل إن عاد إمداد الطاقة في غضون ثالث ثوان.

تأخير إعادة تشغيل المضخة
عندما يتم التحكم أيًضا في مضخة ري مضبوطة على بدء التشغيل أوتوماتيكيًا بواسطة لوحة التحكم، يتعين حماية مضخة الري من التلف بواسطة تأخير إعادة 

تشغيل المضخة. ال بد أن يكون تأخير إعادة تشغيل المضخة في دائرة المضخة الكهربائية بين لوحة تحكم ماكينة الري والمضخة.

تنبيه !
لتقليل احتماالت تلف المضخة الكهربائية األوتوماتيكية بسبب فقد إمداد الطاقة لفترة وجيزة تبلغ 3 ثواٍن أو أقل، 	 

يتطلب األمر تأخيًرا إلعادة تشغيل المضخة في دائرة المضخة بين لوحة تحكم ماكينة الري والمضخة.
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3

مفتاح الفصل الرئيسي. 3
مفتاح التخطي اآلمن. 4

1 .Classic لوحات تحكم
2 .ICONX لوحة تحكم

الشكل 1-23
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يمكن أن يظهر حتى خمسة أزرار تحكم لتظهر على الجانب 
األيسر من الشاشة للبرمجة لتشغيل الماكينة.

عناصر التحكم - العنصر 1

يمكن أن تظهر حتى ست حاالت على الجانب األيمن للشاشة. أسفل 
الحاالت توجد صورة رسم توضح الموضع الحالي للماكينة.

الحالة - العنصر 2

توجد مفاتيح الوظائف في خط واحد مع أزرار التحكم والقائمة ويمكن 
استخدامها كبديل للضغط على الزر على الشاشة.

مفاتيح الوظائف - العنصر 3

استخدم زر القائمة للوصول إلى عناصر التحكم والحالة والمسدسات الطرفية 
وكل القوائم ذات الصلة باإلعداد والنظام واألدوات المساعدة والبرنامج.

القائمة - العنصر 4

سيعيدك هذا الزر إلى الشاشة الرئيسية. الشاشة الرئيسية - العنصر 5

يعود للخلف خطوة واحدة أثناء التواجد في القوائم أو لوحة 
المفاتيح. مالحظة: ال يخرج من أي شاشة.

السابق - العنصر 6

اضغط لبدء تشغيل الماكينة والتقدم في االتجاه األمامي )عقارب الساعة(.  بدء السير لألمام - العنصر 7

اضغط لبدء تشغيل الماكينة والرجوع في االتجاه الخلفي )عكس عقارب الساعة(.  بدء الرجوع - العنصر 8

اضغط إليقاف حركة الماكينة وإيقاف تشغيل المضخة وإغالق صمام الماء )إذا كان 
متصالً للقيام بذلك(.للماكينة فاصل زمني للتأخر يمنعها من إعادة التشغيل عند الضغط 

على زر بدء في غضون خمس ثواٍن بعد توقف الماكينة مع تشغيل الماء.

اإليقاف - العنصر 9

الشاشة الرئيسية
الشاشة الرئيسية هي المكان الذي تبدأ فيه تشغيل ماكينة الري، والمكان الذي تعرف منه الحالة الحالية. توجد عناصر التحكم في الجانب األيسر من الشاشة، 
 Startو Backو Homeو Menu وتوجد حالة الماكينة الحالية على الجانب األيمن للشاشة، كما توجد مفاتيح الوظائف على كال جانبي الشاشة وتوجد أزرار
وStop أسفل الشاشة. انظر الشكل 24-1، الذي يمثل شاشة رئيسية مثالية. توضح الصفحات التالية العناصر التي يمكن أن تظهر على الشاشة الرئيسية. يمكن 

تخصيص حقول عناصر التحكم والحالة وقد تبدو مختلفة عن تلك المعروضة في الشكل 1-24.

8 9 7
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شاشة ICON5 معروضة الشكل 1-24
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الشاشة الرئيسية )يتبع(
أزرار التحكم

يمكن تحديد حتى خمسة أزرار تحكم لتظهر على الجانب األيسر من الشاشة لتشغيل الماكينة. ويمكنك الوصول إلى كل أزرار التحكم بالضغط على زر القائمة 
وعناصر التحكم. 

في ما يلي أوصاف كل زر عنصر تحكم متوفر. من المهم جدًا فهم أن زر عنصر التحكم يشير إلى ما تقوم به الماكينة حاليًا.

تشغيل الماء - يتم تشغيل المضخة و/أو صمام إغالق الماء حاليًا 
)إذا كانت متصلة للقيام بذلك(. اضغط إليقاف تشغيلها. 

الماء

إيقاف تشغيل الماء - يتم إيقاف تشغيل المضخة و/أو صمام إغالق الماء 
حاليًا. اضغط لتوجيه الماكينة لتشغيل المضخة وفتح الصمام أو كال 

الصمامين عند بدء تشغيل الماكينة )إذا كانا متصلين للقيام بذلك(.
يتم تلقائيًا استدعاء تأخير لضغط مبرمج مسبقًا للسماح بمرور 

فترة كافية حتى يتولد الضغط في الماكينة.
حقل مؤقت نسبة الري/العمق - عند تشغيل الماء، حدد الجانب األيمن من الحقل للعمق 

وأدخل عمق تطبيق الماء بالبوصات أو الملليمترات، أو حدد الجانب األيسر للحقل 
لمؤقت نسبة الري واضبط النسبة المئوية للحصول على عمق التطبيق المطلوب. يشير 

مؤقت النسبة المئوية إلى النسبة المئوية للوقت الذي يعمل فيه البرج الطرفي.

مؤقت النسبة/العمق

حقل مؤقت نسبة الجفاف - عند إيقاف تشغيل الماء، حدد حقل مؤقت نسبة الجفاف 
واضبط النسبة المئوية للحصول على سرعة الحركة المطلوبة. يشير مؤقت 

النسبة المئوية إلى النسبة المئوية للوقت الذي يعمل فيه البرج الطرفي.

السير )بالساعات( - تشغيل - تم تشغيل السير. اضغط إليقاف تشغيله. السير )بالساعات(

السير )بالساعات( - إيقاف التشغيل - تم إيقاف تشغيل السير. اضغط لتشغيله.

حقل السير )بالساعات( - عند تشغيل السير، حدد حقل السير 
)بالساعات( لتعيين عدد الساعات إلكمال دورة واحدة.

التوقف في الموقع المحدد - تم تشغيل التوقف في الموقع المحدد وسيتم 
إيقاف تشغيل الماكينة في موقع محدد مسبقًا في الحقل المحدد بواسطة 

المستخدم. اضغط إليقاف تشغيل التوقف في الموقع المحدد.

التوقف في الموقع المحدد

إيقاف تشغيل التوقف في الموقع المحدد - تم إيقاف تشغيل التوقف في 
الموقع المحدد. اضغط لتشغيل التوقف في الموقع المحدد.

حقل التوقف في الموقع المحدد - عند تشغيل التوقف في الموقع المحدد، حدد حقل 
التوقف في الموقع المحدد لتعيين الموقع الزاوي لإليقاف في الموقع المحدد.

تشغيل إعادة تشغيل تلقائية - تم تشغيل إعادة التشغيل التلقائية. اضغط إليقاف تشغيله. إعادة تشغيل تلقائية

إيقاف تشغيل إعادة تشغيل تلقائية - تم إيقاف تشغيل إعادة التشغيل التلقائية. اضغط لتشغيله.

تشغيل إضافي - تم تشغيل Auxiliary. اضغط إليقاف تشغيله. Auxiliary 1 و2

إيقاف تشغيل إضافي - تم إيقاف تشغيل Auxiliary. اضغط لتشغيله.

تم تعطيل AR/AS - تم تعطيل الرجوع التلقائي/التوقف التلقائي. اضغط على القائمة، األدوات 
المساعدة، AR/AS، تكوين ARAS، الرجوع التلقائي / التوقف التلقائي لتمكينه.

الرجوع التلقائي / التوقف التلقائي

تشغيل الرجوع التلقائي - تم تشغيل الرجوع التلقائي. اضغط إليقاف تشغيل التوقف التلقائي.

تشغيل التوقف التلقائي - تم تشغيل التوقف التلقائي. اضغط لتشغيل الرجوع التلقائي.

المسدس الطرفي تلقائي - مع تعيين المسدس الطرفي على تلقائي يتم تمكين 
المسدس الطرفي المحدد ويكون جاهًزا. اضغط إليقاف تشغيله )تعطيل(.

المسدس الطرفي

إيقاف تشغيل المسدس الطرفي - يتم إيقاف تشغيل المسدس 
الطرفي )ُمعطَّل(. اضغط للتشغيل التلقائي )تمكين(.
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العمق 	  يعرض   - والنسبة  العمق 
للتطبيق  الحالية  المئوية  والنسبة 

الحالي.
يتم 	  الحالي.  التشغيل  الكهربائي  الجهد  إلى  يشير   - الكهربائي  الجهد 

إيقاف تشغيل الماكينة إذا انخفض الجهد الكهربائي عن قيمة حد الجهد 
المنخفض.

النسبة المئوية المضبوطة والساعات/المرور - يشير إلى مؤقت النسبة 	 
المضبوطة الحالي ري أم جفاف، والوقت الذي تستغرقه الماكينة للقيام 

بدورة.
درجة الحرارة - تشير إلى درجة الحرارة الحالية في الخارج. يتطلب 	 

أجهزة اختيارية.
المطر - يشير إلى المطر الحالي اإلجمالي. يتطلب أجهزة اختيارية.	 
الكيلومتر في 	  أو  الساعة  بالميل في  الرياح  إلى سرعة  تشير   - الرياح 

الساعة. يتطلب أجهزة اختيارية.
عداد التدفق - يشير إلى كمية الماء بالجالون في الدقيقة، التي تستخدمها 	 

الماكينة في الري. يتطلب أجهزة اختيارية.
يتم تشغيل مفتاح 	  إلى أن كل شيء سليم عندما  الضغط - يشير  مفتاح 

الضغط، ومنخفض عند إيقاف تشغيل المفتاح. يلزم وجود مفتاح ضغط 
ميكانيكي.

ساعات الري - تشير إلى عدد الساعات التي تقوم الماكينة بريها أثناء 	 
التشغيل.

تشغيل 	  تم  التي  الساعات  عدد  إجمالي  إلى  تشير   - الساعات  إجمالي 
الماكينة فيها.

AR/AS - يشير إلى تشغيل الرجوع التلقائي أو التوقف التلقائي.	 
ضغط النهاية - يشير إلى الضغط عند نهاية الماكينة.	 

الشاشة الرئيسية )يتبع(
الحالة

يمكن تكوين حتى أربع حاالت أسفل إعادة التشغيل والبرامج التي تعد حاالت ثابتة. أسفل الحاالت توجد صورة رسم 
توضح الموضع الحالي للماكينة. كما يظهر أدناه وصف لكل حقل وكل الحاالت.

حالة الماكينة - العنصر 1 - يشير إلى الحالة الحالية المعروفة للماكينة.
الموضع المحوري - العنصر 2 - يشير إلى موقع الماكينة في الحقل.. يتم 

التعبير عن موقع الماكينة بالدرجات.
يمكنك  بالنظام.  أعطال حدثت  أي  إلى  يشير   - العنصر 3   - العطل  إشعار 

الوصول إلى شاشة أعطال النظام بالضغط على األيقونة.
الحالة المحورية - العنصر 4 - يتم عرض لون على الرسم المحوري لتمثيل 
الحالة الحالية المعروفة للماكينة. راجع "ألوان وأشكال الدوائر المحورية" 

في صفحة 29.
أيقونات الحالة - العنصر 5

إعادة 	  إعادة تشغيل. تشير  أو  إعادة تشغيل  إما بدون   - التشغيل  إعادة 
التشغيل  إعادة  بسبب  التشغيل  إعادة  يمكنها  الماكينة  أن  إلى  التشغيل 
العمليات  تشغيل  إعادة  أو  الدورة،  تكرار  تشغيل  إعادة  أو  التلقائية، 

اليومية.
قيد 	  تلك  تتضمن  البرامج  البرامج.  أو  برامج  توجد  ال  إما   - البرامج 

التشغيل حاليًا.
برنامج 	  أو   VRI-iS أو   VRI-Z أو   VRI-S أن  إلى  يشير   -  VRI

السير قيد التشغيل. 
خطأ 	  إلى  األخطاء  تشير  األخطاء.  أو  أخطاء  توجد  ال  إما   - األخطاء 

حدث.
الضغط )بالمللي فولت( - يشير إلى الضغط الحالي للماء عند مستشعر 	 

الضغط )بالمللي فولت(. يلزم وجود مستشعر ضغط )بالمللي فولت(.
للماء عند محول 	  الحالي  الضغط  إلى  يشير   - أمبير(  )بالمللي  الضغط 

الضغط )بالمللي أمبير(. يلزم وجود مستشعر ضغط )بالمللي أمبير(.
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مالحظة: 
ظروف  الشاشة  قسم  يشرح 

التشغيل لماكينة ري نموذجية.
للماكينة  الحالة  قسم  يعرض  قد 

الخاصة بك أحواالً مختلفة.

إعادة تشغيل

البرامج

VRI

األخطاء

الضغط )بالمللي فولت(

الضغط )بالمللي أمبير(

العمق والنسبة المئوية

الجهد الكهربائي

النسبة المئوية المضبوطة والساعات/المرور

درجة الحرارة

المطر

الرياح

عداد التدفق

مفتاح الضغط

ساعات الري

إجمالي الساعات

AR/AS

ضغط النهاية
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الشاشة الرئيسية )يتبع(
القائمة

يوجد زر القائمة أسفل الشاشة. استخدم زر القائمة للوصول إلى القوائم أو الشاشات األخرى التي تُستخدم لبرمجة اللوحة وعرض البيانات وتحديد الخيارات 
غير المستخدمة بكثرة. في ما يلي أوصاف كل زر.

استخدم زر القائمة للوصول إلى عناصر التحكم والقوائم ذات الصلة بالحالة والمسدسات 
الطرفية والفولت / الضغط واألعطال واإلعداد والنظام واألدوات المساعدة والبرنامج.

القائمة - العنصر 1

تعرض كل عناصر التحكم المتوفرة. عناصر التحكم - العنصر 2

تعرض كل الحاالت الحالية للماكينة. الحالة - العنصر 3

يُستخدم لتمكين المسدسات الطرفية وتعطيلها وتكوينها. المسدسات الطرفية - العنصر 4

يعرض الجهد الكهربائي الحالي وضغط الماء. الفولت / الضغط - العنصر 5

يعرض العطل الحالي في النظام. األعطال - العنصر 6

يُستخدم إلدخال القيم الثابتة لماكينة الري. اإلعداد - العنصر 7

يُستخدم للوصول إلى معلومات العطل والخطأ والمحفوظات. النظام - العنصر 8

.TPMSوالطقس واإلشعار و ARAS يُستخدم لتكوين األدوات المساعدة - العنصر 9

يُستخدم إما لكتابة أو تشغيل البرامج التي تنفذ الوظائف المعينة للماكينة تلقائيًا. البرامج - العنصر 10

الشكل 1-27
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الشاشة الرئيسية )يتبع(
لوحة المفاتيح

تُستخدم لوحة المفاتيح إلدخال القيم مثل إعداد مؤقت النسبة المئوية وعمق تطبيق الماء وإعداد التوقف في الموقع المحدد وغيرها، كما تُستخدم أيًضا لبرمجة 
اللوحة. في ما يلي شرح لوظائف هذه األزرار:
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الشكل 1-28

يُستخدم إلدخال القيم الرقمية. لوحة المفاتيح الرقمية - العنصر 1

يعرض نطاق القيم التي سيتم قبولها. النطاق الصالح - العنصر 2

اضغط عليه للرجوع إلى الشاشة السابقة من الشاشة الحالية دون إجراء أي تغييرات. إلغاء - العنصر 3

اضغط بعد إدخال قيمة لالحتفاظ بالقيمة. إدخال - العنصر 4

اضغط للتبديل بين لوحات المفاتيح المختلفة. أزرار التحديد على لوحة المفاتيح
اضغط لعرض لوحة المفاتيح الرقمية.        زر 123 - العنصر 5

اضغط لعرض لوحة المفاتيح األبجدية. كما يُستخدم للتبديل بين أنواع اإلدخال.        زر ABC - العنصر 6

اضغط لعرض لوحة مفاتيح األحرف الخاصة.        !@# زر - العنصر 7

.F حتى A يُستخدم إلدخال أحرف ألفا من لوحة المفاتيح األبجدية - العنصر 8

يُستخدم إلدخال قيم موجبة أو سالبة أو أحرف خاصة. لوحة مفاتيح األحرف الخاصة - العنصر 9

اضغط على مسافة للخلف واحذف الحرف السابق. الرجوع - غير ظاهر 
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الشاشة الرئيسية )يتبع(
ألوان وأشكال الدوائر المحورية

يوضح الجدول أدناه وعلى الصفحة التالية قائمة بكل األلوان واألشكال التي تستخدمها الشاشة الرئيسية لتمثيل الحالة المعروفة الحالية للماكينة.

الرسم اللون والشكل الحالة
دائرة رمادية تم إيقاف الماكينة المحورية

تظهر شبكة رمادية على الدائرة. سوف يختلف لون الدائرة. البرنامج قيد التشغيل

دائرة خضراء الماكينة المحورية قيد التشغيل في وضع الجفاف

دائرة برتقالية تشغيل  مع  الجفاف،  وضع  في  التشغيل  قيد  المحورية  الماكينة 
.1 Auxiliary

دائرة زرقاء الماكينة المحورية قيد التشغيل في وضع الري

دائرة بلون أزرق سماوي تشغيل  مع  الري،  وضع  في  التشغيل  قيد  المحورية  الماكينة 
.1 Auxiliary

يمثل خط أبيض المحور وموضعه في الحقل. تمثيل الماكينة المحورية والموضع في الحقل
يشير سهم أسود في نهاية خط المحور إلى اتجاه تحرك المحور. مؤشر االتجاه

يظهر خط أحمر في موقع التوقف في الموقع المحدد عند تشغيله. تشغيل التوقف في الموقع المحدد
يمثل خط أسود منقط اختياري موقع الطريق المحوري عند تمكينه. موقع الطريق المحوري

النظام. اضغط  في  المحور عطالً  يمثل مثلث أحمر متمركز على 
على المثلث لعرض عطل النظام.

عطل النظام

يمثل مثلث أصفر متمركز على المحور مع ساعة رملية االنتظار. قيد االنتظار



نظرة عامة

ICONX / ICON5 30    دليل مالك لوحة تحكم

الرسم اللون والشكل الحالة
بلون  خط  عرض  يتم  طرفي،  مسدس  لكل  بالنسبة  ُممكَّن:  حالة 
مختلف لإلشارة إلى نطاق الزاوية. تكون حالة ُممكَّن مرئية عندما 
يكون موضع المحور خارج نطاق الزاوية. ويجب تمكين المسدس 

الطرفي ويجب إعداد الزوايا. سوف يختلف لون الجهاز.
EG1 يشير  األصفر إلى تمكين - EG1

EG2 يشير  األرجواني إلى تمكين - EG2
EG3 يشير  الرمادي إلى تمكين - EG3
EG4 يشير  األحمر إلى تمكين - EG4

تم تمكين المسدس الطرفي

الحالة النشطة: بالنسبة لكل مسدس طرفي يعمل، يتم عرض خط 
أزرق لإلشارة إلى نطاق الزاوية. تكون الحالة النشطة مرئية عندما 
تكون الماكينة قيد التشغيل وموضع المحور في نطاق الزاوية. يجب 
لون  يختلف  الزوايا. سوف  إعداد  ويجب  الطرفي  المسدس  تمكين 

الجهاز.
EG1 يشير  إلى تشغيل - EG1
EG2 يشير  إلى تشغيل - EG2
EG3 يشير  إلى تشغيل - EG3
EG4 يشير  إلى تشغيل - EG4

تشغيل المسدس الطرفي )حالة نشطة(

مؤشر الموضع: سهم أسود يشير باتجاه مواضع السير لألمام/للخلف 
لـ AR/AS. يتم عرض مؤشر الموضع فقط عندما يتم تمكين كل 

من AR/AS وموضع السير لألمام/الخلف.

تشغيل التوقف التلقائي

لألمام/ السير  مواضع  باتجاه  تشير  سوداء  أسهم  الموضع:  مؤشر 
للخلف بعيدًا عن AR/AS. يتم عرض مؤشر الموضع فقط عندما 

يتم تمكين كل من AR/AS وموضع السير لألمام/الخلف.

تشغيل الرجوع التلقائي

الشاشة الرئيسية )يتبع(
ألوان وأشكال الدوائر المحورية

األزرار والوظائف األخرى
اضغط عليه لالنتقال إلى الشاشة التالية ضمن هذه الوظيفة. التالي

اضغط عليه لالنتقال إلى الشاشة السابقة ضمن هذه الوظيفة. السابق 

حدد خانة االختيار لتمكين وظيفة أو قم بإلغاء تحديدها لتعطيل الوظيفة. خانة االختيار 

اضغط عليه للعودة إلى الشاشة السابقة. رجوع
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إعداد شاشة العرض
الشاشة  إعداد  كيفية  التالية  الصفحات  أدناه على  الواردة  الخطوات  توضح 

والقيام بما يلي:
تحديد اللغة ووحدات القياس	 
ضبط سطوع الشاشة ومؤقت تأخير السكون	 
ضبط الوقت والتاريخ	 

اللغة ووحدات القياس
ووحدات . 1 األرقام  وتنسيق  اللغة  بتحديد  قم  المنطقة،  شاشة  على 

انظر  والضغط.  الحرارة  ودرجة  الصوت  ومستوى  للمسافة  القياس 
الشكل 1-31.

اضغط على القائمة واإلعداد والشاشة والمنطقة. )أ( 
حدد قائمة اللغة المنبثقة واختر اللغة. )ب( 

حدد قائمة وحدة القياس المنبثقة واختر وحدة القياس. )جـ( 
المسافة: إمبراطوري/أمريكي أو متري	 
مستوى الصوت: إمبراطوري/أمريكي أو متري	 
درجة الحرارة: فهرنهايت أو مئوية	 
الضغط: رطل/البوصة المربعة أو كيلو باسكال	 
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اللغة. 5
وحدة القياس. 6

القائمة. 1
اإلعداد. 2
شاشة العرض. 3
المنطقة. 4

الشكل 1-31

إعداد لوحة التحكم
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إعداد شاشة العرض )يتبع(
سطوع الشاشة ومؤقت تأخير السكون 

شاشة . 2 سرعة  تأخير  ومؤقت  الشاشة  سطوع  لضبط  الشاشة  استخدم 
العرض. انظر الشكل 31 -1.

اضغط على القائمة واإلعداد والعرض والشاشة. )أ( 
اضغط على أزرار أغمق أو أفتح لضبط سطوع الشاشة بزيادة  )ب( 

قدرها 5% من 25% إلى %100.
اضغط على الزرين + زيادة أو - خفض لضبط مؤقت تأخير  )جـ( 
سكون الشاشة بزيادات قدرها دقيقة واحدة من 1 إلى 10 دقائق.

1
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أغمق. 5
أفتح. 6
+ زيادة. 7
- تقليل. 8

القائمة. 1
اإلعداد. 2
شاشة العرض. 3
الشاشة. 4

الشكل 1-32
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إعداد شاشة العرض )يتبع(
التاريخ والوقت

الحاليين. . 3 والوقت  التاريخ  يمكنك ضبط  والوقت،  التاريخ  على شاشة 
انظر الشكل 1-33.

اضغط على القائمة واإلعداد والعرض والتاريخ/الوقت. )أ( 
حدد قائمة تنسيق التاريخ المنسدلة واختر كيفية عرض التاريخ. )ب( 
اليوم  وأدخل  حدة  على  كل  والسنة  والشهر  اليوم  حقول  حدد  )جـ( 

والشهر والسنة على لوحة المفاتيح الرقمية.

مالحظة
واليوم 	  الشهر  حقول  موقع  يتغير  سوف  مالحظة:   

والسنة بناًء على تنسيق التاريخ المحدد.
المفاتيح  لوحة  على  والدقائق  الساعة  وأدخل  الوقت  حقل  حدد  )د( 

الرقمية.
اضغط لتحديد ص أو م )تنسيق ساعة 12 ساعة فقط(. )هـ( 

لعرض  ساعة   24 بنظام  ساعة  اختيار  خانة  تحديد  ويمكنك   ) )و
الوقت بتنسيق 24 ساعة اختياريًا. تشير خانة اختيار ساعة بنظام 

24 ساعة فارغة إلى تنسيق 12 ساعة.
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الوقت. 7
ص/م. 8
ساعة بنظام 24 ساعة. 9

القائمة. 1
اإلعداد. 2
شاشة العرض. 3
التاريخ والوقت. 4
تنسيق التاريخ. 5
اليوم والشهر والسنة . 6

الشكل 1-33
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إعداد الشاشة الرئيسية
الشاشة  إعداد  كيفية  التالية  الصفحات  أدناه على  الواردة  الخطوات  توضح 

الرئيسية والقيام بما يلي:
إضافة طريق محوري أو تعطيل دائرة جزء وتكوين زوايا دائرة جزء.	 
الشاشة 	  على  عرضها  في  ترغب  التي  والحاالت  التحكم  أزرار  حدد 

الرئيسية، بالترتيب المطلوب.

الحقل
على شاشة الحقل، يمكنك إضافة طريق محوري أو تعطيل دائرة جزء . 1

وتكوين زوايا دائرة جزء. انظر الشكل 1-34.
اضغط على القائمة واإلعداد والشاشة الرئيسية والحقل. )أ( 

في  الرغبة  عند  لتمكينها  المحوري  الطريق  اختيار  خانة  حدد  )ب( 
ذلك.

حدد حقل الطريق المحوري وأدخل موضعه، بالدرجات،   )1(
المفاتيح  لوحة  باستخدام  الحقل  على  الطريق  يوجد  حيث 

الرقمية.
إذا كان هذا حقل دائرة جزء، فحدد خانة االختيار دائرة الجزء  )جـ( 

لتمكينها.
لوحة  باستخدام  الزاوية  وأدخل  البدء  زاوية  حقل  حدد   )1(

المفاتيح الرقمية.
لوحة  باستخدام  الزاوية  وأدخل  اإلنهاء  زاوية  حقل  حدد   )2(

المفاتيح الرقمية.

مالحظة
للحقل 	  بيانيًا  تمثيالً  تنشئ  فأنت  الجزء،  دائرة  تمكين  عند 

خارج  الماكينة  تشغيل  التحكم  عنصر  يمنع  ال  المحوري. 
المنطقة المحددة. كما ال يوقف الماكينة عند زاوية البدء أو 

زاوية اإلنهاء.
دائرة 	  حقل  إلى  الجزء  لدائرة  الفارغة  اختيار  خانة  تشير 

كامل.
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موضع الطريق المحوري. 6
خانة اختيار دائرة الجزء. 7
زاوية البدء. 8
زاوية اإلنهاء. 9

القائمة. 1
اإلعداد. 2
الشاشة الرئيسية. 3
الحقل. 4
خانة اختيار الطريق المحوري. 5

الشكل 1-34
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إعداد الشاشة الرئيسية )يتبع(
الحاالت

على شاشة الحالة، حدد حتى أربع حاالت ترغب في ظهورها على . 2
إلى موقع  المنسدلة  الحالة  لقائمة  القائمة  يشير رقم  الرئيسية.  الشاشة 

الحالة على الشاشة الرئيسية. انظر الشكل 1-35.
اضغط على القائمة واإلعداد والشاشة الرئيسية والحالة. )أ( 

للتنقل  باستخدام األسهم  المنسدلة واختر حالة  الحالة  قائمة  حدد  )ب( 
عبر كل الخيارات المتاحة. اختر فارغ إذا كنت ترغب في ترك 

الحقل فارًغا على الشاشة الرئيسية.

1
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4

5

قائمة الحالة المنسدلة. 5
سهم التنقل األيمن. 6
سهم التنقل األيسر. 7

القائمة. 1
اإلعداد. 2
الشاشة الرئيسية. 3
الحالة. 4

الشكل 1-35
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إعداد الشاشة الرئيسية )يتبع(
عناصر التحكم

على شاشة عناصر التحكم، حدد حتى خمسة أزرار ترغب في ظهورها   .3
على الشاشة الرئيسية. يشير رقم القائمة لقائمة عناصر التحكم المنسدلة 

إلى موقع عنصر التحكم على الشاشة الرئيسية. انظر الشكل 1-36.
وعناصر  الرئيسية  والشاشة  واإلعداد  القائمة  على  اضغط  )أ( 

التحكم.
إذا كنت ترغب في  فارغ  اختر  منبثقة واختر زًرا.  قائمة  حدد  )ب( 

ترك الحقل فارًغا على الشاشة الرئيسية. 

1
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5

القائمة. 1 قائمة التحكم المنسدلة. 5
اإلعداد. 2
الشاشة الرئيسية. 3
عناصر التحكم. 4

الشكل 1-36
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الحد األدنى إلعداد لوحة التحكم
قم بإعداد لوحة التحكم لالستخدام من خالل إكمال الحد األدنى إلعدادات لوحة التحكم. يمكن تسجيل إعدادات لوحة التحكم عند الرغبة في ذلك بسجل القيم 

الثابتة للنظام بنهاية هذا القسم.
تم تضمين جداول مرجعية في هذا القسم للجهد الكهربائي والجهد الكهربائي المنخفض وسرعة اإلدارة التقديرية وتخطيط التحويل الزاوي لـ GPS لتحويل 

الدقائق والثواني إلى درجات عشرية.
في ما يلي مواقع الجداول المرجعية.

49 الكهربائي.........................................................................................................................................الصفحة  الجهد 
الجهد الكهربائي المنخفض.................................................................................................................................الصفحة   49
50 التقديرية.............................................................................................................الصفحة  اإلدارة  وحدة  سرعة  جدول 
51 GPS......................................................................................................................الصفحة  لـ  الزاوي  التحويل  جدول 
51 الزاوية.....................................................................................................................................الصفحة  الدرجة  أمثلة 
52 الثابتة..........................................................................................................................................الصفحة  القيم  سجل 

إلعداد لوحة التحكم، قم بما يلي:
انتقل إلى شاشة القيم الثابتة إلعداد الحد األدنى للتطبيق الخاص بالمحور . 1

وعدد المرات لكل دورة والجهد الكهربائي. انظر الشكل 1-37.
اضغط على القائمة واإلعداد والقيم الثابتة والنظام/الجهد الكهربائي. )أ( 

حدد حقل الحد األدنى للتطبيق وأدخل المعدل على لوحة  )ب( 
المفاتيح الرقمية. راجع تقرير VChart لهذه الماكينة.
حدد حقل ساعات في الدورة وأدخل الرقم على لوحة  )جـ( 

المفاتيح. راجع تقرير VChart لهذه الماكينة.
حدد حقل الجهد الكهربائي المنخفض وأدخل رقم الحد على لوحة  )د( 

المفاتيح، إذا كان أقل من 440 فولت. راجع الجهد الكهربائي 
المنخفض على الصفحة 49 لالطالع على مزيد من المعلومات.

اضغط على زر معايرة وأدخل قراءة الجهد الكهربائي  )هـ( 
الفعلي على لوحة المفاتيح. راجع الجهد الكهربائي على 

الصفحة 49 لالطالع على مزيد من المعلومات.
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الحد األدنى للتطبيق. 5
ساعات في الدورة. 6
الجهد الكهربائي المنخفض. 7
معايرة. 8

القائمة. 1
اإلعداد. 2
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إعداد الحد األدنى للوحة التحكم )يتبع(
 انتقل إلى شاشة المضخة للتحقق من اإلعدادات وربط مستشعر . 2

)مستشعرات( الضغط بحالة الماكينة. انظر الشكل 1-38.
الثابتة،  والقيم  واإلعداد،  القائمة،  على  اضغط  )أ( 

والمضخة والضغط وإعداد المضخة.
تحقق من ضبط ما يلي على القيم المطلوبة. )ب( 

للتغيير،  عبر:  تلقائيًا  التشغيل   إعادة   )1(
اختر بين الضغط أو الطاقة أو كليهما.

 نوع المضخة للتغيير، اختر بين مضخة   )2(
المحرك أو المضخة الكهربائية.

حقل  حدد  للتغيير،  المنخفض:   الضغط   )3(
على  القيمة  وأدخل  المنخفض  الضغط 

لوحة المفاتيح الرقمية.
حقل  حدد  للتغيير،  المرتفع:   الضغط   )4(
الضغط المرتفع وأدخل القيمة على لوحة 

المفاتيح الرقمية.
اضغط على رجوع و إعداد المستشعر. )جـ( 

حدد خانة االختيار المرتبطة بمستشعر )مستشعرات(  )د( 
الضغط الموجود الذي يجب استخدامه لإلدخال عند 

إيقاف الماكينة و/أو تشغيلها. 
في هذا المثال، يتم استخدام مستشعر ضغط )بالمللي 

أمبير(.
يجب تحديد خانتي اختيار كحد أدنى، واحدة إلدخال 

اإليقاف وأخرى إلدخال التشغيل. 

مالحظة
 إذا لم يتم تحديد أي مربعات، فستعمل الماكينة مع تشغيل 	 

الماء. في حالة تحديد العديد من المستشعرات لتشغيلها، يتم 
تشغيل الماكينة عقب وصول المستشعر األول إلى حد الضغط 
المنخفض. ومع ذلك، إذا كانت كل المستشعرات ال تلبي حد 

الضغط المنحفض قبل تأخير الضغط، يتم إيقاف تشغيل الماكينة.
 يمكن استخدام ضغط Valley GPS كمحول ضغط واحد 	 

على النظام. سيكون من الممكن إيقاف الماكينة المحورية 
عند فقد الضغط، ولكن لن تتمّكن من إعادة تشغيل الضغط. 

 ال يمكن استخدام ضغط Valley GPS إلعادة تشغيل ضغط 	 
الماء.  يجب توصيل موصل الضغط بلوحة التحكم، وتحديد 
الوضع "إيقاف" لمحول الضغط إلعادة تشغيل الضغط هذا.

! تنبيه
ضبط 	  وأثناء  واحد،  ضغط  مستشعر  من  أكثر  استخدام  حالة  في 

"إعادة التشغيل التلقائي عبر"؛ إما على الضغط أو كليهما، تأكد من 
توفر حماية إعادة التشغيل المناسبة للمضخة.
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نوع المضخة  .7
الضغط المنخفض  .8

الضغط المرتفع  .9
إعداد مستشعر الضغط  .10

اإلدخاالت المتوقفة  .11
اإلدخاالت قيد التشغيل  .12

القائمة. 1
اإلعداد. 2
القيم الثابتة. 3
المضخة / الضغط. 4
إعداد المضخة. 5
إعادة التشغيل تلقائيًا عبر. 6
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إعداد لوحة التحكم

39    ICONX / ICON5 دليل مالك لوحة تحكم

إعداد الحد األدنى للوحة التحكم )يتبع(
معايرة مستشعرات الضغط. انظر الشكل 39 -1. 3

إعداد  شاشة  لعرض  المستشعر  معايرة  و  رجوع  على  اضغط  )أ( 
مستشعر الضغط.

تحقق من ضبط الحد األقصى للضغط، والقيمة عند الحد األقصى  )ب( 
للمستشعر  المطلوبة  القيم  على  الضغط 0  عند  والقيمة  للضغط 

)المستشعرات( الجاري استخدامه.
لوحة  على  جديدة  قيمة  وأدخل  القيمة  حدد  القيم،  إحدى  لتغيير 

المفاتيح.
الماكينة، اضغط على زر  أثناء إيقاف تشغيل المضخة وجفاف  )جـ( 

معايرة للمستشعر الجاري استخدامه.
اضغط على "نعم" لضبط مستشعر ضغط الماء على ضغط الماء  )د( 

الحالي الذي يساوي صفًرا.
للوصول إلى المستشعرات األخرى، استخدم زر التنقل التالي. )هـ( 

كرر الخطوتين )ب( و)د( مع المستشعرات األخرى. )و( 

1

2

3

4

5

6

أقصى ضغط للمستشعر. 1
القيمة عند الحد األقصى للضغط. 2
قيمة المستشعر عندما يكون الضغط 0. 3
معايرة مستشعر الضغط على 0. 4
نعم. 5
التالي. 6

الشكل 1-39



إعداد لوحة التحكم

ICONX / ICON5 40    دليل مالك لوحة تحكم

إعداد الحد األدنى للوحة التحكم )يتبع(
الموقع . 4 بتحديد  المتعلقة  التحكم  لوحة  إعدادات  برمجة  تتوقف 

على الميزات المضمنة بالماكينة:
إذا كانت الماكينة مجهزة بأداة ترميز موضع، فاستمر في 	 

إعداد أداة ترميز الموضع على هذه الصفحة. 
في 	  فاستمر   ،GPS بموضع الماكينة مجهزة  كانت  إذا 

إعداد GPS على الصفحة الصفحة 42. 

إعداد أداة ترميز الموضع
إلعداد أداة ترميز الموضع، قم بما يلي:

1 .:RJ11 ضبط بروتوكول منفذ اتصاالت
.RJ11و Comm اضغط على القائمة واإلعداد ومنفذ )أ( 

الموضع من  أداة ترميز  بروتوكول RJ11 واختر  حدد حقل  )ب( 
القائمة. انظر الشكل 1-40.

من  الثانية  في  بت   4800 واختر   Baud معدل  حقل  حدد  )جـ( 
القائمة.

6

1

2 3

4

5

RJ11  .4
RJ11 بروتوكول  .5

معدل الباود  .6

القائمة. 1
اإلعداد. 2
3 .Comm منفذ

الشكل 1-40



إعداد لوحة التحكم

41    ICONX / ICON5 دليل مالك لوحة تحكم

إعداد الحد األدنى للوحة التحكم )يتبع(
إعداد أداة ترميز الموضع )يتبع(

الثابتة  والقيم  واإلعداد  القائمة  على  اضغط  )د( 
والموضع لعرض شاشة الموضع. 

المحور  موضع  وأدخل  معايرة  زر  على  اضغط  )هـ( 
بالدرجات على لوحة المفاتيح. انظر الشكل 1-41.

إعداد لوحة تحكم الحد األدنى، لماكينة مزودة بأداة ترميز   	
موضع اكتمل.

تابع إعداد فقد الموضع على الصفحة 47. )و( 

5

1

3

4

2

القائمة. 1
اإلعداد. 2
القيم الثابتة. 3
الموضع. 4
معايرة. 5

الشكل 1-41



إعداد لوحة التحكم

ICONX / ICON5 42    دليل مالك لوحة تحكم

إعداد الحد األدنى للوحة التحكم )يتبع(
GPS إعداد موضع

)GPS الماكينات المجهزة بموض ع محور(
إلعداد موضع محور GPS، قم بما يلي:

المحورية 	  النقطة  وطول  برج  آخر  سرعة  معلومات  على  احصل 
من  الفجوة  طول  بقياس  قم  أو  الماكينة  لهذه   VChart تقرير  من 
النقطة المحورية إلى وحدة اإلدارة المنتظمة األخيرة باستثناء الجزء 
المقدرة على صفحة  اإلدارة  واستخدم جدول سرعة وحدة  المتدلي 

الصفحة 50.
استخدم مستقبل GPS كفي للحصول على إحداثيات GPS لتحديد 	 

موقع النقطة المحورية.
استخدم جدول التحويل الزاوي لـ GPS الوارد على صفحة الصفحة 	 

51 لتحويل قيم إحداثيات GPS إلى درجات بأشكال عشرية.
1 .:RJ11 ضبط بروتوكول منفذ اتصاالت

 .RJ11و Comm اضغط على القائمة واإلعداد ومنفذ

RJ11  .4
RJ11 بروتوكول  .5

القائمة. 1
اإلعداد. 2
3 .Comm منفذ

الشكل 1-42
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إعداد لوحة التحكم

43    ICONX / ICON5 دليل مالك لوحة تحكم

إعداد الحد األدنى للوحة التحكم )يتبع(
إعداد موضع GPS )يتبع(  

حدد حقل بروتوكول RJ11 ووفقًا لخيار موضع GPS الُمثبَّت . 2
 )GPS صندوق برج موضع( PLC على الماكينة، اختر إما
أو Valley GPS )هوائي Valley GPS( من القائمة. انظر 

الشكلين 43-1 و 2-43(.
:PLC عند اختيار  	

 .GPS لتمكين موضع GPS V2 حدد خانة اختيار )أ( 
انظر الشكل 42 -1.

.GPS V2 الذي يخص PLC ID أدخل معّرف )ب( 
اضغط على الزر رجوع. انظر الشكل 42 -2. )جـ( 

 :Valley GPS عند اختيار  	
أوقف تشغيل الماء،  )أ( 

)صفر   0.0 على  الجفاف  نسبة  مؤقت  اضبط  )ب( 
بالمائة(، و 

اضغط على زر البدء لبدء تشغيل الماكينة، وإمداد  )جـ( 
بالطاقة. يجب أال   Valley GPSالسالمة و دائرة 

تتحرك الماكينة..
 .Valley GPS حدد الزر قائمة أجهزة )د( 
تابع إلى الخطوة )6( على الصفحة التالية. )هـ( 

4

2

3

1

GPS V2  .3
رجوع  .4

1 .RJ11 بروتوكول
2 .PLC إعداد

الشكل 1-43

1 .Valley GPS قائمة أجهزة 2 .Valley GPS الشكل 2-43
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إعداد لوحة التحكم

ICONX / ICON5 44    دليل مالك لوحة تحكم

إعداد الحد األدنى للوحة التحكم )يتبع(
إعداد موضع GPS )يتبع(

أدخل عدد األجهزة المرّكبة. )و( 
في حالة تركيب Valley GPS واحد فقط، أدخل 1. )ز( 

أما في حالة تركيب خيارات Valley GPS أو VRI أخرى،  )حـ( 
أدخل إجمالي عدد األجهزة، بما يصل إلى 254.

تحديد  التحكم  لوحة  تحاول  األجهزة.  اكتشاف  اضغط على زر  )ط( 
موقع األجهزة.

مالحظة
 يجب الضغط على زر اكتشاف األجهزة في غضون 	 

أربع دقائق من بدء تشغيل الماكينة.
ثالث  بين  ما  األجهزة  اكتشاف  يستغرق  أن  يمكن  )ي( 

وست دقائق عادةً. 
الذي   PLC معّرف  الحظ  األجهزة،  اكتشاف  بعد  )ك( 

Valley GPS يخص
 Valley أجهزة  قائمة  لغلق  رجوع  الزر  انقر على  )ل( 

.GPS
تابع إلى الخطوة 3 على الصفحة التالية. )م( 

1 2

3

4

PLC معرف  .3
رجوع  .4

عدد األجهزة الُمركَّبة. 1
اكتشاف األجهزة. 2

الشكل 1-44



إعداد لوحة التحكم

45    ICONX / ICON5 دليل مالك لوحة تحكم

إعداد الحد األدنى للوحة التحكم )يتبع(
إعداد موضع GPS )يتبع(

انتقل إلى شاشة إعداد GPS. انظر الشكل 37 -3.. 3
اضغط على القائمة، واإلعداد، والقيم الثابتة، والموضع وإعداد 

.GPS لعرض شاشة إعداد GPS

مالحظة
 مواضع خطوط الطول ودوائر العرض التي يتم عرضها 	 

على مستقبل GPS الكفي عادة ما تكون معروضة 
على شكل الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب.

 وال شك أن االتجاه المعروض يؤثر على 	 
كيفية إدخال الموضع بلوحة التحكم.

 فإذا تم عرض الموضع كغرب أو جنوب، 	 
يجب إدخال الموضع كدرجة سالبة.

 في أمريكا الشمالية، تكون مواضع خط العرض موجبة 	 
دائًما، وتكون مواضع خطوط العرض سالبة دائًما.

4 .:GPS ضبط موضع النقطة المحورية الحالية بنظام
المحورية  للنقطة   GPS عرض  خط  حقل  حدد  )أ( 
لوحة  على  المحورية  النقطة  عرض  خط  وأدخل 

المفاتيح الرقمية.
حدد حقل خط طول GPS للنقطة المحورية وأدخل  )ب( 
المفاتيح  لوحة  على  المحورية  النقطة  طول  خط 

الرقمية.

GPS إعداد  .5
خط عرض GPS للنقطة المحورية  .6

خط طول GPS للنقطة المحورية  .7

القائمة  .1
اإلعداد  .2

القيم الثابتة  .3
الموضع  .4

الشكل 1-45
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إعداد لوحة التحكم

ICONX / ICON5 46    دليل مالك لوحة تحكم

إعداد الحد األدنى للوحة التحكم )يتبع(
إعداد موضع GPS )يتبع(

قم بتعيين المسافة إلى GPS )المسافة من النقطة المحورية إلى . 5
صندوق برج GPS( بما في ذلك التفاوت الموجب أو السالب. 

ارجع إلى الشكل 1-46.
حدد حقل الطول إلى GPS )بالقدم( وأدخل الطول من النقطة  )أ( 
طول  بإدخال  تقم  ال   .GPS برج  صندوق  إلى  المحورية 
المحور. االفتراضي هو 1320 قدًما )402.3 متر( ويتراوح 
المجال من 10 إلى 6554 قدًما )من 3.0 إلى 1997.6 متًرا(.
التفاوت الموجب للطول  حدد حقل زيادة نصف القطر وأدخل  )ب( 
من النقطة المحورية إلى صندوق برج GPS. االفتراضي 50 
قدًما )15.2 متًرا( ويتراوح المجال من 10 إلى 6554 قدًما 
الضبط  إجراء  المستحسن  متًرا( من  إلى 1997.6  )من 3.0 
 GPS للسماح إلشارة  أكثر  أو  متًرا(   15.2( قدًما  على 50 
العريضة  المنطقة  تطبيق  خدمات  توفر  عدم  حالة  في  بالتنوع 

.)WAAS(
حدد حقل تقليل نصف القطر وأدخل التفاوت السالب للطول من  )جـ( 
 50 االفتراضي   .GPS برج  صندوق  إلى  المحورية  النقطة 
قدًما )15.2 متًرا( ويتراوح المجال من 10 إلى 6554 قدًما 
الضبط  إجراء  المستحسن  متًرا( من  إلى 1997.6  )من 3.0 
 GPS للسماح إلشارة  أكثر  أو  متًرا(   15.2( قدًما  على 50 

.WAAS بالتنوع في حالة عدم توفر
تابع إعداد فقدان تحديد الموضع على الصفحة التالية. )د( 

1 .PLC معرف
رجوع. 2

عدد األجهزة الُمركَّبة. 1
اكتشاف األجهزة. 2

الشكل 1-46
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إعداد لوحة التحكم

47    ICONX / ICON5 دليل مالك لوحة تحكم

إعداد الحد األدنى للوحة التحكم )يتبع(
إعداد فقدان تحديد الموضع

في حالة فقد إشارة تحديد الموضع باستخدام فقدان الموضع، يمكن استخدام 
الموقع بمعزل بعضهم  ثالث وظائف مختلفة من وظائف فقد إشارة تحديد 
عن بعض أو بعضهم مع بعض للتحكم في تشغيل الماكينة. للوصول إلى هذه 
الوظائف، اضغط على القائمة، واإلعداد, والقيم الثابتة، والموضع، وإعداد 

فقدان تحديد الموضع.
تشغيل 	  إيقاف  يتم  الوظيفة،  هذه  تحديد  عند  النظام:  تشغيل  إيقاف 

الوقت.  من  محددة  لفترة  الموضع  تحديد  فقدان  حالة  في  النظام 
اإلعداد االفتراضي هو محدد )ُممكَّن( بتأخير قدره 20 دقيقة.

تعطيل 	  يتم  الوظيفة،  هذه  تحديد  عند  الطرفية:  المسدسات  تعطيل 
المسدسات الطرفية في حالة فقدان تحديد الموضع لفترة محددة من 
قدره  بتأخير  )ُمعطَّل(  محدد  غير  هو  االفتراضي  اإلعداد  الوقت. 

10 دقائق.
استرداد بيانات الموقع: عند تحديد هذه الوظيفة، يتم حساب الموضع 	 

باستخدام وقت التشغيل أو المحلل حتى يتم استعادة بيانات الموضع 
مرة أخرى. اإلعداد االفتراضي هو محدد )ُممكَّن( مع وقت التشغيل.

إيقاف تشغيل النظام
إلعداد إيقاف تشغيل النظام، قم بما يلي:

حدد خانة اختيار إيقاف تشغيل النظام. انظر الشكل 1-47.. 1
العدد . 2 وأدخل  النظام   تشغيل  إليقاف  التأخير  وقت  حقل    حدد 

)1 إلى 255( على لوحة المفاتيح الرقمية. مدة التأخير االفتراضية 
20 دقيقة.

تعطيل المسدسات الطرفية
إلعداد تعطيل المسدسات الطرفية، قم بما يلي:

الشكل . 1 انظر  الطرفية.  المسدسات  تعطيل  االختيار  خانة  حدد 
.1-47

عدد . 2 وأدخل  الطرفية  المسدسات  لتعطيل  التأخير  وقت  حقل  حدد 
الدقائق )من 1 إلى 255( على لوحة المفاتيح الرقمية. مدة التأخير 

االفتراضية 10 دقائق.
استرداد بيانات الموقع باستخدام وقت التشغيل

إلعداد استرداد بيانات الموضع، قم بما يلي:
وقت . 1 باستخدام  الموضع  بيانات  استرداد  اختيار  خانة  حدد 

التشغيل . انظر الشكل 1-47.

حدد الحقل سرعة دوران وحدة اإلدارة المنتظمة األخيرة وأدخل . 2
هي  االفتراضية  القيمة  الرقمية.  المفاتيح  لوحة  على  السرعة 

15.56 قدًما/دقيقة.

حدد الحقل طول المحور وأدخل الطول على لوحة المفاتيح الرقمية. . 3
القيمة االفتراضية هي 1320 قدًما )402.3 م(.

تأخير إيقاف تشغيل النظام  .7
تعطيل المسدسات الطرفية  .8

تأخير تعطيل المسدسات الطرفية  .9
 Fallback Position  .10
)استرداد بيانات الموضع(

11.  سرعة دوران وحدة اإلدارة 
المنتظمة األخيرة

الطول إلى وحدة اإلدارة المنتظمة األخيرة  .12

القائمة  .1
اإلعداد  .2

القيم الثابتة  .3
الموضع  .4

فقدان تحديد الموضع  .5
إيقاف تشغيل النظام  .6

الشكل 1-47
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إعداد لوحة التحكم

ICONX / ICON5 48    دليل مالك لوحة تحكم

إعداد الحد األدنى للوحة التحكم )يتبع(
GPS اختبار تحديد الموضع بنظام

فقم   ،"GPS باستخدام  الموضع  "تحديد  بميزة  مزودة  الماكينة  كانت  إذا 
بإجراء ما يلي للتحقق من عمل الميزة بشكل صحيح.

مؤقت نسبة الري على 0.0 . 1 بإيقاف تشغيل الماء، وضبط  قم 
)صفر في المائة(، واضغط على زر بدء لبدء تشغيل الماكينة، 
 .GPS وتنشيط دائرة األمان وصندوق برج وضع المحور لـ

يجب أال تتحرك الماكينة.
واإلعدادوالقيم . 2 القائمة  على  اضغط  الموضع.  شاشة  إلى  انتقل 

الثابتة والموضع.
3 . GPS يقوم  ،GPS بنظام  الحالي  الموضع  تحديد  عند عمل 

األخضر  باللون  السماح  في وضع   GPS باالتصال ويضيء 
لإلشارة إلى التشغيل الصحيح.

إذا كان مصباح اتصال نظام GPS مطفأً )رماديًا(:	 
تستغرق Valley GPS دقيقة قبل الحصول على 	 

مكانها.
لم يتم إعداد االتصاالت مع واحد أو أكثر من األقمار 	 

الصناعية.
ال توجد اتصاالت بين هوائي نظام GPS ولوحة 	 

التحكم
اتصل بوكيل Valley لتشخيص المشكلة.	 

إذا كان مصباح GPS في وضع السماح مطفأً )رماديًا( 	 
و/أو قيمة الموضع الحالي تومض، فتحقق من صحة قيم 
نصف  وتقليل  القطر  نصف  وزيادة   GPS إلى  الطول 

 .GPS القطر على شاشة إعداد
اضبط الموضع الحالي لوصلة االمتداد المحورية بالدرجات.. 4

اضغط على معايرة. )أ( 
أدخل موضع وصلة االمتداد المحورية بالدرجات ثم  )ب( 

اضغط على إدخال.
لعرض شاشة إعداد GPS، اضغط على إعداد GPS. انظر . 5

الشكل 1-48.
تأمين القمر الصناعي - تحقق من وجود قفل DGPS. إذا 	 

لم يكن موجودًا، فاستمر في االنتظار.  بناًء على الموقع، 
يمكن أن يستغرق األمر 15 دقيقة أو أكثر حتى يتم تأمين 
هوائي GPS على إشارة القمر الصناعي والحصول على 
دقة DGPS. عندما يتم فقد موضع GPS أو عدم العثور 
عليه، يتم عرض الكلمة بال، أو ال يوجد GPS في حقل 

تأمين القمر الصناعي.
نصف 	  وتقليل  القطر  نصف  زيادة   ،GPS إلى  الطول 

القطر تحقق من صحة القيم.
إذا لم يعمل تحديد الموضع بنظام GPS، فاتصل بوكيل 	 

Valley المحلي. إذا لم يعمل، فتابع إلى الخطوة التالية.
الموضع . 6 تغيير  من  للتأكد  اتجاه  أي  في  الماكينة  بتحريك  قم 

منتظمة  بصورة  الحالة  بشاشة   GPS طول  لخط  المعروض 
وفقًا لحركة الماكينة.

إذا لم يعمل تحديد الموضع بنظام GPS، فاتصل بوكيل 	 
بنظام  الموضع  تحديد  يعمل  لم  إذا  المحلي.   Valley
GPS، فسيكون الحد األدنى إلعداد لوحة التحكم لماكينة 

مزودة بتحديد موضع المحور بنظام GPS قد اكتمل.

1

3

4

2

5

8

9

14

6

7

11
10 12

13

GPS خط عرض  .9
GPS خط طول  .10

تأمين القمر الصناعي  .11
العدد  .12

 Pivot Point Latitude  .13
)خط العرض للنقطة المحورية(

 Pivot Point Longitude  .14  
)خط الطول للنقطة المحورية(

القائمة  .1
اإلعداد  .2

القيم الثابتة  .3
الموضع  .4

يقوم GPS باالتصال  .5
GPS في وضع السماح  .6

زر المعايرة  .7
GPS إعداد  .8

الشكل 1-48
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الحد األقصى للجهد الكهربائي جهد اإلمداد الكهربائي االسمي
505 فولت تيار متردد 480 فولت تيار متردد @ 60 هرتز
420 فولت تيار متردد 415 فولت تيار متردد @ 50 هرتز
420 فولت تيار متردد 400 فولت تيار متردد @ 50 هرتز
420 فولت تيار متردد 380 فولت تيار متردد @ 50 هرتز
253 فولت تيار متردد 230 فولت تيار متردد @ 60 هرتز
243 فولت تيار متردد 220 فولت تيار متردد @ 50 هرتز

الحد األقصى للجهد الكهربائي الشكل 1-49

إعداد الجهد الكهربائي 
المنخفض الموصى به

جهد اإلمداد الكهربائي االسمي

440 فولت تيار متردد 480 فولت تيار متردد @ 60 هرتز
375 فولت تيار متردد 415 فولت تيار متردد @ 50 هرتز
365 فولت تيار متردد 400 فولت تيار متردد @ 50 هرتز
355 فولت تيار متردد 380 فولت تيار متردد @ 50 هرتز
220 فولت تيار متردد 230 فولت تيار متردد @ 60 هرتز
210 فولت تيار متردد 220 فولت تيار متردد @ 50 هرتز

الجهد الكهربائي المنخفض الموصى به  الشكل 2-49

الجهد الكهربائي
بالجهد  الكهربائي  الجهد  بمعايرة جهاز  الكهربائي  للجهد  الثابتة  القيم  تتميز 
الكهربائي الفعلي الوارد إلى لوحة التحكم حتى يمكن مراقبة تقلبات الجهد 

الكهربائي بشكل صحيح.
قبل  من  بالفولتميتر  التحكم  لوحة  إلى  الوارد  الكهربائي  الجهد  قياس  يجب 
كهربائي متخصص أو موظف الخدمة. ويتم إدخال هذه القيمة كقيمة ثابتة 

للجهد الكهربائي.
يجب عدم تجاوز إمدادات الجهد الكهربائي للحدود المسرودة بمخطط "الحد 

األقصى للجهد الكهربائي". ارجع إلى الشكل 1-49.

الجهد الكهربائي المنخفض
تُستخدم القيمة الثابتة للجهد الكهربائي المنخفض لتعيين حد الجهد الكهربائي 
المنخفض. اإلعداد االفتراضي من المصنع لحد الجهد المنخفض هو 440 
فولت لالستخدام مع اإلمداد بتيار كهربائي متردد بجهد كهربائي 480 فولت 
عند 60 هرتز. والحدود الموصى بها للجهد الكهربائي المنخفض للتيارات 
الكهربائية األخرى موضحة بمخطط "الجهد الكهربائي المنخفض الموصى 

به". ارجع إلى الشكل 2-49.
الكهربائي 	  الجهد  حد  عن  الكهربائي  الجهد  انخفاض  حالة   وفي 

زمنية  لفترة  الماكينة  بتشغيل  المدمج  المؤقت  يقوم  المنخفض، 
تصل إلى 15 ثانية لتجنّب إيقاف تشغيل الماكينة بصورة مزعجة 
نتيجة تقلبات الجهد الكهربائي. وفي حالة استمرار تزويد الماكينة 
بجهد كهربائي منخفض بعد 15 ثانية، يتم إيقاف تشغيل الماكينة 

وستعرض شاشة التشخيصات العطل المتعلق بطاقة الماكينة.
الكهربائي 	  الجهد  الكهربائي ألقل من نصف حد  الجهد  انخفض   وإذا 

المنخفض لمدة 3 ثواٍن أو أكثر بينما كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل 
تشغيل  إيقاف  فسيتم  متوقفًا،  الماء  كان  إذا  ثانية  من  أكثر  أو  بالماء 
بطاقة  المتعلق  العطل  التشخيصات  شاشة  وستعرض  الماكينة 

الماكينة.

! تنبيه
ال تقم بضبط الجهد الكهربائي المنخفض بأقل من الحد الموصى به للجهد الكهربائي المنخفض.	 
سينجم عن الجهد الكهربائي المنخفض تلف محركات اإلدارة والمكونات الكهربائية األخرى.  تصحيح المشكلة قبل استئناف التشغيل.	 
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جداول سرعة وحدة اإلدارة التقديرية
استخدم هذه الجداول لتقدير وحدة اإلدارة الوسيطة وسرعة وحدة اإلدارة الطرفية حسب دورة إخراج محرك وحدة اإلدارة في الثانية وحجم اإلطارات والجهد 

الكهربائي للماكينة. ارجع إلى الشكل 1-50.

سرعة حركة وحدة اإلدارة التقديرية بالقدم/الدقيقة )60 هرتز(**

حجم اإلطار
 Valley

Revolution
  12.4R

38 X
 X  11.2
38 أو غير اتجاهي

 X  18.4
26 أو الطرد

 X  16.9
24  أو الطرد

 X  14.9
24 أو الطرد

 X  14.9
24 غير اتجاهي

24.5  11R X 22.5  11R X 24 X  11.2 22.5  10R X خرج 
المحرك 
قدم/دقيقة60 هرتز

6.96 8.46 8.34 8.17 7.74 7.28 6.95 6.33 6.33 6.11 5.91 30
7.89 9.59 9.45 9.26 8.77 8.25 7.88 7.18 7.18 6.92 6.70 34
8.58 10.44 10.28 10.08 9.55 8.98 8.57 7.81 7.81 7.53 7.29 37
9.97 12.13 11.95 11.71 11.09 10.43 9.96 9.08 9.08 8.75 8.48 43
12.99 15.79 15.56 15.26 14.45 13.59 12.98 11.82 11.82 11.40 11.04 56
15.77 19.18 18.90 18.53 17.54 16.50 15.76 14.36 14.36 13.84 13.40 68
19.95 24.26 23.90 23.43 22.19 20.87 19.93 18.16 18.16 17.50 16.95 86
23.19 28.21 27.79 27.24 25.80 24.26 23.17 21.12 21.12 20.35 19.71 100
31.54 38.36 37.80 37.05 35.09 33.00 31.52 28.72 28.72 27.68 26.81 136

سرعة حركة وحدة اإلدارة التقديرية بالقدم/الدقيقة )50 هرتز(**

حجم اإلطار

 Valley
Revolution 38  12.4R X  38 X  11.2

أو غير اتجاهي
 26 X  18.4

أو الطرد

 X  16.9
24 

 أو الطرد

 X  14.9
24 أو 
الطرد

 X  14.9
24 غير اتجاهي

24.5  11R X 22.5  11R X 24 X  11.2 22.5  10R X
خرج 

المحرك 
قدم/دقيقة50 هرتز

5.80 7.05 6.95 6.81 6.45 6.07 5.79 5.28 5.28 5.09 4.93 25
6.57 7.99 7.87 7.72 7.31 6.87 6.57 5.98 5.98 5.77 5.58 28
7.15 8.70 8.57 8.40 7.96 7.48 7.15 6.51 6.51 6.28 6.08 31
8.31 10.11 9.96 9.76 9.25 8.69 8.30 7.57 7.57 7.29 7.06 36
10.82 13.16 12.97 12.71 12.04 11.32 10.81 9.85 9.85 9.50 9.20 47
13.14 15.98 15.75 15.44 14.62 13.75 13.13 11.97 11.97 11.53 11.17 57
16.62 20.21 19.92 19.52 18.49 17.39 16.61 15.13 15.13 14.59 14.13 72
19.33 23.50 23.16 22.70 21.50 20.22 19.31 17.60 17.60 16.96 16.43 83
31.54 38.36 37.80 37.05 35.09 33.00 31.52 28.72 28.72 27.68 26.81 136

)محيط دوران اإلطار × سرعة المحرك )لفة في الدقيقة(( سرعة وحدة اإلدارة )قدم/دقيقة( =
)12  x )52( خفض صندوق التروس(

**هذه السرعات مجرد تقديرات. سوف تختلف السرعات الفعلية وفقًا لضغط النفخ والظروف الميدانية. ينبغي قياس سرعة الماكينة بعد التركيب لتحديد مستوى األداء الفعلي.
جداول سرعة وحدة اإلدارة التقديرية الشكل 1-50
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GPS جدول التحويل الزاوي لـ
استخدم جدول التحويل الزاوي لـ GPS لتحويل الدرجات الزاوية لـ GPS من الدقائق والثواني إلى درجات عشرية عند إعداد إحداثيات GPS يدويًا في 

لوحة التحكم. ارجع إلى الشكل 1-51.

تحويل الدقائق والثواني إلى درجات عشرية
)يستند هذا التحويل إلى أن الثانية الواحدة = 0,00027778 درجة(

تحويل الثواني إلى درجات عشرية تحويل الدقائق إلى درجات عشرية
الدرجة الثانية الدرجة الثانية الدرجة الثانية الدرجة الدقيقة الدرجة الدقيقة الدرجة الدقيقة

0.0114 41 0.0058 21 0.0003 1 0.6833 41 0.3500 21 0.0167 1

0.0117 42 0.0061 22 0.0006 2 0.7000 42 0.3667 22 0.0333 2

0.0119 43 0.0064 23 0.0008 3 0.7167 43 0.3833 23 0.0500 3

0.0122 44 0.0067 24 0.0011 4 0.7333 44 0.4000 24 0.0667 4

0.0125 45 0.0069 25 0.0014 5 0.7500 45 0.4167 25 0.0833 5

0.0128 46 0.0072 26 0.0017 6 0.7667 46 0.4333 26 0.1000 6

0.0131 47 0.0075 27 0.0019 7 0.7833 47 0.4500 27 0.1167 7

0.0133 48 0.0078 28 0.0022 8 0.8000 48 0.4667 28 0.1333 8

0.0136 49 0.0081 29 0.0025 9 0.8167 49 0.4833 29 0.1500 9

0.0139 50 0.0083 30 0.0028 10 0.8333 50 0.5000 30 0.1667 10

0.0142 51 0.0086 31 0.0031 11 0.8500 51 0.5167 31 0.1833 11

0.0144 52 0.0089 32 0.0033 12 0.8667 52 0.5333 32 0.2000 12

0.0147 53 0.0092 33 0.0036 13 0.8833 53 0.5500 33 0.2167 13

0.0150 54 0.0094 34 0.0039 14 0.9000 54 0.5667 34 0.2333 14

0.0153 55 0.0097 35 0.0042 15 0.9167 55 0.5833 35 0.2500 15

0.0156 56 0.0100 36 0.0044 16 0.9333 56 0.6000 36 0.2667 16

0.0158 57 0.0103 37 0.0047 17 0.9500 57 0.6167 37 0.2833 17

0.0161 58 0.0106 38 0.0050 18 0.9667 58 0.6333 38 0.3000 18

0.0164 59 0.0108 39 0.0053 19 0.9833 59 0.6500 39 0.3167 19

0.0167 60 0.0111 40 0.0056 20 1.0000 60 0.6667 40 0.3333 20

GPS جدول التحويل الزاوي لـ الشكل 1-51

أمثلة الدرجة الزاوية
تبدو الدرجة الزاوية بالدرجات والدقائق والثواني على شاكلة األمثلة التالية:

وتتم قراءة 12° 5.245´ بمثابة 12 درجة و5.245 دقائق.  	
درجات  إلى  للدقيقة  العشرية  األرقام  بتحويل  )أ(  قم 
عشرية باستخدام الجدول الوارد في الشكل 1-51 

ثم اضرب الرقم العشري للدقيقة في 0.0167.
5 دقائق = 0.0833 درجة

0.245 دقيقة =
        0.245 × 0.0167 = 0.0041 درجة

دقيقة  بمثابة 10 درجات و11  	  تتم قراءة °10 11´ 37˝، 
و37 ثانية.

بدرجة  قيمة  إلى  والثواني  الدقائق  بتحويل  )أ(  قم 
عشرية باستخدام الجدول الوارد في الشكل 1-51.

11 دقيقة = 0.1833 درجة
37 ثانية = 0.0103 درجة.

اجمع جميع قيم الدرجات العشرية معًا. )ب( 
12 درجة = 12.0000 درجة

  5 دقائق = 0.0833 درجة
0.245 دقيقة = 0.0041 درجة

12˚ 5.245' = 12.0874 درجة

)ب(  اجمع جميع قيم الدرجات العشرية معًا.
10 درجة = 10.0000 درجة

11 دقيقة = 0.1833 درجة
37 ثانية = 0.0103 درجة.

10˚ 11' 37" = 10.1936 درجات
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إعداد لوحة التحكم

امأل النموذج التالي بالقيم الثابتة المخصصة لهذه الماكينة عند الرغبة في ذلك.

RTU معرف

موضع التوقف في الموقع المحدد

القائمة/المسدسات الطرفية

المسدس الطرفي 1

الزاوية اليمنىالزاوية اليسرىزوج الزوايا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

المسدس الطرفي 2

الزاوية اليمنىالزاوية اليسرىزوج الزوايا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

سجل القيم الثابتة

المسدس الطرفي 3

الزاوية اليمنىالزاوية اليسرىزوج الزوايا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

المسدس الطرفي 4

الزاوية اليمنىالزاوية اليسرىزوج الزوايا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

اإلعداد/الشاشة الرئيسية

الحقل

تمكين الطريق المحوري

زاوية الطريق المحوري

تمكين دائرة الجزء

زاوية البدء

زاوية اإلنهاء
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إعداد لوحة التحكم
سجل القيم الثابتة )يتبع( 

اإلعداد/القيم الثابتة

النظام

الحد األدنى للتطبيق

ساعات في الدورة

نسبة زمن الدورة

الجهد الكهربائي المنخفض

الجهد الكهربائي الحالي

المضخة / الضغط

إعادة تشغيل تلقائية

الطاقة

الضغط

كالهما

نوع المضخة

مضخة المحرك

مضخة كهربائية

الضغط المنخفض

الضغط المرتفع

إعداد تأخير الضغط

تأخير ضغط بدء التشغيل

تأخير ضغط التشغيل

تأخير الضغط العالي

مؤقت الري

تمكين مؤقت الري

زيادة الماء

وقت إيقاف تشغيل مؤقت التشغيل

نسبة إيقاف التشغيل عند زيادة الماء

انخفاض الماء

وقت خطأ مؤقت التشغيل 5 درجات

نسبة خطأ انخفاض الماء

السير

النسبة المئوية لتغيير السرعة

حجم الحقل

الدقة

الموضع

ضبط اتجاه أداة الترميز

GPS النقطة المحورية لـ

خط العرض

خط الطول

GPS الطول إلى

زيادة نصف القطر

تقليل نصف القطر

GPS فقدان إشارة

تمكين إيقاف تشغيل النظام

وقت التأخير

تمكين تعطيل المسدسات الطرفية

وقت التأخير

تمكين استرداد بيانات الموضع باستخدام وقت التشغيل

سرعة دوران وحدة اإلدارة المنتظمة األخيرة

الطول إلى وحدة اإلدارة المنتظمة األخيرة
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إعداد لوحة التحكم
سجل القيم الثابتة )يتبع( 

Comm اإلعداد/منفذ

Comm معدل الباودالبروتوكولمنفذ

DB9

Y-DB9

RJ11

احتياطي

القيم الثابتة للبروتوكول

VCP

معدل الباود

التحكم في التدفق

السرعة العالية

انتظار المفتاح

RTU معرف

VDC

معدل الباود

PLC

GPS v2 تمكين

PLC معرف

تمكين المسدس الطرفي 3 و4

PLC معرف

تمكين ضغط الماء

تمكين ضغط اإلطار

VRI تمكين منطقة

أداة ترميز الموضع

معدل الباود

VRI-iS

معدل الباود

Valley GPS

Valley GPS

PLC معرف

تمكين المسدس الطرفي 3 و4

PLC معرف

تمكين ضغط الماء

تمكين ضغط اإلطار

VRI تمكين منطقة

النظام/البيانات

ساعات التدفق

مضاعف التدفق

تمكين حد التدفق المنخفض

حد التدفق المنخفض

بطارية احتياطية

تمكين البطارية االحتياطية

وقت استمرار النشاط

األدوات المساعدة

AR/AS

تمكين التوقف التلقائي/الرجوع التلقائي

تأخير

تمكين موضع التحرك لألمام / الرجوع

تغيير االتجاه إلى األمام

تغيير االتجاه إلى الرجوع

الطقس

الطقس الحالي

تمكين إيقاف التشغيل بسبب الرياح

ميل في الساعة/كيلومتر في الساعة

تمكين إيقاف التشغيل بسبب درجة الحرارة

درجات

تمكين إيقاف التشغيل بسبب المطر

بوصة / مم

قيم الطقس الثابتة
معامل درجة الحرارة

ضبط درجة الحرارة

نافذة المطر

معامل المطر
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إعداد لوحة التحكم

األدوات المساعدة )يتبع(

إشعار

تمكين اإلشعار

تمكين حدث إيقاف التشغيل

تمكين حدث المحفوظات

تمكين حدث التحذير

معرف القاعدة

محاوالت االستدعاء

Comm منفذ

إعداد الالسلكي

تمكين قفزات موجات الراديو

عدد قفزات موجات الراديو

معرف قفزات موجات الراديو

معرف قفزات موجات الراديو

معرف قفزات موجات الراديو

TPMS

قيم TPMS الثابتة

TPMS تمكين إيقاف تشغيل

أقل من ضغط التحذير االسمي

أقل من ضغط إيقاف التشغيل االسمي

سجل القيم الثابتة )يتبع(

البرامج

العمليات اليومية

تمكين العمليات اليومية

الوضع

العمليات اليومية

إدارة الحمل

أيام

وقت البدء

وقت اإليقاف

الحد األدنى للتطبيق

دورات

فاصل البدء$

وقت البدء

إعادة التشغيل خالل أيام

تمكين فاصل البدء$

تجاوز التوقف في الموقع المحدد

عدد مرات تجاوز التوقف في الموقع المحدد

VRI

VRI-S تمكين

VRI-Z تمكين

قيم VRI-Z الثابتة

ضغط إعادة مزامنة الصمام

عدد جوانب المرشة

الحد األدنى لزمن الدورة

تمكين تحسين السرعة

VRI-iS تمكين

قيم VRI-iS الثابتة

ضغط إعادة مزامنة الصمام

الحد األدنى لزمن الدورة

الحد األقصى لزمن الدورة

عدد المرشات

الموضع األخير للمرشة

تباعد المرشة

تمكين تحسين السرعة
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التشغيل

قبل تشغيل الماكينة
 تأكد دوًما من بُعد المركبات والمعدات األخرى والمواشي واألشخاص عن الماكينة قبل تشغيلها.	 
 أدر مفتاح الفصل الرئيسي بلوحة التحكم على موضع التشغيل. إذا كان التيار الكهربائي مزودًا بواسطة مولّد يتم تشغيله من خالل محرك، فقم بضبط 	 

المولّد على الجهد الكهربائي/الهرتز المالئم.  ال تتجاوز مواصفات النظام.

5 6 4

1

3 2

بدء لألمام  .4
بدء عكسي  .5

إيقاف  .6

تشغيل الماء  .1
العمق  .2

مؤقت نسبة الري  .3

الشكل 1-56

4 5 3

1

2

بدء لألمام  .3
بدء عكسي  .4

إيقاف  .5

إيقاف تشغيل الماء. 1
مؤقت نسبة الجفاف. 2

الشكل 2-56

مالحظة
 تحتوي الماكينة على مرحل زمني يمنعها من إعادة التشغيل عند الضغط 	 

على زر البدء في غضون خمس ثواٍن بعد إيقاف الماكينة مع تشغيل الماء.

تشغيل ري الماكينة )بالماء(
 اضغط على زر الماء على الشاشة الرئيسية لتشغيل الماء. ارجع إلى . 1

الشكل 1-56.
 لضبط تطبيق الماء، حدد إما الحقل العمق أو الحقل مؤقت نسبة الري.. 2

أو 	  بالبوصات  الماء  تطبيق  عمق  بضبط  قم  العمق،  حقل   في 
الملليمترات.

 في حقل مؤقت نسبة الري، اضبط النسبة المئوية للحصول على 	 
عمق تطبيق الماء المطلوب.

(( c.أدخل إما العمق أو إعداد مؤقت النسبة المئوية
(( c.اضغط على إدخال لحفظ القيمة

قم بأحد اإلجراءات التالية:. 5

االتجاه 	  في  الماكينة  تشغيل  لبدء  الزر   على   اضغط 
األمامي.

االتجاه 	  في  الماكينة  تشغيل  لبدء  الزر   على  اضغط 
الخلفي.

اضغط على  إليقاف تشغيل الماكينة.	 

تشغيل الماكينة بدون ماء )بدون ماء(
تشغيل . 1 إليقاف  الرئيسية  الشاشة  على  الماء  زر  على   اضغط 

الماء. ارجع إلى الشكل 2-56.
لضبط سرعة الحركة، حدد حقل مؤقت نسبة الجفاف.. 2

المئوية 	  النسبة  اضبط  الجفاف،  نسبة  مؤقت  حقل   في 
للحصول على سرعة الحركة المطلوبة.

(( c.أدخل إعداد مؤقت النسبة المئوية
(( c.اضغط على إدخال لحفظ القيمة

قم بأحد اإلجراءات التالية:. 5

االتجاه 	  في  الماكينة  تشغيل  لبدء  الزر   على   اضغط 
األمامي.

االتجاه 	  في  الماكينة  تشغيل  لبدء  الزر   على  اضغط 
الخلفي.

اضغط على  إليقاف تشغيل الماكينة.	 
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التشغيل
إيقاف تشغيل الماكينة

إيقاف التشغيل الطارئ
إليقاف تشغيل الماكينة لظرف طارئ، أوقف تشغيل أي مما يلي: انظر الشكل 1-57.

 	.c1 مفتاح فصل الخدمة الرئيسي من مصدر التيار العمومي إلى لوحة التحكم )عنصر
 	.c2 مفتاح الفصل الرئيسي بلوحة التحكم )عنصر
 	.c3 أي مفتاح فصل بصندوق البرج )عنصر

ICON5

2

3

1

ICONX

2

3

1

مفتاح فصل الخدمة الرئيسي. 1
مفتاح الفصل الرئيسي بلوحة التحكم. 2
مفتاح الفصل بصندوق البرج. 3

الشكل 1-57
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التشغيل
إيقاف تشغيل الماكينة )يتبع(
إيقاف التشغيل في األحوال العادية

إليقاف تشغيل الماكينة في الظروف العادية، ارجع إلى الشكل 58-1 وقم بما يلي:
اضغط على الزر إيقاف.. 1
أدر مفتاح الفصل الرئيسي على موضع إيقاف التشغيل.. 2
أدر وحدة الضخ على وضع إيقاف التشغيل )ما لم تكن تعمل أوتوماتيكيًا(.. 3
في حالة استخدام مجموعة مولّد تعمل بواسطة محرك، حّرك مفتاح تشغيل/بدء المحرك على موضع البدء لتسلسل البدء التالي.. 4

! تحذير
  ال إيقاف تشغيل الماكينة من خالل إبطاء سرعة مجموعة المولّد التي تعمل بواسطة محرك. حيث 	 

تؤدي هذه الممارسة إلى انخفاض الجهد الكهربائي وإتالف مكونات الماكينة.
 أوقف ماكينة الري دوًما قبل إيقاف تشغيل مجموعة المولّد القائمة على محرك.	 

ICON5

1

2

ICONX

1

2

زر اإليقاف. 1
مفتاح الفصل الرئيسي بلوحة التحكم. 2

الشكل 1-58
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التشخيص
يقدم قسم التشخيص نظرة عامة على كيفية استخدام ميزات التشخيص في 
واستكشاف  الماكينات  أعطال  تحديد  في  التشخيص  يساعد  التحكم.  لوحة 

األخطاء وإصالحها وتصحيح المشكالت.

حاالت إيقاف النظام وأعطاله
حاالت إيقاف النظام هي إجراءات يقرها النظام أو يأمر بها المستخدم والتي 
التي  المشكالت  هي  النظام  أعطال  العمل.  عن  الماكينة  إيقاف  في  تتسبب 

تؤدي إلى إيقاف عمل الماكينة.
تظهر  العمل،  الماكينة عن  إيقاف  في  إيقاف  أو  تسبب عطل معروف  عند 
الجزء  عرض  ويتم  المحوري  البياني  الرسم  على  عطل  إشعار  أيقونة 
المسؤول عن إيقاف التشغيل على شاشة أعطال النظام. انظر الشكل 1-59.
تعرض شاشة أعطال النظام حالة توقف النظام الحالية أو عطل في النظام أو 
ال توجد أعطال. يتم عرض الجزء الذي يتسبب في العطل في أسفل الشاشة.
يتم عرض قائمة بحاالت إيقاف النظام وأعطال النظام على الصفحة التالية.

لعرض حالة إيقاف النظام الحالية أو عطل في النظام، قم بأحد اإلجراءات 
التالية:
اضغط على القائمة والنظام والتشخيص وأعطال النظام.	 
البياني 	  الرسم  التي تظهر على  العطل  إشعار  أيقونة   اضغط على 

المحوري.
اضغط على القائمة واألعطال.	 

مسح األعطال
يتم مسح العطل وإشعار العطل تلقائيًا من الشاشة الرئيسية في المرة التالية 

التي يتم فيها تشغيل الماكينة بنجاح.

6

1

2 3 4

5

أعطال النظام  .4
عطل النظام  .5
توقف النظام  .6

القائمة. 1
النظام. 2
التشخيص. 3

الشكل 1-59
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التشخيص
حاالت إيقاف النظام وأعطاله )يتبع(

يتم عرض حاالت اإليقاف واألعطال التي يمكن اإلشارة إليها على شاشة أعطال النظام في الشكلين 60-1 و61-1. راجع حاالت إيقاف النظام وأعطاله على 
الصفحة 72 في قسم استكشاف األخطاء وإصالحها لمعرفة األسباب المحتملة واإلجراءات التصحيحية.

أوصاف إيقاف النظام

الوصف إيقاف النظام

ُطلب من الماكينة اإليقاف بالضغط على زر اإليقاف. األمر

تم إيقاف الماكينة بواسطة ميزة التوقف في الموقع المحدد. )SIS( التوقف في الموقع المحدد

تم إكمال تسلسل العمليات اليومية. العمليات اليومية

أوقف برنامج خطوة أو قطاع الماكينة. البرنامج

تم بلوغ حد التوقف التلقائي. التوقف التلقائي

الشكل 1-60
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التشخيص

حاالت إيقاف النظام وأعطاله )يتبع(
أوصاف أعطال النظام

الوصف عطل النظام

تم فقد طاقة الماكينة. فُقدت طاقة النظام

طاقة الماكينة منخفضة للغاية. طاقة النظام منخفضة

لم يتم استشعار سالمة الماكينة. سالمة النظام

ضغط الماء منخفض للغاية. الضغط المنخفض

ارتفاع ضغط الماء للغاية. الضغط المرتفع

خطأ E01 نشط. NVMEM

يتم إمداد الطاقة إلى كل من دائرتي السير لألمام والرجوع للخلف. السير لألمام/الرجوع

موضع الماكينة ليس ضمن قطاع التشغيل. قطاع التشغيل

سرعة الرياح عالية للغاية.  يتطلب أجهزة اختيارية. الرياح

درجة الحرارة منخفضة للغاية.  يتطلب أجهزة اختيارية. درجة الحرارة

ال يقوم GPS باالتصال. GPS اتصال

.GPS تم فقد إشارة GPS قفل

معدل التدفق منخفض للغاية. يتطلب أجهزة اختيارية. تدفق

ضغط اإلطار منخفض للغاية ويتطلب أجهزة اختيارية. ضغط اإلطار

سقوط المطر اإلجمالي عاٍل للغاية. يتطلب أجهزة اختيارية. المطر

تم تجاوز وقت إيقاف التشغيل عند زيادة الماء. مؤقت الماء

كابل االمتداد تعرض للقطع. الكابل المقطوع

.PCB تم اكتشاف مشكلة بجهاز PCB جهاز

تم فقد طاقة 12 فولت. الطاقة 12 فولت

أداة ترميز الموضع ال تتصل. اتصال أداة ترميز الموضع

ترخيص البروتوكول غير صالح. ترخيص

الشكل 1-61
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التشخيص
رموز األخطاء

أخطاء النظام
رموز أخطاء النظام هي حاالت فشل قد تسبب إيقاف تشغيل الماكينة أو ال.

عند حدوث خطأ ما، يتم تسجيل معلوماٍت حول الخطأ، حيث تتضمن وقت 
للخطأ  حدوث  آخر  وتاريخ  ووقت  األولى،  للمرة  الخطأ  حدوث  وتاريخ 
وإجمالي عدد مرات حدوث الخطأ. انظر الشكل 62-1. يتم عرض قائمة 

برموز األخطاء على الصفحة التالية.

إشعار الخطأ
في حالة حدوث فشل واحد أو أكثر، يتم عرض الكلمة "أخطاء" بجوار أيقونة 
الخطأ في منطقة الحالة على الشاشة الرئيسية. يجب تحديد األخطاء كحالة 

شاشة رئيسية لها لتظهر على الشاشة الرئيسية. انظر الشكل 1-62.

عرض رموز األخطاء
لعرض رموز األخطاء، ارجع إلى الشكل 62-1 وقم بما يلي:

األخطاء . 1 ورموز  والتشخيص  والنظام  القائمة  على  اضغط 
والنظام.

النشطة . 2 األخطاء  عرض  أو  األخطاء  كل  عرض  على  اضغط 
لعرض شاشة رموز األخطاء.

على سبيل المثال، اضغط على عرض األخطاء النشطة لعرض 
األخطاء النشطة فقط.

سيؤدي عرض رمز خطأ إلى مسحه من عدد األخطاء الموضح 
بجوار أيقونة الخطأ في منطقة الحالة على الشاشة الرئيسية.

للوصول إلى رمز الخطأ المطلوب، قم بأحد اإلجراءات التالية.. 3
اضغط على زر التالي للبحث لألمام عبر رموز األخطاء.	 
اضغط على زر السابق للبحث للخلف عبر رموز األخطاء.	 

إعادة ضبط عدد األخطاء
لضبط عداد األخطاء على 0 )صفر(، اضغط على إعادة تعيين . 4

العدد. انظر الشكل 1-62.
تتم إعادة تعيين عدد األخطاء وضبط أول وآخر حدوث للخطأ 

على الوقت والتاريخ الحاليين.

7 8

2

3 4 5 6

1

910

11

12

عرض كل األخطاء  .7
عرض كل األخطاء النشطة  .8

التالي  .9
السابق  .10

عدد األخطاء  .11
إعادة تعيين العدد  .12

أيقونة الخطأ. 1
القائمة. 2
النظام. 3
التشخيص. 4
رموز األخطاء . 5
النظام. 6

الشكل 1-62
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التشخيص
رموز األخطاء )يتبع(

رموز أخطاء النظام وأوصافها
يتم عرض قائمة برموز أخطاء النظام المحتملة في الجدول الوارد أدناه. راجع رموز أخطاء النظام على الصفحة 72 في قسم استكشاف األخطاء وإصالحها 

لمعرفة األسباب المحتملة واإلجراءات التصحيحية.

الوصف رموز األخطاء
NVMEM تالف  E01

 PCB مشكلة بجهاز E02
إعادة ضبط البرنامج - يسجل عند إعادة ضبط البرنامج E03

انخفضت الطاقة عن حد الجهد الكهربائي المنخفض E04
فُقدت سالمة النظام E05

الضغط منخفض جدًا بعد تأخر الضغط E06
مستشعر الضغط )بالمللي فولت( خارج النطاق المرتفع E07

مستشعر الضغط )بالمللي فولت( خارج النطاق المنخفض E08
مستشعر الضغط )بالمللي أمبير( خارج النطاق المرتفع E09

مستشعر الضغط )بالمللي أمبير( خارج النطاق المنخفض  E10
مفتاح الضغط نشط والمضخة متوقفة E11

مستشعر ضغط Valley GPS مرتفع خارج النطاق E12
مستشعر ضغط Valley GPS منخفض خارج النطاق E13

قصر استشعار الحركة لألمام/الرجوع E14
خطأ انخفاض الماء  E15

خطأ اتصال VDC، وحدة COM األساسية E16
VRI-iS خطأ في اتصال مرشة E17

خطأ باتصال GPS - تحقق من اتصال GPS ومن توصيله بالطاقة E18
فقدان إشارة GPS - تحقق من انعدام الحواجز فوق الهوائي E19

فقدان إشارة DGPS - تحقق من انعدام الحواجز فوق الهوائي E20
معدل التدفق أقل من حد التدفق المنخفض E21

الضغط يزيد عن حد الضغط المرتفع E22
PLC خطأ في اتصاالت E23

تمت إعادة مزامنة دورات تشغيل الصمام بسبب الضغط المرتفع E24
عندما تكون إحداثيات GPS خارج النطاق - تحقق من المسافة إلى GPS أو من حدوث تشويش في اإلرسال. E25

ضغط اإلطار منخفض E26
TPMS خطأ في اتصاالت E27

VDC تم استالم رسالة تقرير خطأ E28
خطأ في اتصال OPMC  ،Valley GPS الرئيسي E29

Valley GPS تم استالم رسالة تقرير خطأ E30
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التشخيص

رموز األخطاء )يتبع(
لوحة االتصاالت

رموز أخطاء لوحة االتصاالت عبارة عن حاالت فشل في 
االتصاالت قد تسبب إيقاف تشغيل الماكينة أو ال.

تعرض شاشة أخطاء لوحة االتصاالت ما يصل إلى ستة أخطاء. عند 
وجود أقصى عدد من 6 أخطاء في ذاكرة لوحة التحكم، تتم إضافة 

أي خطأ جديد في أعلى الشاشة ويتم التخلص من أقدم سجل.
ال يوجد إشعار بحدوث خطأ في لوحة االتصاالت.

يتم عرض قائمة بمعرفات مكونات ورسائل األخطاء المحتملة على 
الصفحة التالية. راجع قسم استكشاف األخطاء وإصالحها للتعرف 

على أسباب األعطال المحتملة واإلجراءات التصحيحية.

عرض رموز األخطاء
لعرض رموز األخطاء، ارجع إلى الشكل 64-1 وقم بما يلي:

اضغط على القائمة ، والنظام، والتشخيص، . 1
ورموز األخطاء، ولوحة االتصاالت.

يتم سرد 6 أخطاء كحد أقصى على الشاشة، 
مع وجود أحدث خطأ في األعلى.

مسح رموز األخطاء
سيؤدي مسح رموز األخطاء إلى مسح كل أخطاء لوحة االتصاالت.

لمسح األخطاء،  اضغط على مسح األخطاء. بعد مسح األخطاء، 
يتم عرض شاشة ال توجد أخطاء. ارجع إلى الشكل 1-64.
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التشخيص
رموز األخطاء )يتبع(

معرفات مكونات لوحة االتصاالت / رسائل األخطاء 
يظهر أدناه معرفات المكونات وأوصافها باإلضافة إلى رسائل األخطاء المحتملة. 

الوصف الُمعّرف
000-PRI منفذ االتصال في اللوحة، مثال: رسالة خطأ 000-PRI

250-ENC لوحة االتصال في أداة ترميز الموضع، مثال: رسالة خطأ 250-ENC
251-GPS مثال: رسالة خطأ ،GPS لوحة االتصال في صندوق برج 251-GPS

فردي، عادةً معرفات صمامات VRI-iS. يمكن أن يكون معرفًا فرديًا أو مجموعة من المعرفات المتبوعة برسالة الخطأ.
مثال: معرف فردي، رسالة خطأ IND-033 - أو - مجموعة معرفات، رسالة خطأ 121-111

IND-XXX
أو

XXX-XXX

رسائل األخطاء
ال يوجد خطأ

طول الطلب غير صالح
بيانات الطلب غير صالحة
معرف الطلب غير صالح

وضع اإلنتاج غير نشط
المخزن المؤقت للوصفات التسلسلية ممتلئ

مخزن CLTX المؤقت ممتلئ
PLTX يتعذر التنفيذ أثناء تنفيذ

ال يوجد رد من الجهاز الخارجي التسلسلي
يتعذر الوصول إلى الموجه األول

ال يوجد رد من الوجهة
يتعذر الوصول إلى الوجهة

الرد الوارد من الوجهة غير صالح
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التشخيص

رموز األخطاء )يتبع(
Valley GPS أخطاء

رموز أخطاء Valley GPS عبارة عن حاالت فشل في 
االتصاالت قد تسبب إيقاف تشغيل الماكينة أو ال.

تعرض شاشة أخطاء Valley GPS ما يصل إلى أربعة أخطاء. 
عند وجود أقصى عدد من أربعة أخطاء في ذاكرة لوحة التحكم، تتم 
إضافة أي خطأ جديد في أعلى الشاشة ويتم التخلص من أقدم سجل. 

.Valley GPS ال يوجد إشعار بحدوث خطأ
يتم عرض قائمة بمعرفات أخطاء Valley GPS وأوصافها على 
الصفحة التالية. راجع قسم استكشاف األخطاء وإصالحها للتعرف 

على أسباب األعطال المحتملة واإلجراءات التصحيحية.

عرض رموز األخطاء
 لعرض أخطاء Valley GPS، اضغط على القائمة، والنظام،
  والتشخيصات، ورموز األخطاء، وValley GPS. ارجع إلى

 الشكل 1-66.
 يتم سرد أربعة أخطاء كحد أقصى على الشاشة، مع وجود أحدث

 خطأ في األعلى.

مسح رموز األخطاء
.Valley GPS سيؤدي مسح رموز األخطاء إلى مسح كل أخطاء
 لمسح األخطاء، اضغط على مسح األخطاء ثم اضغط على مسح. 

ارجع إلى الشكل 1-66.
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التشخيص
رموز األخطاء )يتبع(

معّرفات أخطاء Valley GPS وأوصافها

الوصف الُمعّرف
ال يوجد خطأ 000

ال يوجد وضع اتصاالت 001
مفتاح األمان غير صالح 003

وضع االتصاالت غير صالح 004
تم تعيين حالة المجموعة بالفعل 005

طول الطلب غير صالح 010
طلب البيانات غير صالح 011
طلب المعّرف غير صالح 012

وضع اإلنتاج غير نشط 013
تشويش التسجيل بعد استقبال الحزمة 014

MAC ال يوجد أي جهاز ليتم اكتشافه في قائمة 015
ال يوجد أي جهاز ليتم استرداده في جدول التوجيه 016

خطأ في الفالش 017
خطأ في التحقق من صحة الفالش 018

المخزن المؤقت للوصفات التسلسلية ممتلئ 021
مخزن GPS المؤقت ممتلئ 022

خطأ في اإلرسال 023
يتعذر التنفيذ عندما تكون رسالة GPS قيد التقدم 030

ال يوجد رد من الجهاز التسلسلي الخارجي 031
يتعذر الوصول إلى الموجه األول 033

ال يوجد رد من الوجهة 034
يتعذر الوصول إلى الوجهة 035

الرد الوارد من الوجهة غير صالح 036
طلب غير صالح لمعّرف اللوحة الحالي 040

EEPROM صفحة غير صالحة في الوصول إلى ذاكرة 050
EEPROM خطأ في الكتابة على ذاكرة 051

معالجة PLP الخارجية قيد التشغيل 052
مهمة نظام التشغيل قيد التشغيل 053

يتعذر الوصول إلى الموجه األول 082
PLC ال يمكن الوصول إلى وجهة 0C1
خطأ في فالش أداة تحميل التشغيل 0FD

غير مدعوم 0FE
NACK 0FF

رمز خطأ غير معروف
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المحفوظات
توفر المحفوظات سجالً يضم 50 من تغييرات حالة تشغيل الماكينة 
األحدث عبر الشاشات القياسية والمتقدمة. ارجع إلى الشكل 1-68.

يظهر عدد سجالت المحفوظات أسفل الشاشة مع تاريخ السجل ووقته. 
رقم 01 هو أحدث تغيير حالة والرقم 50 هو أقدم تغيير حالة.

عند وجود أقصى عدد من 50 سجالً في ذاكرة لوحة التحكم، تتم إضافة 
أي تغيير حالة جديد ليكون رقم 01 ويتم التخلص من أقدم سجل.

عرض المحفوظات القياسية
لعرض المحفوظات القياسية، اضغط على القائمة، النظام، و   . 1

المحفوظات، و المحفوظات القياسية. انظر الشكل 1-68.
تعرض شاشة المحفوظات القياسية لقطة للشاشة الرئيسية في 

التاريخ والوقت اللذين تم فيهما إنشاء سجل المحفوظات.
للوصول إلى سجل المحفوظات المطلوب، . 2

قم بأحد اإلجراءات التالية:
اضغط على زر التالي للبحث لألمام 	 

عبر سجالت المحفوظات.
اضغط على زر السابق للبحث للخلف 	 

عبر سجالت المحفوظات.
لمغادرة المحفوظات القياسية وعرض المحفوظات . 3

المتقدمة، اضغط على زر المحفوظات المتقدمة . 
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المحفوظات
عرض المحفوظات المتقدمة

تعرض شاشة المحفوظات المتقدمة سجالً بكل الحاالت ورموز 
األخطاء المرتبطة بسجل المحفوظات. ارجع إلى الشكل 1-69.

اعرض معلومات إضافية بما في ذلك الحدث الذي 
قام بتشغيل سجل المحفوظات هذا. 

يتم عرض قائمة بأحداث المشغل على الصفحة التالية.
لعرض المحفوظات المتقدمة، اضغط على القائمة والنظام . 1

و   المحفوظات والمحفوظات المتقدمة. انظر الشكل 1-69.
للوصول إلى سجل المحفوظات المطلوب، . 2

قم بأحد اإلجراءات التالية:
اضغط على زر التالي للبحث لألمام 	 

عبر سجالت المحفوظات.
اضغط على زر السابق للبحث للخلف 	 

عبر سجالت المحفوظات.
استخدام الزرين الحالة التالية والحالة السابقة . 3

للتنقل عبر سجل المحفوظات المتقدمة.
للخروج من المحفوظات المتقدمة وعرض شاشة المحفوظات . 4

القياسية، اضغط على زر المحفوظات القياسية.
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المحفوظات
أحداث شاشة المحفوظات

في ما يلي قائمة باألحداث التي تشغل إنشاء سجالت المحفوظات. يظهر الحدث على سجل المحفوظات عند عرضه على شاشة المحفوظات المتقدمة.

أعطال النظام حدث
متوقف - عطل فُقدت طاقة النظام تغيير حالة إيقاف تشغيل النظام

متوقف - عطل سالمة النظام تغيير مؤقت النسبة المئوية للنظام
متوقف - عطل ضغط منخفض انتقل النظام من عدم تشغيل برامج إلى تشغيل برنامج واحد أو أكثر من 

برامج الخطوة أو القطاع، أو العكس صحيح
إيقاف - عطل األمر تم تنفيذ أمر تسجيل األحداث من البرنامج

متوقف - عطل التوقف في الموقع المحدد تغيير إمكانية إعادة التشغيل التلقائي
NVMEM متوقف - عطل تغيير إمكانية إعادة تشغيل العمليات اليومية

متوقف - عطل السير لألمام/الخلف تغيير إمكانية إعادة تشغيل تكرار الدورة
متوقف - عطل قطاع التشغيل تغيير اتجاه النظام

متوقف - عطل الرياح تغيير تشغيل/إيقاف تشغيل ماء النظام
متوقف - عطل درجة الحرارة تغيير تشغيل/إيقاف تشغيل التحكم في التوقف في الموقع المحدد

متوقف - عطل العمليات اليومية تغيير موضع التوقف في الموقع المحدد
GPS متوقف - عطل اتصال تغيير تمكين/تعطيل التحكم في السير

GPS متوقف - عطل قفل تغيير حالة VRI-S النشطة/غير النشطة
متوقف - عطل البرنامج تغيير حالة VRI-Z النشطة/غير النشطة

متوقف - عطل التوقف التلقائي تغيير حالة VRI-iS النشطة/غير النشطة
متوقف - عطل التدفق تغيير المدخل اإلضافي 1 النشط/غير النشط

متوقف - عطل ضغط مرتفع تغيير المدخل اإلضافي 2 النشط/غير النشط
متوقف - عطل ضغط اإلطار تغيير تشغيل/إيقاف تشغيل الخرج اإلضافي 1

متوقف - عطل المطر تغيير تشغيل/إيقاف تشغيل الخرج اإلضافي 2
متوقف - عطل مؤقت الماء تغيير تشغيل/إيقاف تشغيل المسدس الطرفي

متوقف - كابل مقطوع تغيير تشغيل/إيقاف تشغيل الحد العريض رقم 1
PCB متوقف - عطل جهاز تغيير تشغيل/إيقاف تشغيل الحد العريض رقم 2

متوقف - عطل طاقة 12 فولت تغيير تشغيل/إيقاف تشغيل الحد العريض رقم 3
متوقف - عطل اتصال أداة ترميز الموضع تغيير السحب إلى األرضي االحتياطي النشط/غير النشط

متوقف - عطل طاقة النظام منخفضة اعترض النظام موضع التوقف في الموضع المحدد
متوقف - عطل الترخيص تم تغيير التاريخ )منتصف الليل( 
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المحفوظات
سجل السير

شاشة سجل السير تسجل إعداد مؤقت النسبة المضبوط كل 5 
درجات من موضع البدء، دون النظر إلى إعداد الدقة.

لعرض سجل السير، اضغط على القائمة والنظام . 1
و   المحفوظات وسجل السير. انظر الشكل 1-71.

للوصول إلى سجل المحفوظات المطلوب، . 2
قم بأحد اإلجراءات التالية:

اضغط على زر التالي للبحث لألمام عبر سجالت السير.	 
اضغط على زر السابق للبحث 	 

للخلف عبر سجالت السير.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
استخدم قسم استكشاف المشاكل وإصالحها مع دليل مالك الماكينة لتشخيص المشاكل المتعلقة بالماكينة و/أو لوحة التحكم وإصالحها.

قم دوًما بإجراء عمليات اإلصالح أو الصيانة بشكٍل آمن، واستخدم معدات الحماية الشخصية عند الضرورة، واحتفظ بمسافة كافية حول لوحة التحكم والمعدات 
األخرى أثناء العمل، واستخدم أدوات الحماية ضد السقوط إذا لزم األمر، ونفّذ دوًما أبسط إجراءات القفل/التمييز لمنع استخدام المعدات عند إجراء الصيانة أو 

اإلصالحات على الماكينة. لمزيد من المعلومات، راجع قسم "السالمة".

! تحذير
لتقليل احتماالت وقوع اإلصابات البالغة أو الوفاة:

 يجب أن يتولى أحد وكالء VALLEY المؤهلين فقط عمليات استكشاف األخطاء وإصالحها أو إصالح المشاكل الكهربائية.	 
   اتصل دوًما بوكيل VALLEY المحلي الستكشاف األخطاء وإصالحها أو تصحيح أي مشكالت كهربائية قائمة بلوحة التحكم 	 

أو الماكينة أو متصلة بهما. ال تحاول مطلقًا استكشاف األخطاء وإصالحها أو تصحيح المشكالت الكهربائية بنفسك.
 استخدم معدات الحماية الشخصية إذا لزم األمر.	 
 احتفظ بمسافة مالئمة حول لوحة التحكم والمعدات األخرى أثناء العمل.	 
 استخدم أدوات الحماية ضد السقوط إذا لزم األمر.	 
   قبل إجراء عمليات اإلصالح أو الصيانة على الماكينة، افصل الماكينة ولوحة التحكم دوًما عن كافة مصادر الطاقة 	 

الكهربائية، ثم استخدم أقل إجراءات القفل/الترميز على مفتاح فصل الخدمة ولوحة التحكم لمنع االستخدام.

حاالت إيقاف النظام وأعطاله
في الجدول الوارد أدناه وعلى الصفحات التالية ترد حاالت إيقاف النظام وأعطاله مع األوصاف واألسباب المحتملة وتوضيح ما إذا كان سيتم إيقاف تشغيل 

الماكينة عند حدوث العطل أم ال واإلجراءات التصحيحية المطلوب إجراؤها.

اإلجراء التصحيحي
إيقاف 
التشغيل النطاق إيقاف النظام

استخدام عادي - ال يحتاج 
إلجراء تصحيحي.

نعم ُطلب من الماكينة اإليقاف عن قصد بالضغط على زر اإليقاف. األمر
اإليقاف بأمر المستخدم	 

استخدام عادي - ال يحتاج 
إلجراء تصحيحي.

نعم يراقب الموضع الحالي للماكينة موضع التوقف في 
الموضع المحدد أثناء انتظار/تشغيل الماكينة.

)SIS( التوقف في الموقع المحدد
 تم بلوغ موضع التوقف 	 

في الموضع المحدد
استخدام عادي - ال يحتاج 

إلجراء تصحيحي.
عند الرغبة؛ أعد برمجة العمليات 

اليومية للعمل في وقت آخر أو 
قم بتعطيل العمليات اليومية.

نعم ومع تمكين خيار التحكم في العمليات اليومية وتحديد وضع العمليات 
اليومية، يتم بدء تشغيل النظام خارج نطاق البدء/اإليقاف للعمليات اليومية.

العمليات اليومية
 تم إكمال تسلسل 	 

العمليات اليومية

استخدام عادي - ال يحتاج 
إلجراء تصحيحي.

نعم يؤدي أمر اإليقاف في برنامج الخطوة أو القطاع إلى إيقاف تشغيل الماكينة. البرنامج
 أمر إيقاف مبرمج	 

استخدام عادي - ال يحتاج 
إلجراء تصحيحي.

نعم تم بلوغ حد التوقف التلقائي وتم إيقاف تشغيل الماكينة. التوقف التلقائي
 تم بلوغ حد التوقف التلقائي	 
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حاالت إيقاف النظام وأعطاله )يتبع(

اإلجراء التصحيحي
إيقاف 
التشغيل النطاق عطل النظام

تحقق من حد الجهد الكهربائي 
المنخفض لمعرفة القيمة الصحيحة.

.Valley اتصل بوكيل

نعم انخفض الجهد الكهربائي ألقل من نصف حد الجهد الكهربائي 
المنخفض لمدة 3 ثواٍن أو أكثر في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/
التشغيل مع الماء أو أكثر من ثانية واحدة إذا كانت تعمل بدون ماء.

فُقدت طاقة النظام
تم فقد طاقة الماكينة	 

تحقق من مصدر إمداد الطاقة نعم انخفض الجهد الكهربائي ألقل من حد الجهد الكهربائي المنخفض لمدة 
15 ثانية أو أكثر في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل.

طاقة النظام منخفضة
 طاقة الماكينة منخفضة للغاية	 

تأكد من أن البرج ليس عالقًا.
ابحث عن إطار فارغ في البرج.

ابحث عن عطل في صندوق 
تروس العجالت.

راجع اإليقاف عند نهاية 
الحقل لالستخدام الصحيح.

.Valley اتصل بوكيل

نعم  تم قطع الطاقة عن دائرة السالمة ألكثر من 3 ثواٍن. سالمة النظام
 لم يتم استشعار سالمة الماكينة	 

تأكد من أن المضخة في 
وضع التشغيل.

اضبط حد الضغط المنخفض 
على درجة أعلى.

اضبط تأخير ضغط التشغيل 
على فترة أطول.

.Valley اتصل بوكيل

نعم  انخفض ضغط الماء عن حد الضغط المنخفض لفترة تزيد 
على التأخير لضغط التشغيل في حين كانت الماكينة قيد 
التشغيل مع الماء وبعد انتهاء تأخير ضغط بدء التشغيل.

الضغط المنخفض
ضغط الماء منخفض للغاية	 

.Valley اتصل بوكيل نعم بقي ضغط الماء أعلى من حد الضغط المرتفع لمدة ال تقل عن 
وقت التأخير إليقاف التشغيل بسبب الضغط المرتفع.

الضغط المرتفع
 ضغط الماء مرتفع للغاية	 

.Valley اتصل بوكيل نعم خطأ E01 نشط، خطأ الذاكرة، فشل في البطارية االحتياطية. NVMEM
خطأ E01 نشط	 

.Valley اتصل بوكيل نعم كانت دائرتا التحرك لألمام والخلف تعمالن ألكثر من 15 
ثانية في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل.

السير لألمام/الرجوع
 تم تشغيل كلتا دائرتي 	 

السير لألمام/الرجوع
الماكينة تتحرك للخلف.
تحقق من زوايا موضع 

السير لألمام/الرجوع.
.Valley اتصل بوكيل

نعم مع تمكين AR/AS وموضع السير لألمام/الرجوع، تكون الماكينة بانتظار 
التشغيل أو تم بدء تشغليها خارج زوايا موضع التحرك لألمام أو الخلف. 

قطاع التشغيل
 موضع الماكينة ليس 	 

ضمن قطاع التشغيل

استخدام عادي - ال يحتاج 
إلجراء تصحيحي.

نعم مع تمكين إيقاف التشغيل بسبب الرياح، ترتفع سرعة الرياح ألعلى من 
حد سرعة الرياح ألكثر من دقيقة واحدة أثناء تشغيل الماكينة بالماء.

يتطلب معدات اختيارية.

الرياح
الرياح شديدة للغاية	 

أعد تشغيل الماكينة عند ارتفاع 
درجة الحرارة عن الحد.

نعم مع تمكين إيقاف التشغيل بسبب درجة الحرارة، تنخفض درجة الحرارة 
الحالية ألقل من حد درجة الحرارة المنخفض أثناء التشغيل بالماء.

يتطلب معدات اختيارية.

درجة الحرارة
درجة الحرارة منخفضة للغاية	 

قم بإيقاف تشغيل ميزة إيقاف 
التشغيل بسبب المطر، أو أعد 

تشغيل الماكينة عندما يكون المطر 
اإلجمالي أقل من حد المطر.

نعم مع تمكين ميزة إيقاف التشغيل بسبب المطر، يرتفع سقوط المطر اإلجمالي 
لنافذة المطر عن حد إيقاف التشغيل بسبب المطر أثناء التشغيل بالماء.

يتطلب معدات اختيارية.

المطر
عاٍل 	  اإلجمالي  المطر   سقوط 

للغاية
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استكشاف األخطاء وإصالحها

حاالت إيقاف النظام وأعطاله )يتبع(

اإلجراء التصحيحي
إيقاف 
التشغيل النطاق عطل النظام

.Valley اتصل بوكيل نعم أثناء تشغيل الماكينة بالماء، ينخفض معدل التدفق عن حد 
التدفق المنخفض بعد بلوغ ضغط الماء المناسب.

تدفق
معدل التدفق منخفض للغاية	 

.Valley اتصل بوكيل نعم مع تمكين مؤقت الماء، يزيد الوقت المتراكم بواسطة مؤقت 
زيادة الماء عن وقت إيقاف التشغيل عند زيادة الماء.

مؤقت الماء
 تم تجاوز وقت إيقاف التشغيل 	 

عند زيادة الماء
اعرض الخطأ E26 لتحديد 
البرج المحتوي على اإلطار 

ذي الضغط المنخفض.
افحص اإلطارات بالبرج 

للتعرف على اإلطارات منخفضة 
الضغط وقم بإصالحها.
.Valley اتصل بوكيل

نعم مع تمكين التحكم في ضغط إيقاف التشغيل، ينخفض ضغط اإلطار 
المذكور عن ضغط اإلطار االسمي لبرج ذلك اإلطار بخفض 
ضغط إيقاف التشغيل لقراءتين متتاليتين على األقل للحساس. 

يتم التحقق من هذا فقط عند استالم بيانات مستشعر ضغط اإلطار الجديد.
يتطلب معدات اختيارية.

ضغط اإلطار
ضغط اإلطار منخفض للغاية	 

.Valley اتصل بوكيل نعم مع تمكين موضع GPS وإيقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع، 
في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل، لم تكن هناك اتصاالت 

GPS وانتهى وقت التأخير إليقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع.
يتطلب معدات اختيارية.

GPS اتصال
ال يقوم GPS باالتصال	 

تحقق من انعدام الحواجز 
.GPS فوق هوائي

.Valley اتصل بوكيل

نعم مع تمكين موضع GPS وإيقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع، 
في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل، تكون حالة قفل GPS هي 

"بال" وانتهى وقت التأخير إليقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع.
يتطلب معدات اختيارية.

GPS قفل
 	GPS فقدان إشارة

افحص كابل االمتداد
.Valley اتصل بوكيل

نعم تم اكتشاف كابل مقطوع عندما تم بدء تشغيل الماكينة. الكابل المقطوع
كابل االمتداد تعرض للقطع	 

راجع الخطأ E02 الذي 
تتسبب فيه مشكلة بجهاز 
PCB في حدوث العطل.

.Valley اتصل بوكيل

نعم تم اكتشاف مشكلة بجهاز PCB في حين كانت 
الماكينة قيد االنتظار/التشغيل.

PCB جهاز
بجهاز 	  مشكلة  اكتشاف   تم 

PCB

.Valley اتصل بوكيل نعم مع تمكين البطارية االحتياطية:
ينخفض الجهد الكهربائي إلمداد البطارية االحتياطية إلى أقل من 10 فولت.

أو
تم تشغيل الوحدة من إمداد البطارية االحتياطية 

وانتهى وقت البطارية االحتياطية.
يتطلب معدات اختيارية.

الطاقة 12 فولت
تم فقد طاقة 12 فولت	 

.Valley اتصل بوكيل نعم مع تمكين خيار أداة ترميز الموضع وإيقاف التشغيل عند 
فقدان تحديد الموضع، في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/
التشغيل، لم تقم أداة ترميز الموضع باالتصال وانتهى وقت 

التأخير إليقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع.

اتصال أداة ترميز الموضع
أداة ترميز الموضع ال تتصل	 

أوقف التشغيل بشكل طبيعي في أول 
مرة يتصل فيها جهاز االتصاالت 
بلوحة التحكم أثناء تشغيل الماكينة.

.Valley اتصل بوكيل

نعم ترخيص البروتوكول غير صالح. ترخيص
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استكشاف األخطاء وإصالحها

رموز أخطاء النظام
في الجدول الوارد أدناه وعلى الصفحات التالية ترد أخطاء النظام مع األوصاف نطاق حدوث الخطأ إذا كان سيتم إيقاف تشغيل الماكينة عند حدوث الخطأ أم ال 

واألسباب المحتملة

األسباب المحتملة
اإلجراءات التصحيحية

إيقاف 
التشغيل النطاق الوصف الخطأ

.Valley اتصل بوكيل نعم NVMEM تالف. E01

.Valley اتصل بوكيل نعم  فشل اإلدخال الرقمي لمرحل الكابل المقطوع في 
أن يصبح نشًطا بعد تزويد المرحل بالطاقة.

مشكلة بجهاز PCB رقم 1 E02

.Valley اتصل بوكيل نعم كان اإلدخال الرقمي لمرحل الكابل المقطوع 
نشًطا عندما كان النظام قيد االنتظار/التشغيل.

مشكلة بجهاز PCB رقم 2

.Valley اتصل بوكيل نعم تم إيقاف تشغيل خرج المنظم 5 فولت 
أثناء انتظار/تشغيل الماكينة.

مشكلة بجهاز PCB رقم 3

.Valley اتصل بوكيل نعم إدخال اإلمداد الرئيسي خارج النطاق )مرتفع(. مشكلة بجهاز PCB رقم 4

.Valley اتصل بوكيل نعم الجهد الكهربائي لشحن البطارية خارج النطاق )مرتفع(. مشكلة بجهاز PCB رقم 5

.Valley اتصل بوكيل نعم الجهد الكهربائي لشحن البطارية 
خارج النطاق )منخفض(.

مشكلة بجهاز PCB رقم 6

.Valley اتصل بوكيل نعم ل 12 فولت خارج النطاق )مرتفع(. خرج الطاقة المحوَّ مشكلة بجهاز PCB رقم 7

.Valley اتصل بوكيل نعم ل  الجهد الكهربائي للشحن المحوَّ
خارج النطاق )منخفض(.

مشكلة بجهاز PCB رقم 8

.Valley اتصل بوكيل نعم خرج طاقة المستشعر 12 فولت المنصهر 
حراريًا خارج النطاق )مرتفع(.

مشكلة بجهاز PCB رقم 9

.Valley اتصل بوكيل نعم خرج طاقة المستشعر 12 فولت المنصهر 
حراريًا خارج النطاق )منخفض(.

مشكلة بجهاز PCB رقم 10

.Valley اتصل بوكيل نعم خرج طاقة البطاقة التابعة 12 فولت المنصهر 
حراريًا خارج النطاق )مرتفع(.

مشكلة بجهاز PCB رقم 11

.Valley اتصل بوكيل نعم خرج طاقة البطاقة التابعة 12 فولت المنصهر 
حراريًا خارج النطاق )منخفض(.

مشكلة بجهاز PCB رقم 12

.Valley اتصل بوكيل نعم خرج المنظم 5 فولت خارج النطاق )مرتفع(. مشكلة بجهاز PCB رقم 13

.Valley اتصل بوكيل نعم خرج المنظم 5 فولت خارج النطاق )منخفض(. مشكلة بجهاز PCB رقم 14

.Valley اتصل بوكيل نعم خرج طاقة المستشعر 5 فولت المنصهر 
حراريًا خارج النطاق )مرتفع(.

مشكلة بجهاز PCB رقم 15

.Valley اتصل بوكيل نعم خرج طاقة المستشعر 5 فولت المنصهر 
حراريًا خارج النطاق )منخفض(.

مشكلة بجهاز PCB رقم 16

.Valley اتصل بوكيل نعم خرج المنظم 3.3 فولت خارج النطاق )مرتفع(. مشكلة بجهاز PCB رقم 17

.Valley اتصل بوكيل نعم خرج المنظم 3.3 فولت خارج النطاق )منخفض(. مشكلة بجهاز PCB رقم 18

التشغيل العادي ال عند تبديل تيار البرنامج أو إعادة ضبطه. إعادة ضبط البرنامج 
 يتم تسجيل كل مرة تتم فيها إعادة 	 

ضبط البرنامج

E03
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استكشاف األخطاء وإصالحها

رموز أخطاء النظام )يتبع(
األسباب المحتملة

اإلجراءات التصحيحية إيقاف التشغيل النطاق الوصف الخطأ
قد يتم إيقاف تشغيل الماكينة بصورة 

مزعجة بسبب ضبط الحد األدنى للجهد 
الكهربائي على قيمة تزيد عن الالزم. 

.Valley اتصل بوكيل

نعم - بواسطة عطل 
طاقة النظام منخفضة 

بعد 15 ثانية.

عندما تكون الماكينة قيد االنتظار/
التشغيل وانخفض الجهد الكهربائي عن 

حد الجهد الكهربائي المنخفض.

انخفضت الطاقة عن حد الجهد 
الكهربائي المنخفض

 يتم تسجيل هذا الخطأ فقط 	 
إذا لم يكن نشًطا بالفعل.

E04

يتم فتح دائرة األمان نظًرا لعدم 
محاذاة األبراج المحتملة أو بسبب 

مشاكل التوجيه أو مؤقت الري الزائد 
أو أي مكون آخر بدائرة األمان.

.Valley اتصل بوكيل

نعم - بواسطة 
عطل سالمة النظام 

بعد 3 ثواٍن.

عند تشغيل الماكينة ومدخل السالمة 
في وضع عدم التشغيل.

فُقدت سالمة النظام E05

وقت تأخير ضغط بدء 
التشغيل قصير للغاية.

تعطل مفتاح الضغط أو 
المضخة أو مفتاح الضغط.

حد الضغط المنخفض المضبوط 
قريب جدًا من ضغط التشغيل.

.Valley اتصل بوكيل

نعم - بواسطة عطل 
الضغط المنخفض 
بعد انتهاء تأخير 

ضغط التشغيل

أثناء التشغيل مع تشغيل الماء وبعد انتهاء 
فترة تأخير ضغط بدء التشغيل، يتم اإلبالغ 

عن ضغط ماء منخفض من خالل أي 
مستشعر ضغط محدد لدخل التشغيل.

الضغط منخفض جدًا 
بعد تأخر الضغط

 يتم تسجيل هذا الخطأ فقط 	 
إذا لم يكن نشًطا بالفعل.

E06

فشل مستشعر الضغط.
.Valley اتصل بوكيل

ال عندما يكون الضغط )بالمللي فولت( أكبر من 
الحد األقصى لضغط المستشعر المحسوب. 

يجب تحديد مستشعر الضغط )بالمللي 
فولت( لدخل اإليقاف أو التشغيل.

مستشعر الضغط )بالمللي فولت( 
خارج النطاق المرتفع

 يتم تسجيل هذا الخطأ فقط 	 
إذا لم يكن نشًطا بالفعل.

E07

تعطل مستشعر الضغط أو لم يتم تركيبه.
.Valley اتصل بوكيل

ال عندما يكون الضغط )بالمللي فولت( 
> -6 أرطال/البوصة المربعة.

يجب تحديد مستشعر الضغط )بالمللي 
فولت( لدخل اإليقاف أو التشغيل.

مستشعر الضغط )بالمللي فولت( 
خارج النطاق المنخفض

 يتم تسجيل هذا الخطأ فقط 	 
إذا لم يكن نشًطا بالفعل.

E08

فشل مستشعر الضغط.
.Valley اتصل بوكيل

ال عندما يكون الضغط )بالمللي أمبير( أكبر من 
الحد األقصى لضغط المستشعر المحسوب. 

يجب تحديد مستشعر الضغط )بالمللي 
أمبير( لدخل اإليقاف أو التشغيل.

مستشعر الضغط )بالمللي أمبير( 
خارج النطاق المرتفع

 يتم تسجيل هذا الخطأ فقط 	 
إذا لم يكن نشًطا بالفعل.

E09

تعطل مستشعر الضغط أو لم يتم تركيبه.
.Valley اتصل بوكيل

ال عندما يكون الضغط )بالمللي أمبير( 
> -6 أرطال/البوصة المربعة.

يجب تحديد مستشعر الضغط )بالمللي 
أمبير( لدخل اإليقاف أو التشغيل.

مستشعر الضغط )بالمللي أمبير( 
خارج النطاق المنخفض

 يتم تسجيل هذا الخطأ فقط 	 
إذا لم يكن نشًطا بالفعل.

E10

فشل مفتاح الضغط، أو هو عالق، أو 
ال يزال الماء في ماسورة الرافع بسبب 

انسداد مصرف الماء في الماكينة
.Valley اتصل بوكيل

ال عندما يكون مرحل سالمة المضخة متوقفًا ألكثر 
من 5 دقائق وال يزال مفتاح الضغط قيد التشغيل.

مفتاح الضغط نشط والمضخة متوقفة
 يتم تسجيل هذا الخطأ فقط 	 

إذا لم يكن نشًطا بالفعل.

E11
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رموز أخطاء النظام )يتبع(
األسباب المحتملة

اإلجراءات التصحيحية إيقاف التشغيل النطاق الوصف الخطأ
تعطل مستشعر الضغط، أو أن المعايرة أو 

اإلعداد غير صحيحين أو تم ضبط الحد 
األقصى للضغط على قيمة منخفضة جدًا.

.Valley اتصل بوكيل

ال عندما يكون ضغط Valley GPS أكبر من 
الحد األقصى لضغط المستشعر المحسوب. 

 Valley يجب تحديد مستشعر ضغط
GPS لدخل التشغيل.

 Valley مستشعر ضغط
GPS مرتفع خارج النطاق

 يتم تسجيل هذا الخطأ فقط 	 
إذا لم يكن نشًطا بالفعل.

E12

تعطل مستشعر الضغط أو لم يتم تركيبه.
.Valley اتصل بوكيل

ال   Valley GPS عندما يكون ضغط
> -6 أرطال/البوصة المربعة.

 Valley يجب تحديد مستشعر ضغط
GPS لدخل التشغيل.

 Valley GPS مستشعر ضغط
منخفض خارج النطاق

 يتم تسجيل هذا الخطأ فقط 	 
إذا لم يكن نشًطا بالفعل.

E13

.Valley اتصل بوكيل نعم - بواسطة عطل 
FWD/REV بعد 
15 ثانية إذا كانت 
الماكينة قيد االنتظار/
التشغيل بغض النظر 
.AR/AS عن إعدادات

عندما يتم إمداد الطاقة إلى كل من خطي 
السير لألمام وتشغيل الرجوع.

.AR/AS يتم التسجيل بعد ثانيتين من تمكين
.AR/AS يتم التسجيل فوًرا عند تعطيل

القصر الممكن في استشعار 
الحركة لألمام/الرجوع

 سوف تشير حالة الماكينة 	 
إلى أنها قيد التشغيل عندما 
يكون وضع AR/AS قيد 

إيقاف التشغيل حتى في حالة 
تعطيل ُمالمس المحرك.

 سوف تتوقف الماكينة 	 
AR/ حتى لو كان وضع

AS قيد التشغيل وتم اختيار 
وظيفة التوقف التلقائي.

 	 AR/AS في حالة تشغيل وضع 
واختيار الرجوع التلقائي، سوف 
تقوم الماكينة بالتبديل بين اتجاه 

التحرك لألمام والرجوع للخلف. 
ُمعطلة 	  المحرك  طاقة  إن   وحيث 

مما أدى إلى قفل آلية االتجاه، فلن 
تتحرك الماكينة.

 لن يتم تسجيل الخطأ مجددًا حتى 	 
واحد  الطاقة عن خط  إيقاف  يتم 
أو كال الخطين لمدة ثانية واحدة 

كحد أدنى.

E14

 .Valley اتصل بوكيل ال عندما تكون قيمة مؤقت التشغيل المؤلفة 
من 5 درجات أقل من قيمة وقت الخطأ.

خطأ انخفاض الماء
 يتم تسجيل هذا الخطأ فقط 	 

إذا لم يكن نشًطا بالفعل.
يجب تمكين مؤقت الري.	 

E15

خطأ في االتصاالت إلى لوحة االتصاالت
 .Valley اتصل بوكيل

نعم - إذا تم تمكين 
إيقاف التشغيل عند 
فقدان تحديد الموضع.

في كل مرة يتم إرسال رسالة أمر 
بدون استالم رسالة رد )خيارات 

VRI-iS أو أداة الترميز فقط(.

خطأ اتصال VDC، وحدة 
االتصال األساسية

E16
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رموز أخطاء النظام )يتبع(
األسباب المحتملة

اإلجراءات التصحيحية إيقاف التشغيل النطاق الوصف الخطأ
خطأ في االتصاالت 

.VRI-iS لصمام
 .Valley اتصل بوكيل

ال في كل مرة تفشل مرشة في االستجابة 
إلعادة محاولة أمر ضبط المرشة.

VRI-iS خطأ في اتصال مرشة
 يتم تسجيل معرف المرشة 	 

وعدد مرات الحدوث 
لهذه المرشة مع الخطأ.

E17

 GPS عند تشغيل خيار
من خالل دائرة األمان، 

سيتسبب فقدان الطاقة في 
حدوث هذا الخطأ.

نعم - إذا تم تحديد 
إيقاف تشغيل النظام.

عند حدوث انتقال من GPS يقوم باالتصال 
إلى GPS ال يقوم باالتصال.
. GPS يجب تمكين موضع

GPS خطأ في اتصال E18

تحقق من انعدام الحواجز 
.GPS فوق هوائي

نعم - إذا تم تحديد 
إيقاف تشغيل النظام.

عند انتقال حالة قفل GPS من 
قياسي إلى DGPS أو بال.
.GPS يجب تمكين موضع

GPS فقدان إشارة E19

تحقق من انعدام الحواجز 
.GPS فوق هوائي

ال عند انتقال حالة قفل GPS من DGPS إلى قياسي.
.GPS يجب تمكين موضع

DGPS فقدان إشارة
 يتم تسجيل عدد األقمار 	 

الصناعية مع الخطأ.

E20

ربما تم ضبط حد التدفق 
المنخفض عند قيمة مرتفعة للغاية.

نعم - بواسطة 
عطل التدفق.

بعد تحقيق ضغط التشغيل، وأثناء وجود الماكينة 
في وضع التشغيل مع تشغيل الماء، ينخفض 

معدل التدفق أقل من حد التدفق المنخفض.
يجب تمكين الحد األدنى لمعدل التدفق.

معدل التدفق أقل من حد 
التدفق المنخفض

E21

يمكن ضبط الحد األقصى للضغط 
على قيمة منخفضة جدًا.
.Valley اتصل بوكيل

نعم - بواسطة عطل الضغط 
المرتفع بعد تأخير إيقاف 
التشغيل بسبب الضغط 
المرتفع البالغ 15 ثانية.

في كل مرة يرتفع فيها ضغط الماء 
عن حد الضغط المرتفع.

الضغط يزيد عن حد الضغط المرتفع
 يتم تسجيل الخطأ في كل 	 

مرة يرتفع فيها ضغط الماء 
عن حد الضغط المرتفع.

E22

تحقق من صحة إعدادات 
قناة PLC ومن المعرف.

ال بعد إرسال 3 رسائل أوامر متتالية إلى 
معرف OPMC بدون تلقي رسالة رد.

PLC خطأ في اتصال
 يتم تسجيل معرف 	 

OPMC مع الخطأ.

E23

يتساوى ضغط الماء في الماكينة 
مع إعداد ضغط الماء إلعادة 

مزامنة الصمام. تتم إعادة مزامنة 
دورة تشغيل الصمام تلقائيًا.
تحقق من أن ضغط إعادة 

مزامنة الصمام غير مضبوط 
على قيمة منخفضة جدًا.

ال .VRI عند تجاوز ضغط الماء ضغط إعادة مزامنة تمت إعادة مزامنة دورات تشغيل 
صمام بسبب الضغط المرتفع

E24
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رموز أخطاء النظام )يتبع(
األسباب المحتملة

اإلجراءات التصحيحية إيقاف التشغيل النطاق الوصف الخطأ
تحقق من صحة قيم المسافة 

إلى GPS وزيادة نصف 
القطر وتقليل نصف القطر.
تحقق من صحة إحداثيات 

النقطة المحورية.
حدوث تشويش في اإلرسال 
من جهاز GPS آخر على 

 GPS القناة نفسها. قم بتغيير
PLC إلى قناة مختلفة لتجنّب 

التشويش في اإلرسال.

نعم، إذا تم تحديد 
إيقاف تشغيل النظام.

عندما تكون إحداثيات GPS خارج النطاق. إحداثيات GPS خارج النطاق
 يتم تسجيل عدد األقمار 	 

الصناعية مع الخطأ.

E25

يوجد إطار واحد على األقل على 
البرج المذكور بضغط منخفض.

نعم - بعد قراءتين 
متتاليتين للضغط أقل من 
انخفاض ضغط إيقاف 
التشغيل إذا تم تمكين 
ضغط إيقاف التشغيل.

عند إشارة بيانات جديدة إلى وجود إطار يقل 
مستوى ضغطه أو يصل إلى قيمة التحذير 

ضغط اإلطار على البرج المحدد.

ضغط اإلطار منخفض 
 يتم تسجيل رقم 	 

البرج مع الخطأ.
 يتم تسجيل الخطأ لبرج واحد 	 

فقط في المرة الواحدة. 
 إذا كان الخطأ مسجالً بالفعل 	 

ألحد األبراج، فلن يتم تسجيل 
أخطاء األبراج األخرى. 

 قم بحل المشكلة ومسح 	 
سجل الخطأ لعرض مرات 

الحدوث األخرى.

E26

.Valley اتصل بوكيل ال بعد إرسال 3 رسائل أوامر متتالية إلى 
معرف TPMS بدون تلقي رسالة رد.

TPMS خطأ في اتصاالت
 	 TPMS معرف  تسجيل   يتم 

مع الخطأ.

E27

تم إنشاء تقرير خطأ 
كاستجابة ألمر. 

اعرض تقرير الخطأ من 
النظام/التشخيصات/رموز 
األخطاء/لوحة االتصاالت.

ال عند تلقي رسالة تقرير خطأ بلوحة 
االتصاالت من لوحة االتصاالت.

VDC تم استالم رسالة تقرير خطأ E28

.Valley اتصل بوكيل ال تعذر على SRB االتصال بـ OPMC الرئيسي  Valley خطأ في اتصال
OPMC  ،GPS الرئيسي

E29

تم إنشاء تقرير خطأ 
كاستجابة ألمر.

اعرض تقرير الخطأ من 
النظام/التشخيصات/رموز 
.Valley GPS/األخطاء

ال PLC عند تلقي رسالة تقرير خطأ باالتصال من تم استالم رسالة تقرير 
Valley GPS خطأ

E30
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استكشاف األخطاء وإصالحها

قائمة استكشاف األخطاء وإصالحها
يضم الجدول التالي وعلى الصفحة التالية مشكالت عديدة مصحوبة بالوصف واألسباب المحتملة أو اإلجراءات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها.

السبب أو اإلجراء التصحيحي المحتمل المشكلة
التواء النقطة المحورية موضع أداة الترميز غير دقيق.

أنبوب J زائد الربط أو متصلب
H الماسورة غير مثبتة في حامل

حلقة المجمع مفكوكة
ضبط االتجاه غير صحيح

Valley اتصل بوكيل
Valley اتصل بوكيل المحور يرجع للخلف تلقائيًا بشكل عشوائي.

Valley اتصل بوكيل يتم إيقاف المحور تلقائيًا بشكل عشوائي.

الحاجز عاٍل جدًا على ذراع المشغل المحور يكسر التأمين في الحاجز.
الرجوع التلقائي / التوقف التلقائي ُمعطَّل

صندوق الرجوع التلقائي / التوقف التلقائي ليس صحيح الضبط
Valley اتصل بوكيل

عاير المستشعر من دون ماء قراءة مستشعر الضغط غير صحيحة.
افحص صمام إمساك الماء في الرافع

جليد على المستشعر
المستشعر مسدود

أنبوب الضغط مسدود أو تالف
Valley اتصل بوكيل
مفتاح الفصل موقوف ال شيء يظهر.

ال يصل التيار للماكينة
Valley اتصل بوكيل

زوايا المسدس الطرفي غير ُمبرَمجة بشكل صحيح. ال يتم إيقاف المسدس الطرفي.
مرشح "T" مسدود

جزء معيب في المسدس الطرفي
ضبط االتجاه غير صحيح، القوس صغير جدًا.

Valley اتصل بوكيل
زوايا المسدس الطرفي غير ُمبرَمجة بشكل صحيح. المسدس الطرفي ال يعمل.

المسدس الطرفي ُمعطَّل
جزء معيب في المسدس الطرفي

Valley اتصل بوكيل
تيار وارد غير منتظم الشاشة تبادل التشغيل وإيقاف التشغيل.

الجهد الكهربائي المنخفض
Valley اتصل بوكيل
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قائمة استكشاف األخطاء وإصالحها )يتبع(

السبب أو اإلجراء التصحيحي المحتمل المشكلة
لم يتم تشغيل التوقف في الموقع المحدد. ال يتم إيقاف المحور في التوقف في الموقع المحدد.

تم تغيير موضع التوقف في الموقع المحدد.
يجب أن تتحرك الماكينة بمقدار درجتين على األقل بعيدًا عن موضع 

التوقف في الموضع المحدد كي يتم إيقافها ثانية بالموقع المحدد.
.Valley اتصل بوكيل

برنامج البدء$ مفقود أو مكتوب بشكل خاطئ. لن تتم إعادة تشغيل المحور تلقائيًا.
معايير إعادة التشغيل لم يتم الوفاء بها.

يوم عطلة في العمليات اليومية.
عطل نظام غير التيار أو الضغط.

.Valley اتصل بوكيل
أوقات البدء / اإليقاف معكوسة. لن يتوقف المحور مع العمليات اليومية.

العمليات اليومية غير ُممكَّنة.
برنامج غير العمليات اليومية يشغّل الماكينة.
يجب ضبط برنامج اإليقاف$ على اإليقاف.

.Valley اتصل بوكيل
تأكد من إدخال برنامج بدء$. إعادة التشغيل التلقائية ال تعمل.

يجب أن يكون عطل النظام إما التيار أو الضغط إلعادة التشغيل والعمل.
تحقق من تمكين إعادة التشغيل التلقائية وتشغيلها.

.Valley اتصل بوكيل
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ICON5 برنامج
ICON5 تحديث برنامج

لتنفيذ إعادة ضبط افتراضية، ارجع إلى الشكل 82-1 وقم بما يلي:
إيقاف تشغيل الماكينة.. 1
أدخل محرك أقراص USB الذي يحتوي على تحديث البرنامج . 2

في منفذ USB بالجهة األمامية للوحة التحكم.
اضغط على القائمة، والنظام، والتشخيصات، والبرنامج الثابت، . 3

.ICON5 و برنامج

4 .ICON5 اضغط على تحديث برنامج
اضغط على نعم لتشغيل عملية التحديث.. 5
األقراص . 6 محرك  الملفات  إلظهار   USB قراءة  على  اضغط 

المحمول.
حدد ملفًا للتثبيت.. 7
اضغط على ملف البرنامج لتحديث البرنامج. . 8
برنامج . 9 تحديث  استكمال  بعد  التحكم  لوحة  تشغيل  إعادة  سيتم 

.ICON5
محرك . 10 إزالة  يمكن   ،ICON5 برنامج  تحديث  استكمال  بعد 

أقراص USB المحمول.

9

10

11

1

2 3 4

7

6

5

 ICON5 تحديث برنامج  .7
نعم  .8

USB قراءة  .9
الملف المحدد  .10
ملف البرنامج  .11

 محرك أقراص . 1
USB المحمول

القائمة. 2
النظام. 3
التشخيص. 4
البرنامج الثابت . 5
6 .ICON5 برنامج

الشكل 1-82
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لوحة المرحل الذكي
إعادة الضبط االفتراضي للوحة المرحل الذكي

تؤدي إعادة الضبط االفتراضية إلى إعادة ضبط الذاكرة للقراءة فقط القابلة 
للبرمجة والمسح كهربائيًا إلى اإلعدادات االفتراضية من المصنع.

يُعيد ضبط الحالة الحالية على إعدادات المصنع	 
يُعيد ضبط كل القيم الثابتة إلى إعدادات المصنع	 
يُعيد ضبط كل الخيارات إلى إعدادات المصنع	 
يمسح كافة البرامج الحالية والُمخزنة	 
يمسح محفوظات المعاينة	 
يمسح محفوظات سجل األخطاء	 

الشكل  إلى  ارجع  الذكي،  المرحل  للوحة  االفتراضي  الضبط  إعادة  لتنفيذ 
83-1 وقم بما يلي:

انسخ أو سّجل كل إعدادات الخيارات وإعدادات القيم الثابتة والبرامج التي 
يتعين إعادة إدخالها بعد إجراء إعادة التعيين االفتراضية.

اضغط على القائمة، والنظام، والتشخيصات، والبرنامج الثابت . 1
وبرنامج SRB الثابت.

اضغط على إعادة الضبط االفتراضي للوحة المرحل الذكي.. 2
اإلعدادات . 3 على  الذكي  المرحل  لوحة  لضبط  نعم  على  اضغط 

االفتراضية للمصنع وإعادة تمهيد لوحة التحكم.

7

1

2 3 4

6

5

برنامج SRB الثابت  .5
6.  إعادة الضبط االفتراضي 

للوحة المرحل الذكي
نعم  .7

القائمة. 1
النظام. 2
التشخيص. 3
البرنامج الثابت. 4

الشكل 1-83
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لوحة المرحل الذكي

تحديث برنامج SRB ثابت
يؤدي تحديث برنامج SRB الثابت إلى تحميل أحدث إصدارات البرنامج 

الثابت ويُحافظ على إعدادات اللوحة.
راجع الشكل 84-1 وقم بما يلي لتحديث برنامج SRB الثابت.

اضغط على القائمة، والنظام، والتشخيصات، والبرنامج الثابت . 1
وبرنامج SRB الثابت.

اضغط على تحديث برنامج SRB ثابت.. 2
اضغط على نعم لتشغيل عملية التحديث.. 3
بالجهة . 4  USB فتحة  في  محمول   USB أقراص  أدخل محرك 

األمامية للوحة التحكم.
5 ..USB اضغط على قراءة
حدد الملف المطلوب من الملفات الموجودة.. 6
اضغط على ملف البرنامج لتحديث البرنامج الثابت.. 7
سيتم إعادة تمهيد لوحة التحكم تلقائيًا بعد استكمال تحديث برنامج . 8

.SRB
بعد استكمال تحديث برنامج SRB الثابت، يمكن إزالة محرك . 9

أقراص USB المحمول.

1

2 3 4

6

5

7

8

9

10

تحديث برنامج SRB ثابت  .6
نعم  .7

USB قراءة  .8
اختيار الملف  .9
ملف البرنامج  .10

القائمة  .1
النظام  .2

التشخيص  .3
البرنامج الثابت  .4

برنامج SRB الثابت  .5

الشكل 1-84
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استكشاف األخطاء وإصالحها

1

2 3 4

6

5

7

8

9

10

نسخ إعدادات اللوحة احتياطيًا  .6
نعم  .7

تسمية الملف  .8
تحديد ملف النسخ االحتياطي  .9

ملف النسخ االحتياطي  .10

القائمة. 1
النظام. 2
التشخيص. 3
البرنامج الثابت. 4
نسخ/استعادة. 5

الشكل 1-85

لوحة المرحل الذكي
نسخ إعدادات اللوحة احتياطيًا

تتيح شاشة نسخ االحتياطي / استعادة للمستخدم إنشاء إعدادات اللوحة. يقوم 
كل ملف من الملفات بإنشاء نقاط استعادة لتحميلها في تاريخ الحق.

تحفظ الحاالت الحالية	 
تحفظ كل القيم الثابتة الحالية	 
تحفظ كل الخيارات	 
تحفظ كافة البرامج الحالية والُمخزنة	 
تحفظ محفوظات المعاينة	 
تحفظ محفوظات سجل األخطاء	 

إلنشاء ملف نسخ احتياطي، ارجع إلى الشكل 85-1 وقم بما يلي:
اضغط على القائمة، والنظام، والتشخيصات، والبرنامج الثابت . 1

ونسخ احتياطي / استعادة.
بالجهة . 2  USB فتحة  في  محمول   USB أقراص  أدخل محرك 

األمامية للوحة التحكم.
اضغط على نسخ إعدادات اللوحة احتياطيًا.. 3
اضغط على نعم إلنشاء ملف نسخ احتياطي.. 4
المفاتيح . 5 )لوحة  المفاتيح  لوحة  لفتح  الملف  تسمية  على  اضغط 

غير معروضة(.
ثمانية . 6 إلى  حرف  من  طوله  يبلغ  أن  يمكن  الملف،  اسم  أدخل 

أحرف.
تمت . 7 الذي  االحتياطي  النسخ  ملف  ويظهر  إدخال  على  اضغط 

إعادة تسميته على الشاشة. 
اضغط على ملف النسخ االحتياطي لحفظ ملف النسخ االحتياطي . 8

على محرك أقراص USB المحمول.
أقراص . 9 محرك  إزالة  يمكن  االحتياطي،  النسخ  ملف  حفظ  بعد 

USB المحمول.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
لوحة المرحل الذكي

استعادة إعدادات اللوحة
اللوحة  إعدادات  على  يحتوي  ملف  اختيار  للمستخدم  استعادة  شاشة  تتيح 
ل  ستُحّمِ االستعادة   .TPMSو والقطاعات  الخطوات  وبرامج  المحفوظة، 

اإلعدادات من ملف محفوظ.
تستعيد كل القيم الثابتة للنظام	 
تستعيد كل إعدادات برامج الخطوات والقطاعات	 
 	TPMS تستعيد كل إعدادات

الستعادة ملف نسخ احتياطي، ارجع إلى الشكل 86-1 وقم بما يلي:
اضغط على القائمة، والنظام، والتشخيصات، والبرنامج الثابت . 1

ونسخ احتياطي / استعادة.
بالجهة . 2  USB فتحة  في  USB محمول  أقراص  أدخل محرك 

األمامية للوحة التحكم.
3 ..USB اضغط على قراءة
حدد الملف الُمراد استعادته.. 4
5 . USB أقراص  محرك  الستعادة  االستعادة  ملف  على  اضغط 

المحمول.
بعد استعادة الملف، يمكن إزالة محرك أقراص USB المحمول. . 6

1

2 3 4

6

5

7

8

9

10

نسخ إعدادات اللوحة احتياطيًا  .6
نعم  .7

تسمية الملف  .8
اسم الملف  .9

ملف استعادة  .10

القائمة. 1
النظام. 2
التشخيص. 3
البرنامج الثابت. 4
نسخ احتياطي / استعادة. 5

الشكل 1-86
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المالحة
يتم تقديم المخططات االنسيابية التالية لمساعدتك في االنتقال إلى اإلعدادات والقيم والحاالت والمؤشرات والميزات المتقدمة المرتبطة بأزرار القائمة واإلعداد 

والنظام واألدوات المساعدة والبرنامج.

    

    

      /      

    

      /      

تشير المستطيالت المستديرة إلى األزرار 
المستخدمة للتنقل في القائمة.

المفتاح: 
    

    

      /      

    

      /      

تشير التعدادات المغلقة إلى إعدادات 
وقيم إدخاالت المستخدم.

    

    

      /      

    

      /      

تشير التعدادات المفتوحة إلى حالة 
العرض فقط ومؤشرات الحاالت. 

زر القائمة
       

            

      

                

      /     

      

               

         

                         

                  

            

                   

ICON  5

      

      

               

       



ICONX / ICON5 88    دليل مالك لوحة تحكم

المالحة
زر اإلعداد

القائمة

اإلعداد

ICON  5

الشاشة الرئیسیة

الحقل

عناصر التحكم

الحالة

زاویة البدء

زاویة اإلنھاء

تمكین الطریق
المحوري

زاویة الطریق المحوري

تمكین دائرة
الجزء

اختیار الحاالت

اختیار عناصر التحكم

COMMمنفذ شاشة العرض

DB9

DB 9- Y

RJ11

احتیاطي

القیم الثابتة

المنطقة

اللغة

التنسیق الرقمي

مستوى الصوت

المسافة

الضغط

درجة الحرارة

الشاشة

مؤقت سكون الشاشة

السطوع

التاریخ والوقت

شھر

تنسیق التاریخ

سنة

یوم

م/ص

الوقت

ساعة 24ساعة بنظام 

الموضع األولي

ضبط 
اتجاه أداة الترمیز

یقوم  GPS باالتصال 

GPS في وضع السماح 

الموضع الحالي

الموضع

GPSإعداد 

إعداد فقدان تحدید الموضع

تمكین إیقاف تشغیل النظام

تمكین تعطیل المسدسات الطرفیة

تمكین استرداد بیانات الموضع باستخدام 
وقت التشغیل

معایرة

خط عرض  GPS للنقطة المحوریة 

خط طول  GPS للنقطة المحوریة 

الطول إلى  GPS )بالقدم( 

زیادة نصف القطر

تقلیل نصف القطر

GPSخط طول 

تأمین القمر الصناعي

العدد

تعیین اإلحداثیات إلى النقطة المحوریة

GPSخط عرض 

وقت التأخیر

وقت التأخیر

سرعة دوران وحدة اإلدارة المنتظمة 
األخیرة

الطول إلى وحدة اإلدارة المنتظمة 
األخیرة

السیر

النسبة المئویة لتغییر 
)الحد األقصى(السرعة 

حجم الحقل

)بالدرجات(الدقة 

مؤقت الري

تعلیمات مؤقت زیادة الماء

وقت إیقاف التشغیل

إیقاف التشغیل 
)%(عند زیادة الماء 

تعلیمات مؤقت انخفاض الماء

مؤقت التشغیل 
درجات 5

خطأ انخفاض 
)%(الماء 

تمكین مؤقت 
الري

مؤقت التشغیل

وقت الخطأ

الضغط / المضخة 

إعداد المضخة

إعداد المستشعر

تأخیرات الضغط

تأخیر ضغط بدء التشغیل

تأخیر ضغط التشغیل

تأخیر الضغط العالي 

متوقف

تعلیمات
إعداد مستشعر

الضغط

قید التشغیل

)بالمللي فولت(الضغط 

)بالمللي أمبیر(الضغط 

مفتاح الضغط

)بالمللي فولت(الضغط 

)بالمللي أمبیر(الضغط 

مفتاح الضغط

أقصى ضغط

القیمة عند الحد األقصى للضغط

0القیمة عندما یكون الضغط 

)بالمللي فولت(معایرة مستشعر الضغط 

)بالمللي أمبیر(معایرة مستشعر الضغط 

جھد
النظام

الحد األدنى للتطبیق

ساعات في الدورة

نسبة زمن الدورة

الجھد الكھربائي 
المنخفض

معایرة

ضغط  Valley GPS

معایرة المستشعر

معایرة مستشعر  VALLEY GPS
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المالحة
زر النظام

النظام

ICON 
5

القائمة

بطاریة احتیاطیة

الفولت الرئیسي

الفولت للبطاریة
تمكین البطاریة 
االحتیاطیة

وقت استمرار النشاط

اختبار البطاریة

البیانات

ساعات التدفق

نبض

لوحة المرحل الذكي 
رقمي/تناظري

إجمالي التدفق

معدل التدفق

مضاعف التدفق

تمكین حد التدفق 
المنخفض

المطر 

إجمالي الساعات

ساعات الري

تحدیث إجمالي الساعات

تحدیث ساعات الري

المحفوظات

محفوظات قیاسیة

محفوظات متقدمة

سجل السیر

التشخیص

أعطال النظام

رموز األخطاء

البرنامج الثابت

اإلخراج/اختبار اإلدخال

وضع الخدمة

النظام

لوحة االتصاالت

تمكین وضع الخدمة

مؤقت الخدمة

تمكین القفل عن بعد

مضاعف التدفق

تعلیمات وضع الخدمة

تعلیمات القفل عن بعد

الدقیقة/النبضات

قراءات العداد

تحریر

الریاح

الدقیقة/النبضات

قراءات العداد

تحریر

تدفق

الدقیقة/النبضات

قراءات العداد

تحریر

تحدیث برنامج  ICON5

برنامج  SRB 
الثابت

استعادة/ نسخ احتیاطي 

VALLEY  GPS
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المالحة
زر األدوات المساعدة

األدوات المساعدة

ICON 5

القائمة

ICON 5

TPMS

بیانات  TPMS

قیم  TPMS الثابتة 

مستشعر  TPMS

تشخیصات  TPMS

میاه  TPMS

الحالة

البطاریة

ضغط الماء

معرف المستشعر

معرف  TPMS

آخر تحدیث

البطاریة

الحالة

آخر تحدیث

TPMSمعرف 

عدد اإلطارات

معرف المستشعر

الضغط االسمي

تمكین إیقاف تشغیل 
TPMS

أقل من ضغط التحذیر 
االسمي

أقل من ضغط إیقاف 
التشغیل االسمي

ضغط اإلطار

الحالة

الطقس

الطقس الحالي

محفوظات المطر

قیم الطقس الثابتة

معامل درجة الحرارة

ضبط درجة الحرارة

نافذة المطر

معامل المطر

تمكین إیقاف التشغیل
بسبب الریاح

تمكین إیقاف التشغیل
بسبب درجة الحرارة

تمكین إیقاف التشغیل
بسبب المطر

مم/بوصات

/میل في الساعة
كیلومتر في الساعة

درجات

درجة الحرارة الحالیة

سرعة الریاح الحالیة

سقوط المطر الحالي

إعداد الالسلكي

إشعار

تمكین اإلشعار

تمكین حدث إیقاف 
التشغیل

تمكین حدث 
المحفوظات

تمكین حدث التحذیر

معرف القاعدة

محاوالت االستدعاء

منفذ  COMM

اختبار اإلرسال

تمكین قفزات الموجات 
الالسلكیة

عدد قفزات الموجات 
الالسلكیة

معرف قفزات موجات 
الرادیو

AR/AS

تعطیل/تمكین

تأخیر

تعطیل/تمكین

تغییر االتجاه 
إلى األمام

تغییر االتجاه
إلى الرجوع

تشغیل 
التوقف التلقائي

تشغیل الرجوع 
التلقائي

إعداد موضع التحرك 
الرجوع/ لألمام 
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المالحة
زر البرامج

البرامج

ICON 
5

القائمة

ICON 
5

VRI
یعرض إما  VRI --S أو   VRI -Z أو   VRI iS

برامج الخطوة

)جدید+ (

حفظ

تحریر

حذف

العملیات الیومیة

تمكین العملیات
الیومیة

الوضع

$بدء

أیام

وقت البدء

تكوین المرات

تكوین األیام

$برنامج البدء

وقت البدء

وقت اإلیقاف

وقت اإلیقاف

برامج القطاع دورات

VRI-S

تمكین  VRI-S

رقم الوصفة

تكوین الوصفات

تحریر القطاعات

مراجعة الوصفة

VRI-Z

VRI-Zتمكین 
تحریر القطاعات

قیم  VRI-Z الثابتة 

تشخیصات 
VRI-Z

ضغط إعادة مزامنة 
الصمام

عدد جوانب المرشة

 
من جوانب المرشة#

الحد األدنى لزمن الدورة

تحسین السرعة

إیقاف تشغیل جوانب 
المرشة

إعادة المزامنة

VRI-iS

تمكین  VRI-iS

تحریر المناطق 
المدارة

قیم  VRI-iS الثابتة 

تشخیصات  VRI-iS

ضغط إعادة مزامنة 
الصمام

الحد األدنى لزمن 
الدورة

الحد األقصى لزمن 
الدورة

من المرشات# 

الموضع األخیر 
للمرشة

تكوین الشبكة

إعادة مزامنة 
الصمامات

تباعد المرشة

تحسین السرعة

تسلسل الصمامات

اختبار الصمام

أخطاء الصمام

أخطاء اتصال الصمام

تجاوز التوقف في الموقع المحدد

تعلیمات تجاوز
التوقف في الموقع المحدد

موضع المحور

$بدء

إیقاف تشغیل التوقف في /تشغیل
الموقع المحدد

عدد مرات تجاوز 
التوقف في الموقع المحدد

عدد المرات المتبقیة 
لتجاوز التوقف في الموقع المحدد

موقع التوقف في الموقع المحدد

$برنامج البدء

تشغیل تجاوز التوقف في الموقع 
المحدد

$فاصل البدء

تعلیمات فاصل
$البدء

موضع المحور

$بدء

إیقاف تشغیل التوقف في /تشغیل
الموقع المحدد

وقت البدء

تاریخ آخر بدء

موقع التوقف في الموقع المحدد

$برنامج البدء

تاریخ البدء التالي

تمكین فاصل
$البدء

أیام)إعادة التشغیل خالل  )

تشغیل

إیقاف

تشغیل/حفظ

حذف/تشغیل

)جدید+ (

حفظ

تحریر

حذف

تشغیل

إیقاف

تشغیل/حفظ

حذف/تشغیل

عدد جوانب المرشة

عدد جوانب المرشة

الزاویة الیسرى

الزاویة الیمنى

من العمق% 

الزاویة الیسرى

الزاویة الیمنى

من العمق% 

الزاویة 
الیسرى

الزاویة 
الیمنى

المرشة 
الداخلیة

المرشة 
الخارجیة

نسبة 
%دورة التشغیل 

رقم الصمام

إیقاف اختبار الصمام

مسح المنطقة تحت 
اإلدارة
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