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لوحة حتكم Valley ClassicPlus
بيان التوافق

بيان التوافق وفقًا ملعيار ISO/IEC 17050-1:2004
رقم 001-2005
اسم الشركة املُصنعة:

Valmont Industries Inc.

عنوان الشركة املُصنعة:

7002 North 288th Street,
PO Box: 358
Valley Nebraska 68064-0358

تُقر بأن املنتج:
اسم املنتج:

لوحة حتكم Valley ClassicPlus

أرقام اجملموعات:

7000
8000
8120

متوافق مع مواصفات االحتاد األوروبي التالية:
 EN-292سالمة األجهزة
 EN-60204-1سالمة األجهزة
 EN-909السالمة ،ماكينات الري
معلومات إضافية:
.هذا املنتج يتطابق مع املعايير القياسية لإلحتاد األوروبي التالية ومن ثم يحمل عالمة .EC
األجهزة 98/37/EC
اجلهد الكهربائي املنخفض 73/23/EEC
التوافق الكهرومغناطيسي 89/336/EC
أيضا مع البنود والقوانني واملواصفات التالية:
كما يتوافق املنتج ً
املواصفات القومية للكهرباء

 240احلماية من التيار الكهربائي الزائد
 250التأريض
 310موصالت ألغراض التوصيل العامة
 430محركات ودوائر كهربائية ووحدات حتكم للمحركات

القوانني الكندية للكهرباء

 C22.1-1990معايير السالمة للتركيبات الكهربائية

معيار ANSI/ASAE

 S362أسالك توصيل ومعدات ماكينات الري التي يجري تشغيلها.
 S397.2املعدات واخلدمات الكهربائية للري.

		

توقيع
Jacob L. LaRue
مدير اإلنتاج
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لوحة حتكم Valley ClassicPlus

بيان السالمة الكهربائية
تركيب ماكينة الري الكهربائية Valley

ال تتولى شركة  .Valmont Industries Incتركيب قاطع دائرة كهربائية تفاضلي (تأ ّرض عرضي) في لوحة حتكم ماكينة الري الكهربائية
 Valleyنظرًا الختالف معايير احلماية وفقًا للبلد الوجهة .يتعني على املوزع توفير وتركيب قاطع دائرة كهربائية تفاضلي (تأ ّرض عرضي)
متوافق مع مواصفات البلد حيث يتم تركيب ماكينة ري .Valley
في دول االحتاد األوروبي ،يتم تثبيت حماية قاطع الدائرة الكهربائية التفاضلي بجهد كهربائي  24بح ٍد أقصى.
بشكل جيد.
يجب تأريض ماكينة ري Valley
ٍ
•إذا كانت املقاومة إلى الطرف األرضي أقل من  80أوم ،ميكن لقاطع دائرة كهربائية تفاضلي (تأ ّرض عرضي) بشدة تيار كهربائي
 300مللي أمبير استيفاء املتطلبات.
•إذا كانت املقاومة إلى الطرف األرضي تتراوح بني  80و 800أوم ،ميكن لقاطع دائرة كهربائية تفاضلي (تأرض عرضي) بشدة تيار
كهربائي  30مللي أمبير استيفاء املتطلبات.
يتولى القائم بأعمال التركيب تركيب مصدر التيار الكهربائي وفحص أجهزة أو مكونات حماية املعدات .لن تتحمل شركة Valmont
 .Industries Incمسئولية تعطل أجهزة أو مكونات حماية معدات ليست من إنتاجها.
ال بد أن تتضمن ماكينات الري احملورية من  Valleyالتي يتم تزويدها بالتيار الكهربائي من مول ٍد كابالً يتم توصيله من هيكل ماكينة
الري إلى قضيب أرضي وكابل آخر من هيكل ماكينة الري إلى الطرف األرضي باملولد حتى يعمل قاطع الدائرة الكهربائية التفاضلي
(التأرض العرضي).
•	

ال بد أن تكون املقاومة الفعلية بني ماكينة الري واملولد أقل من  80أوم.

حول هذا الدليل

يتناول هذا الدليل سالمة وتشغيل لوحة حتكم  .Valley ClassicPlusوتوجد أقسام أخرى تتعلق بالسالمة واملكون احملوري والصيانة
وسحب املاكينة واستكشاف املشاكل وإصالحها وتشغيل املاكينة في فصل الشتاء واملعايير الكهربائية موجودة في دليل مالك
املاكينة اخلطية أو احملورية من ( Valleyمتوفر باللغة اإلجنليزية).
وأنت بصفتك مالك/مشغل املاكينة يجب أن تكون على دراية بإمكانيات النظام ليتسنى لك حتقيق أفضل أداء منه .وينبغي دائ ًما تذكر
أن أداء الرشاش مرهون مبعرفتك باملاكينة والعالقة بني التربة واملياه واملفاهيم اخلاصة باستعمال املاكينة.
املواصفات واألوصاف واملواد التوضيحية الواردة في هذا الدليل تتسم بأكبر قدرٍ من الدقة حسبما هو معروف حتى وقت اعتماد هذا
اإلصدار للطباعة.
حتتفظ شركة  Valmont Industries Inc.باحلق في تغيير املواصفات أو التصميمات دون أي التزام .تنطبق املواصفات على املاكينات
املُباعة في الواليات املتحدة وقد تختلف خارج الواليات املتحدة.

ضمان األجهزة امللحقة

يتعهد املالك بتسجيل الضمانات لكافة األجهزة امللحقة مثل احملركات واملضخات واملولدات مع الشركات املُصنعة لها.
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السالمة

التشغيل اآلمن

ماكينات ري  Valleyمصممة بأسلوب يوفر السالمة واألمان .بيد أنه إذا مت تشغيل هذه املاكينة بشكل غير مالئم ،فقد يُشكل ذلك خطرًا على
املُشغل .يشبه برنامج السالمة اجليد السلسلة إلى ح ٍد كبير ،حيث ترتبط قوتها بقوة أضعف حلقة بها .يتعني على اجلهة املصنعة والوكيل
واملُشغل اتباع وحتسني كافة برامج احلماية .فيما يلي قائمة بتلميحات التشغيل اآلمن التي يجدر بك وبكافة القائمني بإصالح أو تشغيل املاكينة
قراءتها واستيعابها جي ًدا.

!

تنبيه

•ال تقم بتشغيل هذه املاكينة قبل قراءة أدلة املالك اخلاصة بها أوالً.
•اقرأ كل رسائل السالمة في هذا الدليل وإشارات السالمة امللصقة
على املاكينة.
شخص بتشغيل هذه املاكينة بدون اتباع اإلرشادات
•ال تسمح ألي
ٍ
الصحيحة.
•قد يؤدي إجراء التعديالت غير املُصرح بها إلى اختالل وظائف املاكينة
و/أو اإلضرار بسالمتها.
•إذا تعذر عليك فهم أي جزء من هذا الدليل ،فاتصل بوكيل .Valley

إرشادات املوظف حول السالمة

!

حتذير

التأريض السليم

ال حتاول بدء تشغيل املاكينة قبل انتهاء أعمال اخلدمة الكهربائية
والتأريض من قبل فني كهرباء مؤهل حسب املواصفات الكهربائية.
انظر الشكل .2-7

بشكل صحيح ،فقد
إذا لم تكن الطاقة املزودة بها املاكينة مؤرضة
ٍ
يتسبب ذلك في وقوع إصابات بالغة أو ينجم عن الوفاة في حالة
حدوث عطل كهربائي.
إنك مسئول عن التأكد من قيام موفر الطاقة و/أو متعهد توفير
الطاقة بتأريض ماكينة الري على النحو املطلوب حسب مواصفات
الهيئة القومية للكهرباء والقواعد احمللية املعمول بها للكهرباء .فإذا
صحيحا ،فإن
بشكل جيد وكان حجم املصهر
كانت املاكينة مؤرضة
ً
ٍ
احتماالت تعرض أحد األشخاص لصدمة كهربائية تقل إلى ح ٍد كبير.

إن توجيه املوظفني نحو االستخدام اآلمن لهذه املاكينة منذ حلظة
شخص
تعيينهم لتشغيلها يُعد أمرًا في غاية األهمية .ال تسمح ألي
ٍ
بتشغيل هذه املاكينة بدون اتباع اإلرشادات الصحيحة.

التفاصيل
سلك نحاس

يجب توفير التدريب اآلمن سنويًا وتأكد مدير اخلدمة من استيعاب
املوظفني الكامل لرسائل السالمة وما يجب عليهم فعله في حاالت
الطوارئ.

مشبك

قضيب نحاسي

إيقاف التشغيل الطارئ

موصل خدمة
مكون من *أربعة
أسالك

ميكن إيقاف تشغيل املاكينة في أي وقت وفي أي برج من خالل إدارة
مفتاح الفصل املوجود أسفل صندوق البرج على وضع ( OFFإيقاف
التشغيل) .انظر الشكل .1-7

تركيب القضيب األرضي

الشكل 2-7

مالحظة
1

الشكل 1-7

7

 .1مفتاح الفصل

•ال بد أن تكون كافة خدمات توفير الطاقة  480فولت تيار
متردد 60 ،هرتز ( 380فولت تيار متردد 50 ،هرتز) خدمات 4
موصالت .ثالثة خطوط طاقة بجهد  )380( 480فولت من التيار
املتردد وموصل أرضي واحد ال يقل حجمه عن املوصالت الناقلة
للطاقة واخملصصة لهذه اخلدمة.
•عند نقل املاكينات املسحوبة كل مرة ،يجب إعادة توصيل
السلك األرضي بالقضيب األرضي وفحصه للتأكد من
سالمته قبل إعادة تشغيل املاكينة.

لوحة حتكم Valley ClassicPlus

السالمة اآلمن (يتبع)
التشغيل

خطر

!

!

فصل الطاقة عند إجراء عمليات اإلصالح

افصل دو ًما مصدر الطاقة قبل إجراء عمليات اإلصالح أو الصيانة على
املاكينة.
إذا كنت ستجري الصيانة على املاكينة ،فيجب عليك ضبط مفتاح
فصل الطاقة الرئيسي على وضع اإليقاف وقفله كما هو موضح أدناه.
انظر الشكل .1-8

تنبيه

موظفو الصيانة املؤهلون

إذا لم يتسنى لك فهم األجزاء الكهربائية أو األجزاء األخرى باملاكينة،
فاجعل موظف صيانة مؤهل يتولى أي عمليات إصالح أو صيانة
تنطوي على خطورة.

!

تنبيه

تأمني كافة محركات بدء التشغيل العاملة
بالطاقة

1

يتضمن ذلك كافة ُمحركات السيور وخطوط الطاقة.

أعد تركيب أي أدوات واقية أو عازلة متت إزالتها إلجراء الصيانة.
2

!

حتذير

متييز وتأمني كافة خطوط الطاقة

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

الشكل 1-8

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

 .1مفتاح فصل مصدر الطاقة الرئيسي
 .2قفل

أيضا ملء البطاقة الزرقاء (رمز األمان امللون اخلاص بإدارة السالمة
يجب ً
والصحة املهنية  )OSHAوإحلاقه مبفتاح الفصل بعد قفله .انظر
الشكل .2-8
وال بد أن حتمل البطاقة اسم الشخص الذي ميكن االتصال به قبل
إعادة توصيل املاكينة مبصدر الطاقة.

إذا استخدمت منشار شق بعمق في احلقل ،فقم بتشغيل املاكينة مع
ضبط عداد السرعة النسبي على  %100ألول دورة.

!

حتذير

االشتباه في وجود دوائر قصر

DANGER

DANGER

DO NOT REMOVE
THIS TAG

DO NOT
OPERATE

____________________________________ REMARKS:
________________________________________________
________________________________________________

ال تلمس املاكينة إذا اشتبهت في وجود دائرة قصر .وإمنا اتصل بفني
كهرباء مؤهل أو أحد وكالء  Valleyاملعتمدين على الفور.

من ضمن الظروف التي قد جتعلك تشتبه في مواقف خطرة متعلقة
باجلهد الكهربائي ما يلي:
•التلف املادي لكابل االمتداد أو املاكينة
•العواصف الكهربائية التي حتدث مؤخرًا (البرق)
•ظواهر غير معتادة عند تشغيل املاكينة

________________________________________________
________________________________________________

____________________________________ SIGNED BY:
____________________________________ DATE:

SEE OTHER SIDE
األمامية
الواجهة
BACK

0992009

إحساسا
إذا اشتبهت في وجود دائرة قصر إثر الشعور مبوجات تسبب
ً
بالوخز عند ملس املاكينة ،فال تلمسها ُمجددًا .وإمنا اتصل بفني كهرباء
مؤهل أو أحد وكالء  Valleyاملعتمدين على الفور.

اخللفية
الواجهة
FRONT

الشكل 2-8
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السالمة

التشغيل اآلمن (يتبع)
!

حتذير

البرق واملاكينة

ابق بعي ًدا عن املاكينة أثناء حدوث عواصف كهربائية .يسهل اتصال
أيضا هي أطول عنصر في
ماكينة الري كهربائ ًيا باألرض .ورمبا تكون ً
احلقل ،مما يجعلها مستقبل جيد للبرق!

!

تنبيه

تفادى تيارات املاء عالية الضغط

تفادى املالمسة اجلسدية لتيارات املاء ذات الضغط العالي.

!

حتذير

تفادى املواد الكيميائية
!

تنبيه

ال تستخدم مصهرات أكبر حجمً ا

تتخذ املصهرات أحجا ًما مخصصة بهدف حماية ماكينة معينة.

تأكد من توفر أحجام املصهرات املناسبة قبل بدء التشغيل األ ّولي
وعند استبدال املصهرات.

!

تنبيه

املوصالت املساعدة

افصل مصدر الطاقة قبل توصيل أو فصل أي موصالت مساعدة.

تفادى التعرض للماء املندفع من املرشة أثناء حقن املواد الكيميائية في
املاء .اقرأ برنامج حتسني ملصق وكالة حماية البيئة ( EPAإشعار PR
 )87-1وكافة اإلرشادات اخلاصة بالتطبيقات الكيميائية.

إذا كنت تخطط لتطبيق الري الكيميائي ،فاحرص على التزامك
بالتنظيمات الدولية أو احمللية فيما يتعلق مبعدات السالمة واعتماد
وتشغيل ومعايرة مضخة احلقن .تأكد من وجود أدوات اإلسعافات
أيضا أن تكون
األولية واملاء النقي في حالة وقوع حوادث .كما يجب ً
على دراية بإجراءات التنظيف الصحيحة في حالة تناثر املاء املحُ مل
باملواد الكيميائية.
	•يوصى باستخدام السترات الواقية عند التعامل مع املواد
الكيميائية .ويتعني ارتداء نظارات وقفازات السالمة واملالبس
اخلارجية الواقية عند التعامل مع مثل هذه املواد.
	•قد يحدث تلوث ملصدر املاء في حالة عدم تركيب/استخدام
أجهزة السالمة برفقة معدة احلقن اخملصصة للري الكيميائي.

!

تنبيه

ال تقم بالتشغيل في درجات حرارة التجمد

ينتج عن رش املاء تأثيرًا باردًا ويتجمد املاء حتى لو كانت درجة حرارة اجلو
أعلى قليالً من درجة التجمد.
قم بإيقاف تشغيل املاكينة عند وصول درجة احلرارة  40درجة فهرنهايت
( 4.5درجة مئوية) .ال تقم بتشغيل املاكينة في درجة حرارة أقل من 40
درجة فهرنهايت ( 4.5درجة مئوية).
	•ال يُغطي الضمان تلف املعدات الناجم عن التجمد.
	•يجدر التأكد من عمل كافة مصارف األنابيب على نحو سليم
ملنع جتمد املاء بداخل خطوط األنابيب في األجواء الباردة.
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!

حتذير

بدء تشغيل أعمدة اإلدارة بدون إنذار

هناك محرك كهربائي على كل برج باملاكينة احملورية الوسطى ميد
عمودي اإلدارة املتصلني مبحركات العجلة الترسية (اجلير بوكس)
بالطاقة .يبدأ عمودا اإلدارة هذين في التحرك والتوقف بدون إنذار.
•ال تلمس عازل أو عمود اإلدارة أثناء الدوران ،فقد تنحشر به املالبس أو
األطراف مما ينجم عنه وقوع إصابات بالغة.
•ال تجُ ري عمليات إصالح على املاكينة قبل قفل مفتاح الفصل
الرئيسي على الوضع ( OFFإيقاف التشغيل).
•دو ًما أعد تركيب عوازل عمود اإلدارة بعد االنتهاء من عمليات اإلصالح،
•يتعني وجود عوازل عمود اإلدارة دو ًما في أماكنها عند تشغيل
املاكينة.

لوحة حتكم Valley ClassicPlus

السالمة
التشغيل اآلمن (يتبع)
!

تنبيه

فحص مسارات العجالت قبل بدء التشغيل

تأكد من بعد كافة األشياء أو املواشي أو األشخاص عن املاكينة قبل
بدء التشغيل .تروس اإلدارة قوية وقد تتسلق املركبات أو املعدات األخرى
وما إلى ذلك.

!

تنبيه

سالمة التشغيل الدائري

إذا كانت املاكينة تعكس االجتاه على طريق أو عنصر مادي مثل مبنى
أو صف أشجار أو عمود إنارة وما إلى ذلك ،يتعني توفير جهاز احتياطي
إليقاف املاكينة في حالة تعطل آلية عكس االجتاه .انظر الشكل .1-10
اتصل بوكيل  Valleyللحصول على مزيد من املعلومات فيما يتعلق
باحلواجز املادية بالنسبة للماكينات في مثل هذه األحوال.

!

تنبيه

1

احرص على إبعاد األطفال

ليست ماكينات الري احملورية معدات تصلح لالستخدام في مالعب
األطفال.
امنع األطفال من اللعب حول املاكينة أو تسلقها .فقد يشكل ذلك
خطرًا كبيرًا وخاصة أثناء عمل املاكينة.

!

تنبيه

افحص اجتاه املاكينة

ال تُشغل املاكينة إذا كانت تتحرك في االجتاه املعاكس لالجتاه احملدد.

يؤدي الدوران في اجتاه عقارب الساعة إلى التقدم لألمام ،بينما يؤدي
الدوران عكس اجتاه عقارب الساعة إلى الرجوع للخلف.

!

تنبيه

احتفظ باملاء بعي ًدا عن الطرق

يحظر القانون في أغلب الدول السماع برش املاء في الطرق بالدول
والبلدان .حيث ميثل ذلك خطرًا كبيرًا على قائدي السيارات العابرة
لهذه الطرق.

في حالة استخدام صمامات خانقة طرفية ،تأكد من قراءة وفهم
اإلجراءات الصحيحة لضبط أوضاع التشغيل واإليقاف لتفادي وصول
املاء إلى الطرق.
وإذا كان أحد الصمامات اخلانقة يتسبب في وصول املاء إلى الطريق،
فتوقف عن استخدامه على الفور واضبط إعداد منع تدفق املاء أو
اتصل بوكيل  Valleyإلصالح آلية منع التدفق بالصمام اخلانق الطرفي.

الشكل 1-10

!

 .1حاجز مادي

تنبيه

االستخدام السليم آللية التخطي اآلمن

يجب على املُشغل توخي احلذر عند استخدام وظيفة التخطي اآلمن
حيث تتخطى أو تُعطل جميع دوائر إيقاف التشغيل اآلمن التلقائية
للماكينة.
ال تقم مطلقًا بالضغط مع االستمرار على مفتاح START/STOP
( SAFETY OVERRIDEبدء/إيقاف التخطي اآلمن) في وضع START
(البدء) ملدة تزيد على  3إلى  5ثوان.
إذا لم يكن املشغل يرى املاكينة بالكامل ،فيجب عدم استخدام
وظيفة التخطي اآلمن.
يجب على املُشغل فحص املاكينة بالكامل بني محاوالت بدء آلية
التخطي اآلمن.
قد يؤدي تكرار محاوالت بدء التخطي اآلمن إلى حدوث تلف هيكلي
حاد.
اتصل بوكيل  Valleyإذا لم ينجح بدء تشغيل املاكينة.
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Valley ClassicPlus لوحة حتكم
السالمة

ملصقات السالمة

 يجب أن تتطلع جي ًدا أنت.Valley تظهر هذه امللصقات التي حتمل عنوان "خطر" و"حتذير" و"تنبيه" في أماكن مختلفة على ماكينة ري
. احملليValley  اتصل بوكيل، الستبدال أي ملصق.و ُمشغل املاكينة على ملصقات السالمة هذه

13:45:00
08/08/07
477 VOLTS
48.0 HR

RUNNING
FORWARD
WATER ON
SIS . . . 90

PROGRAM

1

2

3

PERCENT

START

STOP

DIAGNOSTICS

4

5

6

DEPTH

FORWARD

REVERSE

7

8

9

WATER
ON

WATER
OFF

.

0

SIS
ON

SIS
OFF

OPTIONS

SYSTEM

CAUTION
CAUTION

180 . .DEG
33. .PSI
50.0 %
0.50 IN

AUTO
REVERSE

ESC

RUN

ENTER

MACHINE POWER

On

AUX

Off

DANGER έρΧ
˵

AUTO
STOP

˱

High Voltage! 480 Volts can kill.
Lock Machine Power in the
Off position before opening cover.

START
ENGINE

03E1652 Arabic

03E1653 ARABIC

DANGER
ﺧﻁﺭ
CA

CAUTION
CAUTION

ُ

ً

High Voltage! 480 Volts can kill.
Lock Machine Power in the
Off position before opening cover.
03E1652 Arabic

03E1653 ARABIC

 لوحة التحكم:املوقع

 لوحة التحكم:املوقع

CAUTION
Do not operate system when temperature
is below 40 F (4.5 C).
Read and understand the Valley operator
manual before operating this equipment.
03E1651

 باب لوحة التحكم:املوقع
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Valley ClassicPlus لوحة حتكم
السالمة

)ملصقات السالمة (يتبع

DANGER
REPLACE SAFETY LINE SHIELD AFTER WIRING

L1

MAIN POWER SUPPLY CONNECTION
L2

L3

0315928

0315928 :رقم القطعة
 اللوحة الكهربائية داخل لوحة التحكم:املوقع

USE 60˚ C INSULATION COPPER
WIRE ONLY FOR FIELD WIRING

0994836 :رقم القطعة
 اللوحة الكهربائية:املوقع
داخل لوحة التحكم

ملصق التحذير

DANGER
HIGH VOLTAGE

DO NOT OPEN UNLESS PIVOT
DISCONNECT SWITCH IS IN
THE "OFF" POSITION
0991148 :رقم القطعة
التوقف في املوقع احملدد/ صندوق إيقاف املسدس الطرفي:املوقع
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Valley ClassicPlus لوحة حتكم
السالمة

)ملصقات السالمة (يتبع

DANGER
DANGER

480 VOLTS DO NOT OPEN
UNTIL MAIN DISCONNECT AT PIVOT POINT
IS IN "OFF" POSITION AND LOCKED

480 VOLTS DO NOT OPEN
UNTIL MACHINE DISCONNECT IS
IN "OFF" POSITION AND LOCKED

0996802

WARNING
ADJUST TO 18 PSI BEFORE USE

THIS TIRE AND RIM FOR
CENTER PIVOT USE ONLY
INFLATE TO 18 PSI [1.2 BAR]
R

03

0991532

WARNING

WARNING

WARNING

ADJUST TO 34 PSI BEFORE USE

ADJUST TO 30 PSI BEFORE USE

ADJUST TO 18 PSI BEFORE USE

THIS TIRE AND RIM FOR
CENTER PIVOT USE ONLY

THIS TIRE AND RIM FOR
CENTER PIVOT USE ONLY

THIS TIRE AND RIM FOR
CENTER PIVOT USE ONLY

INFLATE TO 34 PSI [2.3 BAR]

INFLATE TO 30 PSI [2.1 BAR]

INFLATE TO 18 PSI [1.2 BAR]

R

03

0996109

R

R

03

03

0991366

0991593
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Valley ClassicPlus لوحة حتكم
السالمة

)ملصقات السالمة (يتبع
WARNING
Improper installation of this motor may
result in fire, explosion, electrical shock or
other personal injuries. Read operating
instructions
Disconnect power before maintenance.
Open all circuits before removing conduit
box cover. Be sure motor is properly
grounded per local and national codes.

Do not place fingers or objects near
openings.
Do not use eye bolts or lifting hooks to
lift anything except the product.

غير متوفر

DANGER
Drive Shaft Starts Without Warning!
Do not touch rotating drive shaft or shield. Clothing
or limbs may become entangled, resulting in severe
injury.
Do not service until machine is locked in the off
position.
Always replace drive shaft shield after servicing.

DANGER

DANGER
Drive Shaft Starts Without Warning!
Do not touch rotating drive shaft or shield. Clothing
or limbs may become entangled, resulting in severe
injury.
Do not service until machine is locked in the off
position.
Always replace drive shaft shield after servicing.

DANGER

Drive Shaft Starts Without Warning!

Drive Shaft Starts Without Warning!

Do not touch rotating drive shaft or shield. Clothing
or limbs may become entangled, resulting in severe
injury.
Do not service until machine is locked in the off
position.
Always replace drive shaft shield after servicing.

Do not touch rotating drive shaft or shield. Clothing
or limbs may become entangled, resulting in severe
injury.
Do not service until machine is locked in the off
position.
Always replace drive shaft shield after servicing.

DANGER
Drive Shaft Starts Without Warning!
Do not touch rotating drive shaft or shield. Clothing
or limbs may become entangled, resulting in severe
injury.
Do not service until machine is locked in the off
position.
Always replace drive shaft shield after servicing.

0315928
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Valley ClassicPlus لوحة حتكم
السالمة
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لوحة حتكم Valley ClassicPlus

السالمة
التعرف على معلومات السالمة

عال ومن ثم تصبح غاية في اخلطورة إذا مت استخدامها بشكل غير صحيح .ولتحقيق أقصى درجات
قد يتم تزويد ماكينة الري هذه بجهد كهربي ٍ
األمان واحلصول على أفضل أداء من املاكينة ،ينبغي على كافة املالك والقائمني بالتشغيل وموظفي الصيانة قراءة وفهم دليل (دالئل) املالك/املُشغل
وكافة رسائل السالمة الواردة بهذا الدليل باإلضافة إلى عالمات/ملصقات السالمة باملاكينة قبل تشغيلها.

كما يجب على أي شخص يقوم بتجميع أو تشغيل أو صيانة أو إصالح هذه املاكينة قراءة وفهم كافة إرشادات التشغيل والصيانة واستكشاف
األخطاء وإصالحها واختبار التركيب والتجميع ،فضالً عن كافة رسائل السالمة الواردة في هذا الدليل قبل البدء في تشغيل املاكينة أو إجراء أي
أعمال صيانة أو استكشاف أخطاء وإصالحها أو اختبارها أو تركيبها أو جتميع مكوناتها.
فهذه اإلرشادات تنبهك حول بعض اإلجراءات التي يتعني عليك القيام بها بعناية ،وإال فقد حتدث إصابات شخصية أو لآلخرين أو إصابة الشخص
املتواجد بجوار املاكينة أو القائم بتشغيلها أو قد يؤدي عدم تنفيذ هذه اإلجراءات إلى تلف املاكينة.

رسائل السالمة

رسائل السالمة الواردة في هذا الدليل مسبوقة برمز اخلطر وكلمة من الثالث كلمات التالية؛ خطر أو حتذير أو تنبيه .تُنبهك هذه
الرسائل باخملاطر احملتملة التي قد تتسبب في إحلاق األذى بك أو باآلخرين و/أو تؤدي إلى تلف املمتلكات.

!
!

يُستخدم "رمز اخلطر" هذا لتنبيه القارئ إلى مبعلومات حول اإلجراءات أو املواقف غير اآلمنة ،وقد يكون متبو ًعا بكلمة خطر أو حتذير أو
تنبيه.

خطر

يُعبر "رمز اخلطر" املُستخدم مع كلمة "خطر" عن اخملاطر الفورية التي قد ينجم عنها وقوع إصابات شخصية بالغة أو حدوث وفاة.

!

حتذير

يُعبر رمز اخلطر املُستخدم مع كلمة "حتذير" عن اإلجراءات أو املواقف غير اآلمنة التي قد تسبب وقوع إصابة بالغة و/أو حدوث وفاة و/أو
تلف املمتلكات أو املعدات الكبرى.

!

تنبيه

يُعبر رمز اخلطر املُستخدم مع كلمة "تنبيه" عن اإلجراءات أو املواقف غير اآلمنة التي قد تسبب وقوع إصابة و/أو تلف ممتلكات أو معدات
صغيرة.

رسائل املعلومات

رسائل املعلومات الهامة الواردة في هذا الدليل مسبوقة بكلمة "مالحظة".

مالحظة

تُستخدم كلمة "مالحظة" لتنبيهك باملعلومات التي تشرح اإلجراءات أو التلميحات ملساعدتك على تركيب املعدة أو تشغيلها أو صيانتها بشكل صحيح.
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لوحة حتكم Valley ClassicPlus
استخدام آالت شخصية واقية

السالمة

•يجب على املوظفني العاملني باملناطق احملفوفة مبخاطر التعرض لصدمات كهربائية استخدام آالت شخصية واقية مالئمة لألجزاء التي يجب حمايتها من
اجلسم وحتى يتم إجناز العمل .راجع تنظيمات إدارة السالمة والصحة املهنية بالواليات املتحدة (( )OSHAمعايير  )CFR 29 -اإلجراءات الوقائية حلماية املوظفني.
  ،1910.335أو التشريعات القومية أو احمللية السارية ملزيد من املعلومات.•يجب االحتفاظ بآالت الوقاية في مكان آمن وفي ظروف مناسبة وينبغي فحص هذه اآلالت أو اختبارها بصورة منتظمة.
•يجب استخدام دروع أو حواجز واقية أو مواد عازلة حلماية كل موظف من التعرض لصدمات كهربائية أو حروق أو إصابات أخرى متعلقة بالطاقة الكهربائية أثناء
عمل هذا املوظف بالقرب من األجزاء املكشوفة التي تسري الطاقة بداخلها والتي قد يتم ملسها عن طريق اخلطأ أو حيث قد تصدر حرارة أو أقواس كهربائية
خطرة .عند الكشف عن األجزاء املشحونة بالطاقة والتي تكون معزولة في األحوال املعتادة ألغراض الصيانة أو اإلصالح ،يجب عزلها حلماية األشخاص غير
املؤهلني من مالمسة األجزاء املشحونة بالطاقة.
•بطاقات وإشارات السالمة .يجب استخدام عالمات السالمة أو رموز السالمة أو بطاقات منع احلوادث إذا لزم األمر لتحذير املوظفني من مخاطر التعرض لصدمات
كهربائية قد تعرض حياتهم للخطر.

اآلالت واملواد املوصلة

يجب التعامل مع املواد واآلالت التي قد تكون موصلة للكهرباء على نحو مينعها من التالمس مع خطوط الطاقة أو املوصالت املكشوفة أو أجزاء من الدائرة
الكهربائية.
•وعند التعامل مع أشياء طويلة موصلة للكهرباء (مثل على سبيل املثال ال احلصر القضبان احلديدية أو األنابيب أو الزوايا والساللم) في مناطق تكون بها هذه
االشياء مجرى للكهرباء أو موصالت مكشوفة أو جزء من دائرة كهربائية ،يجب عندئ ٍذ تنفيذ ممارسات العمل (مثل استخدام العازل واآلالت الواقية وتقنيات
التعامل مع هذه املواد) لتقليل هذه اخملاطر.
• يجب أن تكون القضبان اجلانبية للساللم احملمولة غير موصلة للكهرباء.
•ال ترتدي أي أغراض موصلة من مجوهرات ومالبس (على سبيل املثال ال احلصر رباطات الساعة أو أساور أو خوامت أو سالسل مفاتيح أو قالدات أو مآزر معدنية أو ثياب
مصنوعة من خيوط موصلة للكهرباء أو غطاء رأس معدني) قد تتواصل مع مجارى الكهرباء أو موصالت مكشوفة أو أجزاء من دائرة كهربائية.

الوقاية من السقوط

تعرف على مخاطر السقوط احملتملة وحدد ما إذا كانت آالت الوقاية من السقوط مالئمة للمهمة أم ال قبل بدء العمل باملاكينة .انتبه إلى اخملاطر املرتبطة باملهام
النمطية وغير النمطية .افحص معدات احلماية ضد السقوط (أحزمة الربط واألحبال) واألدوات (األسوار الواقية ونقاط الربط) قبل كل استخدام .استخدم معدات
حماية ضد السقوط إذا لزم األمر إلمتام املهمة .تأكد من صالحية معدة احلماية ضد السقوط للمهمة ومالءمتها ملقاييس اجلسم وحالتها اجليدة .راجع املعايير
التنظيمية اخلاصة بإدارة السالمة والصحة املهنية بالواليات املتحدة ()OSHA  29 CFR 1926.500 -و1926.501و 1926.502أو التشريعات القومية أو احمللية السارية
ملزيد من املعلومات.
• عند استخدام السقاالت ،تأكد من سالمة ممر الوصول واكتمال األلواح اخلشبية للسقالة واستقرار القدمني ووجود األسوار الواقية.
•عند استخدام رافعة ذراعية ،احرص على ثبات األقدام جي ًدا على منصة الرافعة ،واستخدم أربطة معدات احلماية ضد السقوط كل املرات بالسور الواقي أو
نقطة الربط.
•عند استخدام سلم ،تأكد أن السلم غير موصل للطاقة وحجمه مالئم للمهمة .اقرأ إرشادات املستخدم اخلاصة بالسلم وتأكد من أنه بحالة جيدة .تأكد من
مستو وبزاوية صحيحة.
وضع السلم على سطح
ٍ
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لوحة حتكم Valley ClassicPlus

السالمة
احلد األدنى للمساحة الفارغة حول املعدات أثناء العمل

لتقليل مخاطر التعرض ألي إصابات ،يحتاج جميع املوظفني إلى وجود مساحة فارغة مناسبة حول اللوحة الكهربائية أو املعدات الكهربائية األخرى .يوضح اجلدول
التالي احلد األدنى ملساحة العمل الفارغة املطلوبة .راجع تنظيمات إدارة السالمة والصحة املهنية بالواليات املتحدة (( )OSHAمعايير  )CFR 29 -اإلجراءات الوقائية
حلماية املوظفني ،)g)(1)(i(1910.303 - .أو التشريعات القومية أو احمللية السارية ملزيد من املعلومات.
احلد األدنى ملساحة العمل الفارغة  600-0فولت
عرض املساحة الفارغة حول
املعدات أثناء العمل

طول املساحة الفارغة حول
املعدات أثناء العمل

 30بوصة ( 760مم) احلد
األدنى أو عرض الهيكل احمليط
أيهما أكبر

 78بوصة ( 1980مم) احلد
األدنى أو طول الهيكل احمليط
أيهما أكبر

*احلد األدنى ملساحة العمل الفارغة أمام اللوحة /املاكينة الكهربائية
أجزاء مكشوفة مشحونة بالطاقة على
أحد جانبي مساحة العمل وعدم وجود
أجزاء مؤرضة مشحونة بالطاقة على
اجلانب اآلخر.

أجزاء مكشوفة مشحونة بالطاقة على
أحد جانبي مساحة العمل ووجود أجزاء
مؤرضة مشحونة بالطاقة على اجلانب
اآلخر.

أجزاء مكشوفة مشحونة بالطاقة على
أحد جانبي مساحة العمل ووجود أجزاء
مكشوفة مشحونة بالطاقة على اجلانب
اآلخر.

 36بوصة ( 915مم) احلد األدنى

 42بوصة ( 1065مم) احلد األدنى

 48بوصة ( 1220مم) احلد األدنى

*تعتبر احلوائط اخلرسانية أو املبنية من الطوب أو املكسوة بالبالط أطراف أرضية.

الشخص املؤهل

الشخص املؤهل هو شخص حاصل على درجة علمية أو شهادة معترف بها أو وظيفة مهنية أو من أبدى قدراته بنجاح من خالل معرفته الواسعة أو التدريب
واخلبرة على حل املشاكل املتعلقة مبجال ما أو متصلة بالعمل أو باملشروع.
ميكن فقط لألشخاص املؤهلني العمل بأجزاء الدائرة الكهربائية أو املاكينة التي مت قطع الكهرباء عنها.
راجع املعايير التنظيمية اخلاصة بإدارة السالمة والصحة املهنية بالواليات املتحدة ()OSHA  29 CFR 1926.32(m) -و 1910.333أو التشريعات القومية أو احمللية
السارية ملزيد من املعلومات.
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لوحة حتكم Valley ClassicPlus
خطوط الكهرباء العلوية

السالمة

يعد جتميع أو سحب أو نقل مكونات ماكينة الري مثل على سبيل املثال ال احلصر النقطة احملورية أو العربة اخلطية أو مكونات جتميع وحدة اإلدارة/الباع أو مكونات
جتميع األجزاء املتدلية و/او اجلوانب أسفل أو بالقرب من خطوط الكهرباء أمرًا غاية في اخلطورة نظرًا للتعرض خلطر الصعق الكهربائي.
كما يعد تشغيل املاكينة على نحو يؤدي إلى رفع مكوناتها اخلاصة بالري على سبيل املثال ال احلصر رفع الهوائي أو الرافعة بالقرب من خطوط الكهرباء أمرًا في
غاية اخلطورة نظرًا خلطورة التعرض لصعق كهربائي .ينبغي عدم تشغيل هذا النوع من املاكينات إال من قبل املوظف اخملتص فقط .وقبل تشغيل املاكينة ،يجب
على املوظف اخملتص قراءة إرشادات التشغيل والسالمة الصادرة من الشركة املصنعة للماكينة.
راجع تنظيمات إدارة السالمة والصحة املهنية بالواليات املتحدة (( )OSHAمعايير  )CFR 29 -الرافعات واألوناش ،1926.550 - .أو التشريعات القومية أو احمللية
السارية ملزيد من املعلومات.

•دائ ًما ما ينبغي التسليم بأن أي خطوط كهرباء علوية هي مجرى كهربائي إلى حني إشعار الشخص (األشخاص) املالك لهذه اخلطوط و/أو إشارة
سلطات املرافق الكهربائية بأن هذه اخلطوط ليست مبجرى كهربائي ومت تأريضها بشكل واضح.
•قبل تشغيل أي ماكينة بالقرب من خط كهرباء ،تأكد من فصل الكهرباء عن اخلط وتأريض اخلط بشكل واضح عند نقطة العمل.
•يجب مالحظة أن التعرض للصعق الكهربي ميكن أن يحدث بدون مالمسة أي خطوط كهربائية .فالكهرباء ميكن أن تثب أو تصل إلى املاكينة أو أي
مواد موصلة للكهرباء قريبة منها حسب حجمها وقوتها لكن ال ينبغي ملس أي خطوط كهرباء .قد تساهم الظروف البيئة مثل الرياح الشديدة
والبرق واألرضية املبللة وغيرها من الظروف البيئة األخرى في زيادة احتمالية التعرض لصعق كهربي ومن ثم ينبغي أخذ هذه األمور بجدية في
االعتبار.
•قد تتصل أبراج االرسال باملاكينة أو املواد املشحونة بالكهرباء .ومن ثم ينبغي عليك التأكد من خلو جهاز اإلرسال من أي شحن كهربائية عن طريق
فصل الكهرباء قبل العمل أو تشغيل املاكينة بالقرب من أبراج اإلرسال.
ً
انتهاكا للحد األدنى
•يُعد حتديد مكان جتميع وحدة اإلدارة للتأكد من عدم استخدام كل من ماكينة الري أو اآلالت املستخدمة أثناء عملية التجميع
لتوجيهات لتوفير مساحة فارغة.
•ال تقم بتشغيل املاكينة على اإلطالق أو السماح بوجود شحنات أو حبال أو عالمات في نطاق  10أقدام ( 3.05متر) ألي خط كهرباء بجهد  50كيلو
فولت أو أقل سواء كان مشحونًا ً بالكهرباء أم ال .وبالنسبة خلطوط الكهرباء التي يبلغ جهدها أكثر من  50كيلو فولت ،فإن احلد األدنى لتوفير
مساحة فارغة يقدر بـ  10اقدام ( 3.05متر) باإلضافة إلى  0.4بوصة ( 1.1سم) لكل كيلو فولت أكثر من  50كيلو فولت.
•ال تقم بتجميع البرج على اإلطالق أو السماح بوجود مكونات ماكينة الري أسفل أو في نطاق  10أقدام ( 3.05متر) من أي خط كهرباء بجهد 50
كيلو فولت أو أقل سواء كان مشحون ًًا بالكهرباء أم ال .وبالنسبة خلطوط الكهرباء التي يبلغ جهدها أكثر من  50كيلو فولت ،فإن احلد األدنى لتوفير
مساحة فارغة يقدر بـ  10اقدام ( 3.05متر) باإلضافة إلى  0.4بوصة ( 1.1سم) لكل كيلو فولت أكثر من  50كيلو فولت .يجب مد زوايا الدعم
املتدلية والكبالت ومكونات اإلدارة بصورة منتظمة مبسافة تتراوح من  10أقدام إلى  12قد ًما ( 3.1م إلى  3.7متر) فوق أنبوب الري (الباع).
•استخدم احلواجز للتعرف على املناطق التي قد يحدث بها تداخل مع خطوط الكهرباء العلوية .احتفظ مبكونات جتميع ماكينة الري أو سحبها أو
نقلها ومكونات تشغيل املاكينة مبا في ذلك الشحنة أو احلبال أو امللصقات بعي ًدا عن أي خطوط كهربائية باملسافات املوضحة أعاله سواء كانت
خطوط الكهرباء مشحونة بالكهرباء أم ال.
•ينبغي دائ ًما تعيني شخص ملراقبة املساحة الفارغة بني خط الكهرباء وجميع املاكينات التي يتم تشغيلها أو نقلها للتحذير "بإيقاف" جميع
العمليات في الوقت املناسب في حالة انتهاك احلد األدنى للمساحة الفارغة.
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لوحة حتكم Valley ClassicPlus

السالمة
احلد االدنى إلجراء التأمني/والتأشير

يحدد اإلجراء التالي احلد األدنى ملتطلبات قفل األجهزة العازلة ضد الطاقة وقت إجراء أعمال الصيانة أو اإلصالح على املاكينات أو املعدات .وهو
يُستخدم لضمان توقف املاكينة أو املعدة وعزلها عن كافة مصادر الطاقة اخلطرة املمكنة وقفلها قبل قيام املوظفني بإجراء أي أعمال إصالح أو
صيانة ،حيث قد تتسبب األجزاء املشحونة بالطاقة أو بدء تشغيل املاكينة أو املعدة أو الطاقة اخملزنة بصورة غير متوقعة في حدوث إصابات .ال يجدر
بكافة املوظفني أثناء مالحظة ماكينة أو أحد مكونات معدة ُمقفلة ملنع التشغيل بهدف إجراء أعمال اإلصالح أو الصيانة محاولة بدء تشغيل هذه
املاكينة أو املعدة أو توصيلها مبصدر طاقة أو استخدامها.
إذا كانت األجهزة العازلة للطاقة غير قابلة للقفل ،يجب استخدام بطاقات منع التشغيل وعلى املوظفني املسؤولني ارتداء سترات واقية كاملة.
راجع املعايير التنظيمية اخلاصة بإدارة السالمة والصحة املهنية بالواليات املتحدة ()OSHA ( -املعايير  )29 CFR -احلد األدنى إلجراءات التأمني
النموذجية  - 1910.147 App A -أو التشريعات القومية أو احمللية السارية ملزيد من املعلومات.

تسلسل التأمني

.1أبلغ كافة املوظفني املعنيني بوجوب إجراء أعمال الصيانة أو اإلصالح على املاكينة أو املعدة ويتعني إيقاف تشغيل هذه املاكينة أو املعدة وقفلها
إلجراء مثل هذه األعمال.
.2يتعني على املوظف املعتمد التعرف على نوع وكمية الطاقة التي تستخدمها املاكينة واستيعاب مخاطر الطاقة والتعرف على وسائل التحكم
في الطاقة.
.3إذا كانت املاكينة أو املعدة في وضع التشغيل ،فأوقف تشغيلها باتباع إجراء إيقاف التشغيل املعتاد (اضغط على زر اإليقاف أو مفتاح التشغيل
أو صمام الغلق وما إلى ذلك).
.4أوقف تشغيل جهاز (أجهزة) عزل الطاقة بحيث يتم عزل املاكينة أو املعدة عن مصدر (مصادر) الطاقة.
.5أقفل جهاز (أجهزة) عزل الطاقة باستخدام قفل (أقفال) مفردة مخصصة لذلك الغرض.
.6يتعني تبديد أو كبح الطاقة املخُ زنة أو املتبقية (مثل تلك التي تسري في املكثفات والزنبركات وأجزاء املاكينة املرفوعة وعجالت التوازن الد ّوارة
واألنظمة الهيدروليكية وضغط الهواء أو الغاز أو البخار أو املاء وغير ذلك) باستخدام أساليب مثل التأريض أو التخزين أو اإلعاقة أو التصريف
وهكذا.
.7تأكد من فصل املعدة عن مصدر (مصادر) الطاقة بالتحقق أوال ً من عدم وجود أي موظفني ال يرتدون السترات الواقية ،ثم التحقق من عزل املعدة
بالضغط على زر التشغيل أو أي أداة (أدوات) حتكم أخرى خاصة بالتشغيل املعتاد أو بإجراء اختبار للتأكد من عدم عمل املعدة .تنبيه :أعد أداة
(أدوات) التحكم في التشغيل إلى الوضع احملايد أو وضع "إيقاف التشغيل" بعد التأكد من عزل املعدة عن مصدر الطاقة.
 .8مت اآلن قفل املاكينة أو املعدة.

!

خطر

عند تعرض املوظف اخملتص إلى التعامل مع عناصر الدائرة واألجزاء الكهربائية ،يجب على الشخص املؤهل استخدام أداة
اختبار للتحقق من عدم وجود تيار كهربي بعناصر الدائرة واألجزاء الكهربائية للماكينة.

إعادة استخدام املاكينة

عند االنتهاء من أعمال اإلصالح والصيانة واستعداد املاكينة أو املعدة للرجوع إلى حالة التشغيل املعتادة ،يتعني اتباع اخلطوات التالية.
.1فحص املاكينة أو املعدة واملنطقة احمليطة بها مباشر ًة للتأكد من إزالة العناصر غير الالزمة وسالمة مكونات املاكينة أو املعدة من الناحية
التشغيلية.
بشكل آمن أو إخالئهم املنطقة.
مواقعهم
املوظفني
كافة
اتخاذ
لضمان
العمل
منطقة
.2فحص
ٍ
.3التحقق من وجود أدوات التحكم في الوضع احملايد.
.4إزالة أجهزة القفل وإعادة تزويد املاكينة أو املُعدة بالطاقة.
.5إبالغ املوظفني املعنيني بتمام عمليات اإلصالح أو الصيانة وجاهزية املاكينة أو املعدة لالستخدام.
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Valley ClassicPlus لوحة حتكم
نظرة عامة

أدوات التحكم واملكونات

.1-21  موضح أدناه في الشكلClassicPlus الباب الداخلي للوحة حتكم

خطر

!

.ال تقم بفتح الباب الداخلي للوحة التحكم نظرًا خلطورة التعرض لصدمة كهربائية-  فولت480•	
.	•جميع أدوات التحكم وأجهزة املراقبة موجودة خارج الباب الداخلي للوحة التحكم
.	•يجب عدم إجراء أي صيانة بلوحة التحكم إال من قبل فني صيانة معتمد

Percentage
Timer
السرعة النسبي
عداد

Hour
Meter
الساعات
عداد

0 0 0 0 0 0
HOURS

10

عداد اجلهد الكهربي

100

0

100
90

Voltage Meter

400

500

MACHINE POWER
600

20

80

300

200

A-C VOLTS

On

30

70
60
PER

Off

40
50
C E N T INPUT

SIS
ON

ClassicPlus
FORWARD

WET
PANEL

START

FORWARD

Main
الفصل
مفتاح
الرئيسي
Disconnect

TOWERS

OFF

END
TOWER
DRY

REVERSE

التوقف
إيقاف/تشغيل
Stop-In-Slot
في املوقع احملدد
On/Off

AUTO
REVERSE

Structural damage can
occur when the
Safety Override switch
is depressed.

STOP

إيقاف-بدء
Start-Stop

Wet/Dry
Pressure
ضغط استخدام
تخطي
By-Pass
استخدام املياه
عدم/املياه

CAUTION
CAUTION
CAUTION
CAUTION

REVERSE

Indicator
مؤشرات ضوئية
Lights

RUN

الرجوع إلى اخللف/التحرك لألمام
 حتديد اجتاهSelection
Forward/Reverse
Direction

AUX

DANGER
DANGER
έρΧ
˱

SAFETY
OVERRIDE

AUTO
STOP

˵
High Voltage!
480 Volts can kill.
Lock Machine Power
High
Voltage!
480 Volts
can kill.
in the
“OFF”
position
Lock Machine Power in the
before
cover.
Off
positionopening
before opening
cover.

START
ENGINE

03E1652 Arabic

03E1653 ARABIC

زر التخطي اآلمن
(اختياري) الرجوع
Safety Override /التلقائي
(Optional)
التوقف التلقائي
Button
Auto
Reverse/
Auto Stop

بدء/تشغيل
Engine
احملرك
Run/Start

(اختياري) مفتاح اجلهاز امللحق

(Optional)
Auxiliary Switch

1-21 الشكل
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لوحة حتكم Valley ClassicPlus
نظرة عامة

مفتاح الفصل الرئيسي

يفصل هذا املفتاح جميع خطوط الطاقة الواردة إلى النظام باستثناء
األطراف الواردة (العلوية) على مفتاح الفصل الرئيسي بداخل لوحة
التحكم .انظر الشكل .1-22

تعمل وظيفة الفصل على فصل الطاقة عند إجراء صيانة أو إصالحات
وعدم استخدام النظام.

املفتاح Forward/Reverse
(التحرك إلى األمام/الرجوع إلى
اخللف)
ميكن املشغل من تشغيل النظام وتوجيه
إلى األمام (في اجتاه عقارب الساعة) أو
حتريكه إلى اخللف (عكس اجتاه
عقارب الساعة) مع افتراض اكتمال جميع
دوائر األمان الكهربائية .انظر الشكل .3-22

ميكن تغيير اجتاه السير أثناء حترك
النظام أو حتديده قبل بدء التشغيل.

الشكل 3-22

مالحظة
في حالة تزويد ميزة "الرجوع التلقائي/التوقف التلقائي" بوحدة
الدفع ،فإن هذا املفتاح سيكون مزودا ً بنابض.
وعند ضغط املفتاح على الوضع ( Forwardالتحرك إلى األمام)
أو ( Reverseالرجوع إلى اخللف) ،فإنه سيقوم بتعيني االجتاه إلى
( Forwardالتحرك إلى األمام) أو ( Reverseالرجوع إلى اخللف)
ً
تباعا ثم يرجع إلى الوضع املركزي احملايد.
الشكل 1-22

ثوان
إعادة التشغيل التلقائي في غضون ثالث ِ

ثوان هو جهاز قياسي مضمن
إعادة التشغيل التلقائي في غضون ثالث ِ
مبجموعة الدوائر الكهربائية بنظام .Valley

في حالة فقد الطاقة بشكل مؤقت أو انخفاض اجلهد الكهربائي،
سيقوم النظام بإعادة التشغيل النظام في حالة رجوع الطاقة في
ثوان.
غضون ثالث ِ

!

تنبيه

لتقليل احتماالت تلف املضخة الكهربائية األوتوماتيكية
ثوان أو أقل،
بسبب فقد اإلمداد بالطاقة لفترة وجيزة تبلغ ٍ 3
يتطلب األمر فاصالً زمنيًا إلعادة تشغيل املضخة في دائرة
املضخة بني لوحة حتكم احملور واملضخة.

يجب أن يكون املفتاح ( Start-Stopبدء  -إيقاف) في وضع “”RUN
(تشغيل) احملايد املركزي لتغيير االجتاه في حالة تثبيت ميزة
"الرجوع التلقائي/التوقف التلقائي" بوحدة الدفع.
سيكون املفتاح القياسي (لوحات التحكم هذه يتم شراؤها
بدون ميزة "الرجوع التلقائي/التوقف التلقائي" بوحدة الدفع)
في الوضع ( Forwardالتحرك إلى األمام) أو ( Reverseالرجوع
إلى اخللف) .وهو غير مزود بنابض.

املؤشرات الضوئية

للمشغل بعض املعلومات املفيدة حول النظام
توفر املؤشرات الضوئية ُ
أثناء تشغيله عالوة على توفيرها بعض اإلمكانيات التشخيصية.
انظر الشكل .4-22
•يضيء املؤشر الضوئي لـ ( Panelلوحة التحكم) عند تشغيل املاكينة.
•يضيء املؤشر الضوئي لـ ( Towersاألبراج) عند تشغيل املاكينة.

املفتاح ( START-STOPبدء-إيقاف)

•يضيء املؤشر الضوئي لـ ( End Towerالبرج الطرفي) عند حترك البرج
الطرفي.

لبدء النظام ،يتم حتريك املفتاح من ( STOPإيقاف) إلى الوضع ( STARTبدء).

•يضيء املؤشر الضوئي لـ ( Forwardالتحرك لألمام) عند حترك املاكينة
لألمام.

يعمل على بدء وإيقاف النظام .انظر الشكل .2-22

ينبغي الضغط على املفتاح ملدة تتراوح من
ثانية إلى ثانيتني تقري ًبا ثم حتريره ،عندئ ِذ
سيقوم املفتاح بالرجوع إلى وضع “”RUN
(تشغيل) احملايد املركزي.

•يضيء املؤشر الضوئي لـ ( Reverseالرجوع إلى اخللف) عند رجوع املاكينة
باجتاه اخللف.
FORWARD

إليقاف النظام ،حرك املفتاح إلى الوضع
( STOPإيقاف).

PANEL

TOWERS

الشكل 2-22

REVERSE
الشكل 4-22

END TOWER
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لوحة حتكم Valley ClassicPlus
املفتاح ( Wet/Dryاستخدام املياه/عدم استخدام
املياه)
يعمل على تخطي مفتاح الضغط املنخفض االختياري .انظر الشكل
1-23

ميكن ضبط مفتاح الضغط املنخفض ليتم إغالقه
عند الوصول إلى حدود مستويات الضغط.

عداد السرعة النسبي

ينظم عداد السرعة النسبي وقت الدوران
بالنظام .انظر الشكل .3-23

يتم حتديد كمية املياه التي يستعملها
املشغل من خالل عداد السرعة النسبي.
يشير إعداد عداد السرعة النسبي بـ 100
في املائة إلى حترك البرج الطرفي بالنظام
بصورة مستمرة وتوفير أقل وقت للدوران.

فعلى سبيل املثال ،إذا مت ضبط مفتاح الضغط
املنخفض على  15باوند لكل بوصة مربعة
( 103كيلو باسكال).
فعندما يصل ضغط املياه مبوقع مفتاح الضغط
إلى  15باوند لكل بوصة مربعة ( 103كيلو باسكال)،
الشكل 1-23
سيتمإغالق املفتاح ومن ثم اكتمال دائرة األمان
والسماح بتشغيل النظام.
وبالتالي ،إذا كان املفتاح ( Wet/Dryاستخدام املياه/عدم استخدام
املياه) في الوضع ( WETاستخدام املياه) وانخفض الضغط ألقل من 15
باوند لكل بوصة مربعة ( 103كيلو باسكال) ،سيقوم النظام بإيقاف
التشغيل ومن ثم يوفر للمشغل إيقاف تشغيل بضغط منخفض.
ومع ذلك ،إذا كان املشغل يريد تشغيل النظام في وضع عدم استخدام
املياه ،فيجب تخطي مفتاح الضغط املنخفض.
ميكن ضبط هذا اإلعداد من خالل ضبط املفتاح ( Wet/Dryاستخدام
املياه/عدم استخدام املياه) على الوضع ( DRYعدم استخدام املياه).
وعندئ ٍذ ستتم إزالة مفتاح الضغط املنخفض من دائرة األمان وتشغيل
النظام بدون ضغط املياه.

مالحظة

في حالة ترك املفتاح ( Wet/Dryاستخدام املياه/عدم استخدام
املياه) على الوضع ( DRYعدم استخدام املياه) عند استعمال
املشغل للمياه ،لن يتم إيقاف تشغيل النظام إذا كان مستوى
ً
منخفضا ألقل من إعداد مستوى الضغط احملدد.
الضغط

( SIS On/Offتشغيل/إيقاف التوقف في املوقع
احملدد)
تعمل على تنشيط ميزة التوقف في املوقع احملدد االختيارية أو تخطيها.
انظر الشكل .2-23

نظرة عامة

الشكل 3-23

أيضا إعداد املائة في املائة
كما تشير ً
إلى احلد األدنى لكمية املياه التي
ميكن استعمالها.
إذا مت ضبط عداد السرعة النسبي على  50في املائة ،فستتم مضاعفة
وقت الدوران بالنظام وكمية املياه التي سيتم استعمالها .وسيتم
حتريك البرج الطرفي للنظام مبعدل كل دقيقة باإلعداد  %50ملدة 30
ثانية تقري ًبا.

مالحظة
يحدد عداد السرعة النسبي  -النسبة املئوية للدقيقة التي سيتم
تشغيل البرج الطرفي للنظام فيها ،وبالتالي يقوم بتنظيم وقت
دوران النظام.
راجع تخطيط رشاش النظام لالطالع على كميات املياه التي يتم
استعمالها في اإلعدادات اخملتلفة.
كما يوضح القسم "حسابات إعداد عداد السرعة النسبي"
عملية حساب حتديد كميات املياه التي يتم استعمالها في
اإلعدادات اخملتلفة لعداد السرعة النسبي.

عداد الساعات

يسجل عدد الساعات التي يتم تشغيل النظام فيها مبا في ذلك
عدد ساعات التي يتم فيها استخدام النظام باملياه وبدون مياه .انظر
الشكل 4-23

تعمل ميزة التوقف في املوقع احملدد على إيقاف النظام
في املوقع احملدد مسبقًا باحلقل (املعني من قبل املشغل)
عندما يكون املفتاح في الوضع ( ONتشغيل).
سيؤدي ضبط املفتاح على الوضع OFF
(إيقاف التشغيل) إلى تخطي إعداد التوقف في املوقع
احملدد وعدم توقف النظام في أي موقع محدد مسبقًا.
إلعداد موقع التوقف ،راجع القسم "إيقاف املسدس
الطرفي وخيار التوقف في املوقع احملدد" بدليل مالك
النظام احملوري من .Valley
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لوحة حتكم Valley ClassicPlus

D

نظرة عامة

عداد الفولت

يعرض عداد الفولت اجلهد الكهربي الذي يتم تزويده باملاكينة من
لوحة التحكم .انظر الشكل .1-24
اجلهد الكهربي املوصى به للتشغيل
هو اجلهد الفولتي األسمي .انظر
الشكل .2-24

مفاتيح اخليارات

تتضمن لوحة حتكم  Valley ClassicPlusست فتحات توسيع خاصة
باملفاتيح االختيارية على النحو املوضح في الشكل .3-24
فتحة توسيع

فتحة توسيع

فتحة توسيع

أثناء التشغيل العادي للماكينة،
ينبغي أن يعرض العداد تقري ًبا
اجلهد الفولتي األسمي .انظر
الشكل .2-24

مالحظة

مضمنة بوحدة تحكم الجهاز
الملحق االختياري.

الشكل 1-24

عال
	• قد حتتاج بعض املاكينات التي تعمل بجهد كهربي ِ
عال شريطة عدم
إلى ضرورة تشغيلها بجهد كهربي
ِ
جتاوزه احلد األقصى ملعدل اجلهد الكهربي املسموح به.

!

مضمنة بجميع لوحات
.Valley ClassicPlus

مضمنة بجهاز وحدة الدفع
االختياري المزود بميزة "الرجوع
التلقائي/التوقفالتلقائي"

شكل 3-24

مفتاح ( Auxiliary On/Offتشغيل/إيقاف اجلهاز
امللحق)

تنبيه

	•ال تقم بتشغيل املاكينة في حالة قراءة عداد الفولت معدل
جهد كهربي أقل من احلد األدنى املسموح به أو أعلى من احلد
األقصى املسموح به .انظر الشكل .5-24

يتوفر هذا املفتاح االختياري الستخدامات أخرى مثل عملية مضخة
احلقن والتحكم اليدوي في املسدس الطرفي أو لتوفير خيارات أخرى
قد يقرر مشغل املاكينة تركيبها .انظر الشكل .4-24

	•قد يؤدي تشغيل املاكينة خارج هذه النطاقات إلى تلف
محركات وحدة الدفع واملكونات الكهربائية األخرى .راجع
الشكل .5-24
	•يجب حل مشكلة انخفاض اجلهد الكهربي قبل استئناف
التشغيل.
جهد اإلمداد الكهربي
االسمي

احلد األقصى للجهد
الكهربي املسموح به

احلد األدنى
للجهد الكهربي املسموح
به

 480فولت تيار متردد @ 60
هرتز

 505فولت تيار متردد

 440فولت تيار متردد

 415فولت تيار متردد @ 50
هرتز

 420فولت تيار متردد

 375فولت تيار متردد

 400فولت تيار متردد @ 50
هرتز

 420فولت تيار متردد

 365فولت تيار متردد

 380فولت تيار متردد @ 50
هرتز

 420فولت تيار متردد

 355فولت تيار متردد

 230فولت تيار متردد @ 60
هرتز

 253فولت تيار متردد

 220فولت تيار متردد

 220فولت تيار متردد @ 50
هرتز

 243فولت تيار متردد

 210فولت تيار متردد

 120فولت تيار متردد @ 60
هرتز

 132فولت تيار متردد

 105فولت تيار متردد

 110فولت تيار متردد @ 50
هرتز

 121فولت تيار متردد

 95فولت تيار متردد

الشكل 2-24

الشكل 4-24

مفتاح ( Engine Run/Startتشغيل/بدء احملرك)

يتم تركيب املفتاح ( RUN/STARTتشغيل/إيقاف) احملرك القياسي
لتسهيل توصيل دائرة إيقاف تشغيل احملرك .انظر الشكل .5-24
في حالة ضبط املفتاح على الوضع ( RUNتشغيل)،
سيتم إيقاف تشغيل احملرك في حالة توقف النظام
احملوري لبعض األسباب .ومن ثم يجب ضبط املفتاح
على الوضع ( STARTبدء) لبدء تشغيل احملرك.

الشكل 5-24
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لوحة حتكم Valley ClassicPlus
املفتاح ( Auto Reverse/Auto Stopالرجوع
التلقائي/التوقف التلقائي)
سيتم تركيب هذا املفتاح فقط في حالة شراء
وحدة الدفع االختيارية املزودة مبيزة الرجوع
التلقائي/التوقف التلقائي على النحو املوضح
بالشكل .1-25
سيقوم النظام في وضع ( Auto Reverseالرجوع
التلقائي) بالرجوع التلقائي على نحو تلقائي
ومستمر عند حترير ذراع املشغل.
كما سيتوقف النظام في الوضع Auto Stop
(التوقف التلقائي) عند حترير ذراع املشغل.
الشكل 1-25
يتم استخدام مجموعة أجزاء وحدة الدفع
املزودة مبيزة الرجوع التلقائي/التوقف التلقائي
للتوقف التلقائي لوحدة الدفع عند نهاية احلقل والرجوع التلقائي/
التوقف التلقائي لوحدة الدفع عند نهاية احلقل (خيار مزدوج) .انظر
الشكل .2-25

حاجز مادي
(مطلوب)
ذراع المشغل

الهيكل الذي سيتم تحرير
ذراع المشغل عليه

الشكل 2-25

خيار وحدة الدفع املزودة مبيزة الرجوع التلقائي/التوقف التلقائي

ستعمل ميزة التوقف التلقائي على توقف النظام عند ملس ذراع املشغل
للحاجز.
في حالة تزويد املاكينة بخيار الرجوع التلقائي/التوقف التلقائي ،ميكن
للمشغل خيار إيقاف النظام عند وصوله للحاجز أو تغيير النظام الجتاه
السير تلقائ ًيا ومتابعة التشغيل.
ميكن حتديد هذا اخليار باستخدام املفتاح Auto Reverse/Auto Stop
(الرجوع التلقائي/التوقف التلقائي) على النحو املوضح في الشكل .1-25

مالحظة

يجب توخي احلذر عند استخدام هذا النظام.
يجب على املشغل ضمان تالمس ذراع املشغل للهيكل احملرر.
قد تتراكم بعض مكونات التربة في مسارات العجالت في
ظل ظروف معينة وتكوّن ُم ْن َح َدرًا يعيق تالمس ذراع املشغل
للهيكل احملرر بدون حترير ذراع املشغل.
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نظرة عامة

Valley ClassicPlus لوحة حتكم
نظرة عامة
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لوحة حتكم Valley ClassicPlus
تشغيل النظام باملياه
	)1

افحص مسارات العجالت للتأكد من عدم وجود أي
مركبات أو معدات أخرى ستعيق النظام عقب بدء
التشغيل.

)2

اضبط املفتاح ( WET/DRYاستخدام املياه/عدم
استخدام املياه) على الوضع ( DRYعدم استخدام املياه)
لتخطي مفتاح الضغط املنخفض.

	)3

إذا مت استخدام دائرة إيقاف تشغيل املاكينة ،فاضبط
مفتاح ( Engine RUN/STARTتشغيل/بدء املاكينة) على
الوضع ( STARTالبدء).

	)4

أغلق بشكل جزئي صمام اخلط الرئيسي بالنظام.
سيساعد هذا على جتنب استخدام "مطرقة املياه" في
حالة تشغيل املضخة مبحرك كهربي.

	)5

قم بتشغيل املضخة( .قد تكون املضخة موصولة
بحيث يتم تشغيلها تلقائ ًيا عند الضغط على املفتاح
( STARTبدء) املوجود بلوحة حتكم املاكينة احملورية
الوسطى .راجع وكيل  Valleyلتحديد كيفية توصيل
املضخة بلوحة التحكم).

	)6

قم بتزويد النظام باملزيد من املياه شيئًا فشيئًا من خالل
صمام اخلط الرئيسي أو من خالل زيادة سرعة احملرك.
افحص مستوى الضغط بنظام  Valleyللتأكد من ضغط
التشغيل املطلوب.

	)7

أدر مفتاح الفصل الرئيسي على الوضع ( ONتشغيل) .إذا
كان التيار الكهربائي مزودًا بواسطة مولد يتم تشغيله
من خالل محرك ،فاضبط سرعة املولد بحيث تتراوح قراءة
مقياس اجلهد بني  480و 505فولت .ال ينبغي أن يتجاوز
اجلهد الكهربائي  505فولت.

تشغيل اللوحة

	)8

اضبط املفتاح ( WET/DRYاستخدام املياه/عدم
استخدام املياه) على الوضع ( WETعدم استخدام
املياه).

	)9

حدد اجتاه احلركة من خالل ضبط الفتاح
( FORWARD/REVERSEالتحرك إلى األمام/الرجوع
إلى اخللف) على الوضع ( FORWARDالتحرك إلى
األمام) أو الوضع ( REVERSEالرجوع إلى اخللف) .تذكر
أن ( Forwardالتحرك إلى األمام) يكون في اجتاه عقارب
الساعة و( Reverseالتحرك إلى اخللف) يكون عكس
اجتاه عقارب الساعة

 	)10اضغط على املفتاح ( START-STOPبدء  -إيقاف) على
نحو يجعله في مكان ( STARTبدء) ملدة تتراوح من ثانية
إلى ثانيتني ثم حرره .سيبدأ النظام اآلن.
 	)11اضبط املفتاح ( Engine RUN/STARTتشغيل/بدء
املاكينة) على الوضع ( RUNتشغيل).
 	)12اضبط عداد السرعة النسبي على إعداد السرعة
املطلوبة.
 	)13إذا كان النظام مزودًا بامليزة االختيارية التوقف في املوقع
احملدد ،فاضبط املفتاح ( SIS ON/OFFتشغيل/إيقاف
التوقف في املوقع احملدد) على املوضع املطلوب.
 	)14أما إذا كان النظام مزودًا باجلهاز االختياري الرجوع
التلقائي/التوقف التلقائي املثبت بوحدة الدفع عند
البرج ،فاضبط املفتاح Auto Reverse/Auto Stop
(الرجوع التلقائي/التوقف التلقائي) على املوضع احملدد.

Selectاملئوية
على النسبة
percentageالنسبي
 )12حتديد إعداد عداد السرعة
)12
desired
املطلوبة
timer setting.

بدء تشغيل النظام
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(التوقف
)13
Setفي)13
–––––تعينيSISSISto
ON/OFF.
احملدد) على ( ON/OFFتشغيل/إيقاف
تشغيل).

PANEL

TOWERS

الرئيسي.
الفصل
on.تشغيل مفتاح
)7
7) Main
disconnect

REVERSE

STOP

END
TOWER
DRY

REVERSE

)10
Press
ثانيتني لبدء
1-2إلى
 secondsثانية
 )10الضغط ملدة تتراوح من
to start
machine.
املاكينة.
تشغيل
9) Select
(التحرك إلى
ForwardForward
 )9orحتديد االجتاه
Direction.
 Reverseإلى اخللف).
( Reverseالتراجع
األمام) أو

DANGER
ﺧﻁﺭ
DANGER

AUX

RUN

OFF

(عدم استخدام املياه).
DRYto
DRY.إلى
 )2التعيني
2) Set
(استخدام املياه).
)8
8)WET
إلىSet
التعينيto
WET.
AUTO
REVERSE

CAUTION
CAUTION
CAUTION
CAUTION

ً

ُ
!High Voltage
480 Volts can kill.
Lock Machine Power
High
480 Volts
can kill.
!in Voltage
”the “OFF
position
Lock Machine Power in the
opening
cover.
Offbefore
position before
opening
cover.

START
ENGINE
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AUTO
STOP

SAFETY
OVERRIDE
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3) Set
إلى to
START.
(بدء).
START
 )3التعيني
11) SetRUN
إلى to
RUN.
(تشغيل).
 )11التعيني

الشكل 1-27
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(الرجوع
Auto Reverse
 )14حتديد
)14
Select
Auto Reverse
(التوقف
Auto Stop
التلقائي) أو
or Auto
Stop
(if
مثبتًا)
كانisهذا اخليار
التلقائي) (إذا
option
)installed

Structural damage can
occur when the
Safety Override switch
is depressed.

لوحة حتكم Valley ClassicPlus
تشغيل اللوحة

تشغيل النظام بدون مياه
	)1

افحص مسارات العجالت للتأكد من عدم وجود أي مركبات أو
معدات أخرى ستعيق النظام عقب بدء التشغيل.

	)6

)2

اضبط املفتاح ( WET/DRYاستخدام املياه/عدم استخدام
املياه) على الوضع ( DRYعدم استخدام املياه) لتخطي مفتاح
الضغط املنخفض.

اضغط على املفتاح ( START-STOPبدء  -إيقاف) على نحو
يجعله في مكان ( STARTبدء) ملدة تتراوح من ثانية إلى ثانيتني
ثم حرره .سيبدأ النظام اآلن.

	)7

اضبط املفتاح ( Engine RUN/STARTتشغيل/بدء املاكينة)
على الوضع ( RUNتشغيل).

	)3

إذا مت استخدام دائرة إيقاف تشغيل املاكينة ،فاضبط مفتاح
( Engine RUN/STARTتشغيل/بدء املاكينة) على الوضع START
(البدء).

	)8

اضبط عداد السرعة النسبي على إعداد السرعة املطلوبة.

	)9

	)4

أدر مفتاح الفصل الرئيسي على الوضع ( ONتشغيل) .إذا كان
التيار الكهربائي مزودًا بواسطة مولد يتم تشغيله من خالل
محرك ،فاضبط سرعة املولد بحيث تتراوح قراءة مقياس اجلهد
بني  480و 505فولت .ال ينبغي أن يتجاوز اجلهد الكهربائي 505
فولت.

إذا كان النظام مزودًا بامليزة االختيارية التوقف في املوقع احملدد،
فاضبط املفتاح ( SIS ON/OFFتشغيل/إيقاف التوقف في
املوقع احملدد) على املوضع املطلوب.

	)5

حدد اجتاه احلركة من خالل ضبط الفتاح FORWARD/
( REVERSEالتحرك إلى األمام/الرجوع إلى اخللف) على الوضع
( FORWARDالتحرك إلى األمام) أو الوضع ( REVERSEالرجوع
إلى اخللف) .تذكر أن ( Forwardالتحرك إلى األمام) يكون في
اجتاه عقارب الساعة و( Reverseالتحرك إلى اخللف) يكون
عكس اجتاه عقارب الساعة

 	)10أما إذا كان النظام مزودًا باجلهاز االختياري الرجوع التلقائي/
التوقف التلقائي املثبت بوحدة الدفع ،فاضبط املفتاح Auto
( Reverse/Auto Stopالرجوع التلقائي/التوقف التلقائي) على
املوضع احملدد.

Selectاملئوية
على النسبة
percentageالنسبي
 )12حتديد إعداد عداد السرعة
)12
desired
املطلوبة
timer setting.
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تشغيل).
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Set
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( Reverseالتراجع
Direction.
8) Set to WET.
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CAUTION
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ً

ُ
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480 Volts can kill.
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Lock Machine Power in the
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Structural damage can
occur when the
Safety Override switch
is depressed.
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(بدء).
START
 )3التعيني
3) Set
إلى to
START.
(تشغيل).
 )11التعيني
11) SetRUN
إلى to
RUN.

(الرجوع
Auto Reverse
)14
14) Select
حتديدAuto
Reverse
(orAutoالتوقف
StopStop
التلقائي) أو
Auto
(if
اخليار مثبتًا)
كان هذا
التلقائي) (إذا
option
)is installed
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Valley ClassicPlus لوحة حتكم
تشغيل اللوحة

إيقاف تشغيل املاكينة
إيقاف التشغيل الطارئ

: أوقف تشغيل أي مما يلي،إليقاف تشغيل املاكينة لظرف طارئ
.1-29  انظر الشكل.	•مفتاح فصل اخلدمة الرئيسي من مصدر التيار العمومي إلى لوحة التحكم
.1-29  انظر الشكل.	•مفتاح الفصل الرئيسي بلوحة التحكم
.1-29  انظر الشكل.	•أي مفتاح فصل بصندوق البرج
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مفتاح فصل اخلدمة الرئيسي.1
مفتاح الفصل الرئيسي بلوحة التحكم.2
مفتاح الفصل بصندوق البرج.3

1-29 الشكل

إيقاف التشغيل في األحوال العادية

 إيقاف) على-  (بدءSTART-STOP اضغط على املفتاح.1
.2-29  انظر الشكل.) (إيقافSTOP نحو يجعله في مكان
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في حالة استخدام مجموعة مولد تعمل بواسطة.4
بدء احملرك على وضع/ اضبط مفتاح تشغيل،محرك
.البدء من أجل تسلسل البدء التالي
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ﺧﻁﺭ
ً

SAFETY
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START
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)إيقاف- (بدءSTART-STOP  املفتاح.1
 (إيقافOFF  (الفصل الرئيسي) على الوضعMain Disconnect  مفتاح.2
)التشغيل

ُ
High Voltage!
480 Volts can kill.
Lock Machine Power
in the “OFF” position
before opening cover.

High Voltage! 480 Volts can kill.
Lock Machine Power in the
Off position before opening cover.
03E1652 Arabic

حتذير

!

	•ال توقف تشغيل املاكينة من خالل إبطاء سرعة املولد
2-29 الشكل
 حيث تؤدي هذه املمارسة.الذي يعمل بواسطة محرك
.إلى انخفاض اجلهد الكهربائي وإتالف مكونات املاكينة
أوقف ماكينة الري دومًا قبل إيقاف تشغيل مجموعة.•	
.املولد القائمة على محرك

29
27

FORWARD

PANEL

FORWARD

PANEL

لوحة حتكم Valley ClassicPlus
تشغيل اللوحة

TOWERS

املؤشرات الضوئية

TOWER
REVERSE
ENDأثناء
النظام
للمشغل معلومات حول
توفر أضواء
املؤشرات الضوئية ُ
تشغيله عالوة على توفيرها بعض اإلمكانيات التشخيصية.

املؤشرات الضوئية باللوحة واألبراج

PANEL

TOWERS

REVERSE

END TOWER

في حالة عدم تشغيل النظام ،ميكن استخدام املؤشرات الضوئية للوحة
واألبراج لتحديد ما إذا كانت املشكلة بلوحة التحكم أو بأبراج النظام.
يوضح اإلجراء التالي كيفية استخدام هذه املؤشرات الضوئية في حتديد
السبب العام لعدم بدء تشغيل النظام:
PANEL

اضغط املفتاح ( RUN/STARTتشغيل/بدء) ملدة تتراوح من ثانية إلى
ثانيتني وراقب مؤشرات اللوحة واألبراج الضوئية .حدد أي من األسباب
الثالثة التالية ينطبق على حالتك:
TOWERS

	)1

في حالة عدم إضاءة أي مؤشر من املؤشرات الضوئية في مدة
تتراوح من ثانية إلى ثانيتني ،فمن املرجح أن تكمن املشكلة في
لوحة التحكم أو في الطاقة الواردة إلى املاكينة .وهذا يشير
END TOWER
REVERSE
صدور الطاقة "بخط األمان".
إلى عدم

	)2

في حالة إضاءة مؤشر اللوحة الضوئي في مدة تتراوح من ثانية
إلى ثانيتني وعدم إضاءة مؤشر البرج الضوئي ،فإن هذا يشير إلى
عدم اكتمال دائرة األمان .ولعل املشكلة في ذلك ترجع إلى عدم
اكتمال دائرة األمان بأحد أبراج وحدة الدفع.

 	)3في حالة إضاءة املؤشرات الضوئية لكل من اللوحة واألبراج
عند الضغط على املفتاح ( RUN/STARTتشغيل/بدء) مع
املشكلة بلوحة
تشغيل النظام ،فمن املرجح أن تكون
عدم بدء
PANEL
FORWARD
التحكم.

مالحظة

TOWERS

إذا فشل النظام في بدء التشغيل ،فاتصل بوكيل  Valleyاملعتمد
مبنطقتك وأخبره مبالحظتك اخلاصة مبؤشرات "اللوحة واألبراج"
الضوئية أثناء إجراء بدء التشغيل.
REVERSE

سيضيئ مؤشر البرج الطرفي الضوئي عند حترك البرج الطرفي .انظر
ENDTOWERS
TOWER
REVERSE
الشكل .2-30
•إذا مت إعداد عداد السرعة النسبي على  100درجة مئوية ،فسيضيئ
هذا املؤشر الضوئي بصورة مستمرة.
END TOWER

•أما إذا مت إعداد عداد السرعة النسبي على  50درجة مئوية ،فسيضيئ
هذا املؤشر الضوئي ملدة  30ثانية وسيطفئ ملدة  30ثانية تقري ًبا.
FORWARD

PANEL

FORWARD

TOWERS
PANEL

REVERSE

ENDTOWERS
TOWER

الشكل 2-30

الشكل 1-30

FORWARD

املؤشرات الضوئية بالبرج الطرفي

REVERSE

دائ ًما ما ستضيء املؤشرات الضوئية للوحة واألبراج إذا كان النظام
قيد التشغيل .انظر الشكل .1-30
FORWARD

FORWARD

TOWERS
PANEL

END TOWER

REVERSE

END TOWER

املؤشرات الضوئية للتحرك إلى األمام والرجوع إلى
اخللف

سيضيئ املؤشر الضوئي لـ ( FORWARDالتحرك إلى األمام) أو
لإلشارة إلى اجتاه
(الرجوع إلى اخللف) عند تشغيل النظام
REVERSE
PANEL
FORWARD
حركة النظام .انظر الشكل .3-30
FORWARD

REVERSE

REVERSE

TOWERS
PANEL

ENDTOWERS
TOWER

END TOWER

الشكل 3-30

مالحظة
في حالة توقف النظام لبعض األسباب وكانت امليزة االختيارية
"الرجوع التلقائي/التوقف التلقائي" مثبتة بوحدة الدفع ،فستشير
هذه املؤشرات الضوئية إلى آخر اجتاه كان النظام يسلكه.
إذا كان النظام مزودًا بالتيار الكهربائي بواسطة مولد يتم تشغيله
من خالل محرك ،فسيعيد املشغل الطاقة ببساطة إلى اللوحة
وسيضيئ املؤشر الضوئي لـ ( FORWARDالتحرك إلى األمام) أو
( REVERSEالرجوع إلى اخللف) لإلشارة إلى آخر اجتاه كان النظام
يسلكه.
30
30

لوحة حتكم Valley ClassicPlus
زر التخطي اآلمن

تنبيه

تتميز وحدة حتكم  Valley ClassicPlusبتزويدها مبفتاح زر ضغط للتخطي
اآلمن .انظر الشكل  1-31و.2-31

	•يجب على املشغل توخي احلذر عند الضغط على هذا الزر نظرًا
ألنه سيؤدي إلى تخطي أو تعطيل جميع دوائر أمان النظام.
ً
ثوان.
	•ال تضغط مطلقا على هذا الزر ألكثر من  3أو ٍ 5
	•إذا لم يكن املُشغل يرى النظام بالكامل ،فمن املستحسن عدم

قد يتم استخدام هذا املفتاح في حالة فقد النظام لالستقامة بعض
األسباب وضرورة تخطي دائرة األمان بشكل مؤقت إلعادة اتزان النظام.
الستخدام وظيفة التخطي ،اضغط على زر تخطي األمان مع املفتاح
( STARTبدء).

استخدام مفتاح التخطي اآلمن.
	•يجب على املُشغل فحص النظام بالكامل بني جميع محاوالت

CAUTION
CAUTION
CAUTION

البدء.

Structural damage can
occur when the
Safety Override switch
is depressed.

SAFETY
OVERRIDE

تشغيل اللوحة

	•قد يؤدي تكرار محاوالت بدء التخطي إلى حدوث تلف حاد
لهيكل اجلهاز.
	•اتصل بوكيل  VALLEYاحمللي في حالة فشل بدء تشغيل
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لوحة حتكم Valley ClassicPlus
تشغيل اللوحة

			
السرعة النسبي
إعداد عداد
عدد الساعات لكل دورة
			
	)3,8( 0,15
	)5,1( 0,20
	)7,6( 0,30
	)10,2( 0,40
	)12,7( 0,50
	)15,2( 0,60
	)17,8( 0,70
	)20,3( 0,80
	)22,9( 0,90
	)25,4( 1,00
	)31,8( 1,25
	)38,1( 1,50
	)44,5( 1,75
	)50,8( 2,00
	)63,5( 2,50
	)76,2( 3,00
	)88,9( 3,50

حسابات إعداد عداد السرعة النسبي

ينظم عداد السرعة النسبي سرعة النظام التي تتحكم في كمية
املياه التي يتم استعمالها بكل دورة.

يشير إعداد عداد السرعة النسبي على  %100إلى حترك البرج األخير
بصورة مستمرة أو بنسبة  %100من الوقت.
يشير إعداد عداد السرعة النسبي على  %50إلى تشغيل البرج
األخير بنسبة  %50أو بنسبة  30ثانية من كل دقيقة ،وبالتالي ستتم
مضاعفة كمية املياه التي يتم استعمالها.
سيزود جدول توزيع البخاخات مثل التخطيط املوضح بالشكل 1-32
املشغل باملعلومات الالزمة لتحديد عمق استعمال المياه وأوقات
الدورات بإعدادات عداد السرعة النسبي المختلفة.

عدد البوصات (مم) لكل دورة

100
77
51
39
31
26
96
19
17
15
12
10
9
8
6
5
4

21
28
41
55
69
83
96
110
124
138
172
207
241
276
345
413
482

الشكل 1-32

في حالة العلم بطول النظام ومعدل التدفق في GPM(LPS)ومرات الدورات،
يمكن احتساب هذه القيم على النحو الموضح باإلجراء التالي.

 .1حدد طول النظام.

املسدس الطرفيEGR/

الوصلةالطرفيةاملعلقةOH/

طول املسافة للبرج األخير للماكينةDLRDU/
طول ماكينة الريSL/

SL = DLRDU + OH + EGR
مثال:
DLRDU
OH
EGR
SL

= قدم ( 384متر)
1260
=( 20مترًا)
 64قد ًما
قدم ( 30مترًا)
=
100
=( 384متر)  64+قد ًما ( 20مترًا)  100+قدم ( 30مترًا)
 1260قدم

SL

=( 434متر)
 1424قدم

SL
DLRDU
OH
EGR

إجمالي طول النظام  -قدم (متر)
=
املسافة إلى آخر وحدة الدفع القياسية  -قدم (متر)
=
=الوصلة الطرفية املعلقة  -قدم (متر)
طول
نصف قطر املسدس الطرفي  -قدم (متر)
=

مستويات تغطية نصف قطر املسدس الطرفي التقريبية
رين بيرد 85
رين بيرد 95
نيلسون100
رين بيرد 103

=
=
=
=

 60قد ًما ( 18مترًا)
 65قد ًما ( 20مترًا)
 100قدم ( 30مترًا)
 100قدم ( 30مترًا)
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لوحة حتكم Valley ClassicPlus
تشغيل اللوحة

حسابات إعداد عداد السرعة النسبي (يتبع)

.2حتديد سرعة دوران البرج الطرفي بإعداد عداد السرعة النسبي بنسبة  %100من اخملطط التالي:
اإلطارات القياسية
24 × 11.2
م/دقيقة
قدم/دقيقة

***LRDU
دورة إخراج التسير املركزي في الثانية

6,10
6,87
7,53
11,39
13,74

30
34
37
56
68

مجددة
24.5 × 11
م/دقيقة
قدم/دقيقة

1,86
2,09
2,30
3,47
4,19

6,33
7,14
7,82
11,83
14,28

عالية الطفو
24 × 14.9
م/دقيقة
قدم/دقيقة
6,77
7,75
8,53
12,63
15,49

1,93
2,17
2,38
3,61
4,35

2,06
2,36
2,60
3,85
4,72

الدرجة القصوى للطفو
24 × 16.9
م/دقيقة
قدم/دقيقة
2,20
2,51
2,71
4,11
5,03

7,22
8,25
8,9
13,48
16,51

38 × 11.2
م/دقيقة
قدم/دقيقة
8,34
9,12
10,28
15,03
18,24

*** دورة بالثانية وسرعة لألجهزة التي تعمل على  480فولت و 60هرتز.
بالنسبة للعمل على  50هرتز ،تقلل السرعة بعامل .0,833

 = LRDUآخر وحدة تسيير قياسية
مثال :محرك كهربائي/موتور بسرعة  30دورة في الثانية مزود بإطارات  24 × 14.9عالية التعومي =  6.77ق/د أو  2.06م/د
 .3حتديد عدد البوصات (امليلليمترات)/اليوم التي سيستعملها النظام.
ميلليمتر/اليوم =	()LPS( 27 488,4مم)
(2)SL

عدد البوصات/اليوم = ()GPM( 735,3بوصة)
(2)SL
مثال:

مثال:

على افتراض  800 = GPMجالون /دقيقة
 1424 = SLقدم
بوصة/اليوم =	()GPM 800( 735,3بوصة)
( 1424قدم)2
			

افترض أن LPS 50,47 = LPS
 434 = SLم
مم/اليوم =	()LPS 50,47( 27 488,4مم)
(2)M 434
			
		 =  7,3مم/اليوم

		 =  0,29بوصة/اليوم

 .4حتديد عدد الساعات/دورة بإعداد عداد السرعة النسبي بنسبة .%100
عدد الساعات/دورة
()%100

ساعة/دورة
()%100

( DLRDU( )0,105بالقدم)
=
(السرعة بالقدم/دقيقة)

 1260 = DLRDUقدم
مثال:
السرعة بالقدم/دقيقة =  6,77قدم/دقيقة
ساعة/دورة =	( 1260( )0,105قدم)
( 6,77قدم)
		
	()%100

= ( DLRDU( )0,105باملتر)
(السرعة باملتر/دقيقة)

 384 = DLRDUمتر
مثال:
السرعة باملتر/دقيقة =  2,06م/دقيقة
ساعة/دورة =	( 384( )0,105متر)
( 2,06متر)
		
	()%100
		 =  19,5ساعة/دورة بنسبة %100

		 =  19,5ساعة/دورة بنسبة %100

 .5حتديد عدد البوصات (امليلليمترات)/دورة بإعداد عداد السرعة النسبي بنسبة .%100
عدد البوصات/دورة =
()%100

عدد امليلليمترات/دورة = (ساعة/دورة) (مليمتر/يوم)
()24
()%100

(ساعات/دورة) (بوصة/اليوم)
()24

ساعة/دورة = 19,5
مثال:
بوصة/اليوم =  0,29بوصة
بوصة/دورة =	( 0,29( )19,5بوصة)
()24
		
	()%100

ساعة/دورة = 19,5
مثال:
مم/اليوم =  7,3مم
ملليمتر/دورة =	( 7,3( )19,5مم)
()24
		
	()%100
		 =  5,9مم/دورة بنسبة %100

		 =  0,24بوصة/دورة بنسبة %100

 .6حتديد عدد البوصات (امليلليمترات)/دورة والساعات/دورة ألي إعداد خاص بعداد السرعة النسبي باستخدام املعادلتني التاليني:
عدد البوصات/دورة = (عدد البوصات/دورة بنسبة )100( )%100
(إعداد عداد السرعة النسبي)
مثال:

بنسبة %50

بوصة/دورة = ( 0,24بوصة) ()100
()50

ميلليمتر/دورة = (ميلليمتر/دورة بنسبة )100( )%100
(إعداد عداد السرعة النسبي)
مثال:

		 =  0,48بوصة بنسبة %50
عدد الساعات/دورة
مثال:

)100( )%100
=
(عدد الساعات/دورة بنسبة
	(إعداد عداد السرعة النسبي)
ساعة/دورة =	()100( )19,5
()50
بنسبة n%50
		 =  39ساعة/دورة بنسبة %50
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ملليمتر/دورة = ( 5,9ميلليمتر) ()100
()50
بنسبة %50
=  11,9ميلليمتر بنسبة %50

عدد الساعات/دورة
مثال:

)100( )%100
=
(عدد الساعات/دورة بنسبة
(إعداد عداد السرعة النسبي)
ساعة/دورة = ()100( )19,5
()50
بنسبة %50
			

 39ساعة/دورة بنسبة %50

2,54
2,78
3,13
4,58
5,56

لوحة حتكم Valley ClassicPlus

تشغيل اللوحة
صحيفة عمل احتساب إعداد عداد السرعة النسبي
 .1حتديد طول النظام.

قدم

= SL

متر

= SL

.2حتديد سرعة دوران البرج الطرفي بإعداد عداد السرعة النسبي بنسبة .%100
قدم/دقيقة

السرعة =

م/دقيقة

السرعة =

 .3حتديد عدد البوصات (امليلليمترات)/اليوم التي سيستعملها النظام.
عدد البوصات/دورة = ()735,3( )GPM
(2)SL
			
		 =	(
			

(

			 =	(
		
			(

ميلليمتر/اليوم= ()735,3( )LPS
(2)SL
			
) ()735,3
)2

			 =	(
		
			

)
)

			 =	(
		
			(

		 =

(

) ()735,3
)2
)
)

		 =

.4حتديد عدد الساعات/دورة بإعداد عداد السرعة النسبي بنسبة .100
عدد الساعات/دورة = ( DLRDU( )0,105بالقدم)
(السرعة بالقدم/دقيقة)
	()%100
			 =	(( )0,105
		
(
			
			 =	(
		
			(

)

عدد الساعات/دورة = ( DLRDU( )0,105باملتر)
(السرعة باملتر/دقيقة)
	()%100

)
)
)

		 =

			 =	(( )0,105
		
(
			
			 =	(
		
			(

)
)
)
)

		 =

.5حتديد عدد البوصات (امليلليمترات)/دورة بإعداد عداد السرعة النسبي بنسبة .100
عدد البوصات/دورة = (عدد الساعات/دورة) (بوصة/اليوم)
24
()%100
=(

)

)(
24

=	(
24
=

)

ميلليمتر/دورة = (عدد الساعات/دورة) (ميلليمتر/اليوم)
24
()%100
			

)(

(=

			
			

24
(=

			
			

)

)
24

=
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لوحة حتكم Valley ClassicPlus
تشغيل اللوحة

صحيفة عمل احتساب إعداد عداد السرعة النسبي (يتبع)
.6حتديد عدد البوصات (امليللمترات)/دورة والساعات/دورة ألي إعداد
خاص بعداد السرعة النسبي باستخدام املعادلتني التاليني:
عدد البوصات (امليللمترات)/دورة=
(عدد البوصات (امليللمترات)/دورة بنسبة )100( )%100
(إعداد عداد السرعة النسبي)
=
) ()100
		 	(
)
(
=
		 	(
)
)
		(
=

=
عدد الساعات/دورة
(عدد الساعات لكل دورة بنسبة )100( )%100
(إعداد عداد السرعة النسبي)
		
=
) ()100
		 	(
)
(
=
		 	(
)
)
		(
=
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(	= %100

) عدد البوصات (ميللمترات)/لكل دورة

( = %90

) ÷ (= )0,9

بوصة (مم)/دورة.

(	= %80

) ÷ (= )0,8

بوصة (مم)/دورة.

( = %70

) ÷ (= )0,7

بوصة (مم)/دورة.

( = %60

) ÷ (= )0,6

بوصة (مم)/دورة.

( = %50

) ÷ (= )0,5

بوصة (مم)/دورة.

( = %40

) ÷ (= )0,4

بوصة (مم)/دورة.

( = %30

) ÷ (= )0,3

بوصة (مم)/دورة.

( = %25

) ÷ (= )0,25

بوصة (مم)/دورة.

( = %20

) ÷ (= )0,2

بوصة (مم)/دورة.

( = %15

) ÷ (= )0,15

بوصة (مم)/دورة.

( = %10

) ÷ (= )0,1

بوصة (مم)/دورة.

( = %5

) ÷ (= )0,05

بوصة (مم)/دورة.

	(
= %100

) عدد الساعات لكل دورة

	(
= %90

)	

÷	(	)0,9

=

ساعة/دورة

	(
= %80

)	

÷	(	)0,8

=

ساعة/دورة

	(
= %70

)	

÷	(	)0,7

=

ساعة/دورة

	(
= %60

)	

÷	(	)0,6

=

ساعة/دورة

	(
= %50

)	

÷	(	)0,5

=

ساعة/دورة

	(
= %40

)	

÷	(	)0,4

=

ساعة/دورة

	(
= %30

)	

÷	(	)0,3

=

ساعة/دورة

	(
= %25

)	

÷	(	)0,25

=

ساعة/دورة

	(
= %20

)	

÷	(	)0,2

=

ساعة/دورة

	(
= %15

)	

÷	(	)0,15

=

ساعة/دورة

	(
= %10

)	

÷	(	)0,1

=

ساعة/دورة

	(
= %5

)	

÷	(	)0,05

=

ساعة/دورة

لوحة حتكم Valley ClassicPlus
تشغيل اللوحة
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لوحة حتكم Valley ClassicPlus
ضغط اإلطارات

مستويات الضغط املوصى بها لإلطارات
باوند لكل بوصة مربعة ()PSI

كيلو باسكال ()kPa

 24-11.2جديد

34

234

حجم اإلطار (بالبوصة)
 38-11.2جديد

22

152

 24-14.9جديد

18

124

 24-14.9جديد ()Turf

*18

124

 24-16.9جديد

*18

124

 24-16.9جديد ()Turf

*18

124

 11R24.5مجدد

30

207

 20-9مجدد

30

207

 22.5-12.5مجدد

30

207

 11R22.5مجدد

30

207

 10R22.5مجدد

30

207

الشكل 1-37

*قد يتم تقليل مستوى ضغط اإلطار إلى  16باوند لكل بوصة مربعة
( 110كيلو باسكال) للحصول على طفو متزايد.

ملحق

يشكل مستوى ضغط اإلطارات أمرًا ها ًما! حيث يؤدي تشغيل املاكينة
بإطارات ذات مستوى ضغط منخفض إلى تلف اإلطارات ومكونات
وحدت الدفع .ومن ثم ينبغي فحص ضغط اإلطارات ثالث مرات سنويًا
على األقل ،في بداية فصل الربيع ،وأثناء فصل الري ،وخالل فصل
الشتاء .وتوصي  Valmontبضرورة فحص مستويات ضغط اإلطارات
شهريًا أثناء فصل الري .راجع امللصق املوجود على اإلطارات لالطالع
على تعليمات مستوى الضغط املناسب لإلطارات.
راجع الشكل  1-37لالطالع على مستويات الضغط املوصى بها
لإلطارات.

استبدال اإلطارات

عند استبدال اإلطارات بالنظام اخلاص بك ،تأكد من أن معدل ثنايا
اإلطار اجلديد أعلى من أو مساويًا ملعدل ثنايا اإلطار القدمي .مت تصميم
خصيصا بست ثنايا
إطارات  Titanاملكونة من أربع ثنايا 24-11.2
ً
محدبة األطراف ،ويجب استبدالها بنفس رقم قطعة غيار Valmont
( )0991257أو إطار مكون ست ثنايا.

!

حتذير

يتم شحن اإلطارات مبستوى ضغط يتراوح من  35 - 30باوند لكل
بوصة مربعة .تأكد من تفريغ هواء اإلطارات إلى مستوى الضغط
املناسب (على النحو املوضح بامللصق) قبل استخدام اإلطار.

37

