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لوحة تحكم Valley Pro2
دليل املرجع السريع

لتشغيل املاكينة( :راجع القسم نظرة عامة والتشغيل)
.2

2أدر مفتاح الفصل الرئيسي بلوحة التحكم على الوضع ( ONتشغيل) .إذا كان التيار الكهربائي مزودًا بواسطة مولد يتم تشغيله من خالل محرك،
فاضبط سرعة املولد بحيث تتراوح قراءة مقياس اجلهد بني  460و 505فولت .ال ينبغي أن يتجاوز اجلهد الكهربائي  505فولت.

دليل املرجع السريع

.1

دوما من بُعد املركبات واملعدات األخرى واملواشي واألشخاص عن املاكينة قبل تشغيلها.
1تأكد ً

تشغيل املاكينة باملياه
.1

1اضغط على

.2

.

.1

2حدد اجتاه احلركة:
•اضغط على

.3

.4

WATER
ON

تشغيل املاكينة (بدون مياه)

FORWARD

أو

.

•اضغط على

3اضبط تطبيق املاء:

•استخدم
)

PERCENT

أاضغط على
)

لضبط تطبيق املياه حسب عدد بوصات (مم) منسوب املياه.

DEPTH

أو

PERCENT

)

.

لضبط تطبيق املياه حسب إعداد مؤقت النسبة.

PERCENT

.

باستخدم مفاتيح األرقام إلدخال إعداد املؤقت النسبي للسرعة.

3

2

3

2

1

6

5

4

6

5

4

9

8

7

9

8

7

جاضغط على

على

أو

.

1

0
)

0

4اضغط على

PERCENT

أاضغط على
)

باستخدم مفاتيح األرقام إلدخال عمق املياه
بالبوصة (مم) أو إعداد مؤقت النسبة.

)

FORWARD

REVERSE

3اضبط تطبيق املاء:
•استخدم

لضبط تطبيق املياه حسب إعداد املؤقت النسبي للسرعة.

.

2حدد اجتاه احلركة:

.3

DEPTH

•استخدم

1اضغط على

.2
REVERSE

WATER
OFF

START

STOP

ENTER

.4

حلفظ القيمة.

جاضغط على

4اضغط على
على

لبدء تشغيل املاكينة .اضغط

STOP

START

ENTER

حلفظ القيمة.

لبدء تشغيل املاكينة .اضغط

إليقاف تشغيل املاكينة.

إليقاف تشغيل املاكينة.

مثال على البرمجة:
األحوال احلالية:

•إيقاف تشغيل املاكينة عند  90درجة
• SISفي وضع التشغيل ومت تعينه على  90درجة.
برمجة املاكينة حسب:
•الوقت :في  ،10/18/08الساعة  3:00م ،استخدام املياه ،التقدم لألمام،
العمق  0.75بوصة ( 19مم) ،بدء التشغيل.
•املوضع :عند  180درجة ،تشغيل  ،Aux1النسبة املئوية .100
•املوضع0 :درجة ،إيقاف تشغيل  ،Aux1العمق 0.75:درجة ( 19مم).
1ابدأ تشغيل برنامج جديد.
.1

•البدء  10/18/08في متام
 3:00م ()15:00:00
•  0,75بوصة ( 19مم)
• Forward
• Water on

•اضغط على  PROGRAMو" "2للوصول إلى ( CREATE NEWإنشاء جديد).
خطوة البرنامج 1
2اضغط على " "1للوصول إلى الوقت.
.2
•اضغط على " "0للوصول إلى التاريخ/الوقت.

.3

•أدخل التاريخ " "081810إلدخال التاريخ  8أغسطس 2010 ،ثم اضغط على .ENTER

•أدخل الوقت " "150000إلدخال الوقت  3:00م ثم اضغط على .ENTER
3اضغط على  WATER ONو FORWARDو.DEPTH
•اضغط على " 75بوصة في ( 19مم)" ثم  ENTERحلفظ  75بوصة( 19مم).
•اضغط على .START

•اضغط على  ENTERو" "2للوصول إلى ( NEXT STEPاخلطوة التالية).

خطوة البرمجة 2
4تكون خطوة البرمجة  2حسب املوقع.
.4
•اضغط على " "2للوصول إلى .POSITION
•اضغط على " "180ثم اضغط على  ENTERحلفظ  180درجة.
5اضغط على ( OPTIONSخيارات)
.5
•اضغط على " "1للوصول إلى  AUX1واضغط على " "1للوصول إلى .AUX1 ON
•اضغط على  .PERCENTاضغط على " "100ثم اضغط على  ENTERحلفظ النسبة .100
6اضغط على  ENTERو" "2للوصول إلى ( NEXT STEPاخلطوة التالية).
.6

خطوة البرمجة 3
.8
.9

8اضغط على " "2للوصول إلى  .POSITIONاضغط على " "0ثم اضغط على
 ENTERحلفظ  0درجة.
9اضغط على ( OPTIONSخيارات).
•اضغط على " "1للوصول إلى  AUX1واضغط
على " "0للوصول إلى .OFF AUX1
•اضغط على  .DEPTHاضغط على " 75بوصةفي
( 19مم)" ثم  ENTERحلفظ  75بوصة( 19مم).

1010اضغط على  ENTERثم اضغط على " "1للوصول إلى PROGRAM
( FINISHEDإنهاء البرنامج).
1111حدد أحد اخليارات التالية:
) أاضغط على " "1حلفظ البرنامج.
•حدد رقم البرنامج من  1إلى .17
•اضغط على  ENTERحلفظ البرنامج.
) باضغط على " "2حلفظ البرنامج وتشغيله.
•حدد رقم البرنامج من  1إلى .17
•اضغط على  ENTERحلفظ البرنامج وتشغيله.
) جاضغط على " "3إللغاء البرنامج.
) داضغط على " "4لتشغيل البرنامج ثم حذفه.
•حدد رقم البرنامج من  1إلى .17
•اضغط على  ENTERلتشغيل البرنامج.

رقم إصدار البرنامج9.00 :
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لوحة تحكم Valley Pro2
دليل املرجع السريع

إعداد املسدس الطرفي:

التحكم في املرحالت املساعدة:
1اضغط على

.1

1

.2

2حدد

.3

3اضغط على

.1

1اضغط على

.2

2اضغط على

.1

1اضغط على

OPTIONS

.

2

لـ  AUX1أو
1

لـ .AUX2

للتشغيل أو

0

لإليقاف.

اختيار تشغيل/إيقاف لوضعية التوقف عند نقطة محددة:
SIS
ON

لتمكني التوقف في املوقع احملدد.

SIS
OFF

لتخطي موضع التوقف في املوقع احملدد.

لضبط موضع التوقف في املوقع احملدد:
1

SYSTEM

.

لـ ( CONSTANTSالقيم الثابتة).

.2

2حدد

.3

3اضغط على

.4

4أدخل موضع التوقف في املوقع احملدد املطلوب بالدرجات ثم اضغط على

3

للوصول إلى ( Stop-In-Slotالتوقف في املوقع احملدد).
ENTER

إعادة تشغيل الطاقة والضغط:
1اضغط على

.1

7

.2

2حدد

.3

3اضغط على

.4

4اضغط على

OPTIONS

.

.

لوظيفة ( AUTORESTARTبدء تلقائي).
1
2

للتشغيل أو

0

لإليقاف.

للوصول إلى ( PRESSUREالضغط)،

إلى ( POWERالطاقة) ،أو

0

1

.1

للوصول

.2

للوصول إلى كليهما.

اختيار الرجوع التلقائي أو التوقف التلقائي:
1اضغط على

.1

6

.2

2حدد

.3

3اضغط
على

0

1

.

لـ ( CONSTANTSالقيم الثابتة).

3اضغط على  4للوصول إلى ( End Gunاملسدس الطرفي).
4حدد التسلسل ( )9-1#الذي ترغب في العمل باستخدامه.
5أدخل الزاوية اليسرى (املسدس الطرفي في وضع التشغيل) بالدرجات واضغط
.
على
6أدخل الزاوية اليمنى (املسدس الطرفي في وضع إيقاف التشغيل) بالدرجات واضغط على
ENTER

.

.6

لوظيفة ( AUTOREVERSEالرجوع التلقائي).

1

2حدد

.3
.4
.5

مالحظة :الرجاء الرجوع إلى القسم املوجود في دليل امليزات املتقدمة بعنوان
"خيار إعادة التشغيل التلقائي" للحصول على مزيد من املعلومات.
OPTIONS

1اضغط على

SYSTEM

ENTER

للوصول إلى ( AUTO REVERSEالرجوع التلقائي) أو اضغط

7حدد تسلسال ً آخر أو اضغط على

.7

للوصول إلى ( AUTO STOPالتوقف التلقائي).

.
ESC

للخروج.

مالحظة :ينطبق فقط مع وحدة التوقف /الرجوع التلقائي عند نهاية احلقل املثبتة على
وحدة التسيير .يجب أن يكون  ARASفي وضع التشغيل (.)System 1 ،8 ،8 ،2 ،1

أعطال النظام والوصف
العطل

الوصف

( SYSTEM POWER FAULTعطل بطاقة النظام)

انخفض اجلهد الكهربي عن احلد األدنى للجهد ألكثر من  15ثانية أو انقطع التيار ،أثناء عمل املاكينة.

( SYSTEM SAFETY FAULTعطل بتأمني النظام)

نتج عن خلل في دائرة ارتداد التأمني استمر ألطول من  3ثوان.

( PRESSURE FAULTعطل الضغط)

انخفض الضغط عن حد الضغط األدنى أو لم يكن ( Pressure Delayتأخير الضغط) بالقدر الكافي لتراكم الضغط في املاكينة بعد تشغيلها.
 )1الضغط على مفتاح التوقف.
 )2حدوث حالة توقف تلقائي في توقف نهاية احلقل.
 )3تنفيذ أمر توقف مبرمج.

( COMMAND FAULTعطل باألوامر)

طلب من املاكينة التوقف بأحد األشكال التالية:

( STOP-IN-SLOT (SIS) FAULTعطل
التوقف في املوقع احملدد)

أغلقت املاكينة بواسطة ( Stop-In-Slotأمر التوقف في املوقع احملدد).

( BBRAM FAULTعطل ذاكرة الوصول
العشوائي املزودة ببطارية)

حدثت محاولة لبدء املاكينة عند ظهور  Error E01في شاشة احلالة.

( FOR/REV FAULTعطل باستشعار السير لألمام/اخللف)

مرحلتا استشعار السير لألمام واخللف كانا يعمالن أكثر من  15ثانية أثناء عمل النظام أو انتظاره.

( WIND FAULTعطل الرياح)

توقفت املاكينة ألن سرعة الرياح بلغت احلد املرتفع للرياح .مؤشر سرعة الرياح اختياري .ال تظهر ( WINDالرياح) في شاشة أعطال النظام إال عند تشغيل رصد الرياح.

( DAILY OPS FAULTعطل بالعمليات اليومية)

أغلق برنامج العمليات اليومية املاكينة نظرًا لعدم السماح بالعمل بني فترات معينة ،ال تظهر ( DAILY OPSالعمليات اليومية)
بشاشة أعطال النظام إال إذا كانت ( Daily Opsالعمليات اليومية) في وضع ( ONالتشغيل).

( RELAY COM FAULTعطل املرحل)

توجد مشكلة تواصل في جزء أو برنامج بني وحدة  Pro2ولوحة املرحالت الكهربية في لوحة التحكم.

( GPS COM FAULTعطل نظام حتديد املواقع ")"GPS

عند اختيار  GPSكبروتوكول وأغلق النظام بسبب انعدام التواصل مع  GPSلوقت حدده املستخدم أثناء تنشيط إغالق فقدان إشارة  GPSأثناء عمل النظام أو انتظاره.

( GPS LOCK FAULTعطل قفل
نظام حتديد املواقع ")"GPS

عند اختيار  GPSكبروتوكول وأغلق النظام بسبب انعدام إشارة  GPSلوقت حدده املستخدم أثناء تنشيط إغالق فقدان إشارة  GPSأثناء عمل النظام أو انتظاره.

رموز األخطاء والوصف
اخلطأ

4

الوصف

E01

( EEPROM - CHECKSUM FAILED AT POWER UPفشل الفحص عند بدء التشغيل).

E02

( EEPROM - CHECKSUM FAILED AT POWER UPذاكرة الوصول العشوائي املزودة ببطارية  -فشل الفحص عند بدء التشغيل)

E03

( UNIT RESETS - THIS IS LOGGED WHEN THE SOFTWARE RESETSإعادة ضبط الوحدة  -يسجل عند إعادة ضبط البرنامج)

E04

( POWER DROP - POWER DROPPED BELOW LOW VOLTAGE LIMITانخفاض التيار  -التيار انخفض عن حد اجلهد األدنى).

E13

( KEYPAD - POSSIBLE KEY STUCK CHECK KEYPAD CONNECTIONلوحة املفاتيح  -املفتاح رمبا يكون عالقً ا ،حتقق من وصلة لوحة املفاتيح).

E14

( FWD/REV SENSE - POSSIBLE SHORT, CHECK WIRINGاستشعار األمام/اخللف  -ماس محتمل ،افحص األسالك).

E15-E17

غير متوفر

E18

( GPS COMMUNICATIONS ERROR, CHECK GPS CONNECTION AND POWERخطأ باتصال  ،GPSحتقق من اتصال  GPSومن توصيله بالطاقة).

E19

( GPS SIGNAL LOSS, CHECK FOR CLEAR PATH ABOVE ANTENNAفقدان إشارة  ،GPSحتقق من انعدام احلواجز فوق الهوائي)

E05

( SYSTEM SAFETY - POSSIBLE TOWER MISALIGNMENT, DRIVE UNIT MAY BE STUCKتأمني النظام  -احتمال انعدام اتزان البرج ،وحدة
التسيير قد تكون عالقة).

E20

( DGPS SIGNAL LOSS, CHECK FOR CLEAR PATH ABOVE ANTENNAفقدان إشارة  ،DGPSحتقق من انعدام احلواجز فوق الهوائي)

E21

( LOW FLOWانخفاض التدفق).

E06

( PUMP SAFETY - PRESSURE TOO LOW AFTER PRESSURE DELAYتأمني املضخة  -الضغط منخفض جدًا بعد تأخر الضغط).

E22

( HIGH PRESSUREارتفاع الضغط).

E07

( PRESSURE SENSOR - OUT OF RANGE HIGH, CHECK CONNECTIONمستشعر الضغط  -مرتفع خارج النطاق ،حتقق من الوصلة).

E23

( PLC COMMUNICATIONS ERRORخطأ اتصال  PLC). (GPS v2فقط)

E08

( PRESSURE SENSOR - OUT OF RANGE LOW, CHECK CONNECTIONمستشعر الضغط  -منخفض خارج النطاق ،حتقق من الوصلة).

E24

( ESYNC VALVE DUTY CYCLE DUE TO PRESSUREدورة تشغيل إعادة مزامنة الصمام بسبب الضغط)

E09

( PRESSURE SENSOR - PRESSURE HIGH WITH PUMP OFF, CHECK CONNECTIONمستشعر الضغط  -الضغط مرتفع واملضخة مطفأة،
حتقق من الوصلة).

E25

( GPS COORDINATES OUT OF RANGE, CHECK DISTANCE TO GPS OR FOR CROSSTALKإحداثيات  GPSخارج النطاق ،حتقق من املسافة
إلى  GPSأو من حدوث تشويش في اإلرسال).

E10

( PRESSURE SENSOR - MECHANICAL SWITCH COULD BE STUCKمستشعر الضغط  -املفتاح امليكانيكي قد يكون عالقً ا)

E11

( RESOLVER - ANGLE JUMPING AROUND, LUBE J PIPEاحمللل  -الزاوية تتحرك ،شحم املاسورة).

E26

( LOW TIRE PRESSUREانخفاض مستوى ضغط اإلطار)

E12

 RESOLVER - OUT OF RANGE HIGH, CHECK FOR LOOSE OR SHORTED WIRES (E12 E12احمللل  -مرتفع خارج النطاق ،حتقق من عدم ارتخاء
أو قصر األسالك).

E27

( PLC COMMUNICATIONS ERRORخطأ اتصال .)TPMS
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Declaration of Conformity

بيان التوافق
بيان التوافق وف ًقا لمعيار ISO/IEC 17050-1
اسم الشركة المصنعة:
عنوان الشركة المصنعة:
ُتقر بأن المنتج:
اسم المنتج:
رقم السلسلة:

Valmont Industries Inc.
28800 Ida Street
Valley, NE 68064
ماكينات ري  Valley Universalالخطية
5120 ،5000
7000
8120 ،8000

الرقم التسلسلي:
طلب الشراء:
ما يشير إليه هذا البيان يتوافق مع توجيهات االتحاد األوروبي التالية:
2006/42/EC
توجيه الماكينات:
2006/95/EC
توجيه الجهد المنخفض:
2004/108/EC
توجيه التوافق الكهرومغناطيسي:
يتوافق هذا المنتج مع معايير االتحاد األوروبي اإلضافية التالية:
 EN-60204-1سالمة الماكينات :المعدات الكهربائية
أمان ماكينات الري  EN-909مركزية المحور ومتحركة األطراف
 EN-953سالمة الماكينات :المتطلبات العامة لتصميم وبناء الواقيات
 ISO 12374أسالك توصيل ومعدات ماكينات الري التي يجري تشغيلها والتحكم بها كهربيًا

المنتج متوافق أيضًا مع مواد وقوانين ومعايير السالمة التالية:
قانون الكهرباء الوطني NFPA 70
المادة  240الحماية من التيار الكهربائي الزائد
يتضمن المواد :NFPA70
المادة  250التأريض
المادة  310موصالت توصيالت األسالك العامة
المادة  430المواتير ،دوائر المواتير ووحدات التحكم
المادة  675ماكينات الري التي يجري تشغيلها والتحكم بها كهربيًا
قانون الكهرباء الكندي:

 C22.1معايير السالمة للتركيبات الكهربائية

مختبرات شركات التأمين:

 :UL 508Aلوحات التحكم الصناعية

معايير :ANSI/ASABE

 S362.2أسالك توصيل ومعدات ماكينات الري التي يجري تشغيلها والتحكم بها كهربيًا
 S493.1واقيات المعدات الزراعية
 S397.2الخدمة الكهربائية للمعدات الزراعية

توقيع _________________________________________		
Ronald L. Pollack
		
Senior Electrical Engineer
		

 27سبتمبر 2013
اإلصدار_______________________
تاريخ

لوحة تحكم Valley Pro2
السالمة
التعرف على المعلومات المتعلقة بالسالمة

عال ومن ثم تصبح غاية في الخطورة إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح .ولتحقيق أقصى درجات األمان والحصول
قد يتم تزويد ماكينة الري هذه بجهد كهربي ٍ
على أفضل أداء من الماكينة ،ينبغي على كافة المالك والقائمين بالتشغيل وموظفي الصيانة قراءة وفهم دليل (دالئل) المالك/المُشغل وكافة رسائل السالمة الواردة
بهذا الدليل باإلضافة إلى عالمات/ملصقات السالمة بالماكينة قبل تشغيلها.
كما يجب على أي شخص يقوم بتجميع أو تشغيل أو صيانة أو إصالح هذه الماكينة 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 الماكينة أو إجراء أي أعمال صيانة أو استكشاف أخطاء
وإصالحها أو اختبارها أو تركيبها أو تجميع مكوناتها.
فهذه اإلرشادات تنبهك حول بعض اإلجراءات التي يتعين عليك القيام بها بعناية ،وإال فقد تحدث إصابات شخصية أو لآلخرين أو إصابة الشخص المتواجد
بجوار الماكينة أو القائم بتشغيلها أو قد يؤدي عدم تنفيذ هذه اإلجراءات إلى تلف الماكينة.

رسائل السالمة
رسائل السالمة الواردة في هذا الدليل مسبوقة برمز الخطر وكلمة من الثالث كلمات التالية؛ خطر أو تحذير أو تنبيهُ .تنبهك هذه الرسائل بالمخاطر المحتملة
التي قد تتسبب في إلحاق األذى بك أو باآلخرين و/أو تؤدي إلى تلف الممتلكات.

!

يُستخدم "رمز الخطر" هذا لتنبيه القارئ إلى بمعلومات حول اإلجراءات أو المواقف غير اآلمنة ،وقد يكون متبوعًا بكلمة خطر أو تحذير أو تنبيه.

!

خطر

!

تحذير

!

تنبيه

يُعبر "رمز الخطر" المُستخدم مع كلمة "خطر" عن المخاطر الفورية التي قد ينجم عنها وقوع إصابات شخصية بالغة أو حدوث وفاة.
يُعبر رمز الخطر المُستخدم مع كلمة "تحذير" عن اإلجراءات أو المواقف غير اآلمنة التي قد تسبب وقوع إصابة بالغة و/أو حدوث وفاة و/أو تلف الممتلكات
أو المعدات الكبرى.
يُعبر رمز الخطر المُستخدم مع كلمة "تنبيه" عن اإلجراءات أو المواقف غير اآلمنة التي قد تسبب وقوع إصابة و/أو تلف ممتلكات أو معدات صغيرة.

رسائل المعلومات

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

مالحظة

ُتستخدم كلمة "مالحظة" لتنبيهك بالمعلومات التي تشرح اإلجراءات أو التلميحات لمساعدتك على تركيب المعدة أو تشغيلها أو صيانتها بشكل صحيح.
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لوحة تحكم Valley Pro2
السالمة
استخدام آالت شخصية واقية

•يجب على الموظفين العاملين بالمناطق المحفوفة بمخاطر التعرض لصدمات كهربائية استخدام آالت شخصية واقية مالئمة لألجزاء التي يجب حمايتها من
الجسم وحتى يتم إنجاز العمل ،راجع تنظيمات إدارة السالمة والصحة المهنية بالواليات المتحدة (( )OSHAمعايير  )CFR 29 -اإلجراءات الوقائية لحماية
الموظفين ،1910.335 - .أو التشريعات القومية أو المحلية السارية لمزيد من المعلومات.
•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 لحماية كل موظف من التعرض لصدمات كهربائية أو حروق أو إصابات أخرى متعلقة بالطاقة الكهربائية
أثناء عمل هذا الموظف 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.
•بطاقات وإشارات السالمة .يجب استخدام عالمات السالمة أو رموز السالمة أو بطاقات منع الحوادث إذا لزم األمر لتحذير الموظفين من مخاطر التعرض
لصدمات كهربائية قد تعرض حياتهم للخطر.

اآلالت والمواد الموصلة

يجب التعامل مع المواد واآلالت التي قد تكون موصلة للكهرباء على نحو يمنعها من التالمس مع خطوط الطاقة أو الموصالت المكشوفة أو أجزاء من الدائرة
الكهربائية.
•وعند التعامل مع أشياء طويلة موصلة للكهرباء (مثل على سبيل المثال ال الحصر القضبان الحديدية أو األنابيب أو الزوايا والساللم) في مناطق تكون بها هذه
األشياء 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 المواد) لتقليل هذه المخاطر.
• يجب أن تكون القضبان الجانبية للساللم المحمولة غير موصلة للكهرباء.
•ال ترتدي أي أغراض موصلة من مجوهرات ومالبس (على سبيل المثال ال الحصر رباطات الساعة أو أساور أو خواتم 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 المحتملة وحدد ما إذا كانت آالت الوقاية من السقوط مالئمة للمهمة أم ال قبل بدء العمل بالماكينة .انتبه إلى المخاطر المرتبطة بالمهام
النمطية وغير النمطية .افحص معدات الحماية ضد السقوط (أحزمة الربط والحبال) 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 المعايير
التنظيمية الخاصة بإدارة السالمة والصحة المهنية بالواليات المتحدة ()OSHA  1926.501 ,1926.500 CFR 29 -و 1926.502أو التشريعات القومية
أو المحلية السارية لمزيد من المعلومات.
• 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 جي ًدا 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
مستو وبزاوية صحيحة.
السلم على سطح
ٍ

الحد األدنى للمساحة الفارغة حول المعدات أثناء العمل

لتقليل مخاطر التعرض ألي إصابات ،يحتاج جميع الموظفين إلى وجود مساحة فارغة مناسبة حول اللوحة الكهربائية أو المعدات الكهربائية األخرى .يوضح
الجدول التالي الحد األدنى لمساحة العمل الفارغة المطلوبة .راجع تنظيمات إدارة السالمة والصحة المهنية بالواليات المتحدة (( )OSHAمعايير )CFR 29 -
اإلجراءات الوقائية لحماية الموظفين ،)i()1()g(1910.303 - .أو التشريعات القومية أو المحلية السارية لمزيد من المعلومات.
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السالمة
الحد األدنى لمساحة العمل الفارغة  600-0فولت
عرض المساحة الفارغة
حول المعدات أثناء العمل

طول المساحة الفارغة حول
المعدات أثناء العمل

 30بوصة ( 760مم) الحد
األدنى أو عرض الهيكل
المحيط أيهما أكبر

 78بوصة ( 1980مم) الحد
األدنى أو طول الهيكل
المحيط أيهما أكبر

الحد األدنى لمساحة العمل الفارغة أمام اللوحة /الماكينة الكهربائية
أجزاء مكشوفة مشحونة بالطاقة على
أحد جانبي مساحة العمل وعدم وجود
أجزاء مؤرضة 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 ووجود أجزاء
مكشوفة مشحونة بالطاقة على الجانب
اآلخر.

 36بوصة ( 915مم) الحد األدنى

 42بوصة ( 1065مم) الحد األدنى

 48بوصة ( 1220مم) الحد األدنى

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

الشخص المؤهل

الشخص المؤهل هو شخص حاصل على درجة علمية أو شهادة معترف بها أو وظيفة مهنية أو من أبدى قدراته بنجاح من خالل معرفته الواسعة أو التدريب
والخبرة على حل المشاكل المتعلقة بمجال ما أو متصلة بالعمل أو بالمشروع.
يمكن فقط لألشخاص المؤهلين العمل بأجزاء الدائرة الكهربائية أو الماكينة التي تم قطع الكهرباء عنها.
راجع المعايير التنظيمية الخاصة بإدارة السالمة والصحة المهنية بالواليات المتحدة ()OSHA  m)(1926.32 CFR 29 -و 1910.333أو التشريعات
القومية أو المحلية السارية لمزيد من المعلومات.

خطوط الكهرباء العلوية

يعد تجميع أو سحب أو نقل مكونات ماكينة الري مثل على سبيل المثال ال الحصر النقطة المحورية أو العربة الخطية أو مكونات تجميع وحدة اإلدارة/الباع أو
مكونات تجميع األجزاء المتدلية و/أو الجوانب أسفل أو بالقرب من خطوط الكهرباء أمرً ا غاية في الخطورة نظرً ا للتعرض لخطر الصعق الكهربائي.
كما يعد تشغيل الماكينة على نحو يؤدي إلى رفع مكوناتها الخاصة بالري على سبيل المثال ال الحصر رفع الهوائي أو الرافعة بالقرب من خطوط الكهرباء أمرً ا
في غاية الخطورة نظرً ا لخطورة التعرض لصعق كهربائي .ينبغي عدم تشغيل هذا النوع من الماكينات إال من قبل الموظف المختص فقط .وقبل تشغيل الماكينة،
يجب على الموظف المختص قراءة إرشادات التشغيل والسالمة الصادرة من الشركة المصنعة للماكينة.
راجع تنظيمات إدارة السالمة والصحة المهنية بالواليات المتحدة (( )OSHAمعايير  )CFR 29 -الرافعات واألوناش ،1926.550 - .أو التشريعات القومية
أو المحلية السارية لمزيد من المعلومات.
•دائمًا ما ينبغي التسليم بأن أي خطوط كهرباء علوية هي مجرى كهربائي إلى حين إشعار الشخص (األشخاص) المالك لهذه الخطوط و/أو إشارة سلطات
المرافق الكهربائية بأن هذه الخطوط ليست بمجرى كهربائي وتم تأريضها بشكل واضح.
•قبل تشغيل أي ماكينة بالقرب من خط كهرباء ،تأكد من فصل الكهرباء عن الخط وتأريض الخط بشكل واضح عند نقطة العمل.
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السالمة
•يجب مالحظة أن التعرض للصعق الكهربي يمكن أن يحدث بدون مالمسة أي خطوط كهربائية .فالكهرباء يمكن أن تثب أو تصل إلى الماكينة أو أي مواد
موصلة للكهرباء قريبة منها حسب حجمها وقوتها لكن ال ينبغي لمس أي خطوط كهرباء .قد تساهم الظروف البيئة مثل الرياح الشديدة والبرق واألرضية
المبللة وغيرها من الظروف البيئة األخرى في زيادة احتمالية التعرض لصعق كهربي ومن ثم ينبغي أخذ هذه األمور بجدية في االعتبار.
•قد تتصل أبراج اإلرسال بالماكينة أو المواد المشحونة بالكهرباء .ومن ثم ينبغي عليك التأكد من خلو جهاز اإلرسال من أي شحن كهربائية عن طريق فصل
الكهرباء قبل العمل أو تشغيل الماكينة بالقرب من أبراج اإلرسال.
•يُعد تحديد مكان تجميع وحدة اإلدارة للتأكد من عدم استخدام كل من ماكينة الري أو اآلالت المستخدمة أثناء عملية التجميع انتها ًكا للحد األدنى لتوجيهات
لتوفير مساحة فارغة.
•ال تقم بتشغيل الماكينة 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 مشحو ًنا ً بالكهرباء أم ال .وبالنسبة لخطوط الكهرباء التي يبلغ جهدها أكثر من  50كيلو فولت ،فإن الحد األدنى لتوفير مساحة فارغة يقدر بـ
 10أقدام ( 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  50كيلو فولت
أو أقل سواء كان مشحو ًنا بالكهرباء أم ال .وبالنسبة لخطوط الكهرباء التي يبلغ جهدها أكثر من  50كيلو فولت ،فإن الحد األدنى لتوفير مساحة فارغة يقدر بـ
 10أقدام ( 3.05متر) باإلضافة إلى  0.4بوصة ( 1.1سم) لكل كيلو فولت أكثر من  50كيلو فولت .يجب مد زوايا الدعم المتدلية والكبالت ومكونات اإلدارة
بصورة منتظمة بمسافة تتراوح من  10أقدام إلى  12قدمًا ( 3.1م إلى  3.7متر) فوق أنبوب الري (الباع).
•استخدم الحواجز للتعرف على المناطق التي قد يحدث بها تداخل مع خطوط الكهرباء العلوية .احتفظ بمكونات تجميع ماكينة الري أو سحبها أو نقلها ومكونات
تشغيل الماكينة بما في ذلك الشحنة أو الحبال أو الملصقات بعي ًدا عن أي خطوط كهربائية بالمسافات الموضحة أعاله سواء كانت خطوط الكهرباء مشحونة
بالكهرباء أم ال.
•ينبغي دائمًا تعيين شخص لمراقبة المساحة الفارغة بين خط الكهرباء وجميع الماكينات التي يتم تشغيلها أو نقلها للتحذير "بإيقاف" جميع العمليات في الوقت
المناسب في حالة انتهاك الحد األدنى للمساحة الفارغة.
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لوحة تحكم Valley Pro2
السالمة
الحد األدنى إلجراء التأمين/والتأشير

يحدد اإلجراء التالي الحد األدنى لمتطلبات قفل األجهزة العازلة ضد الطاقة وقت إجراء أعمال الصيانة أو اإلصالح على الماكينات أو المعدات .وهو يُستخدم
لضمان توقف الماكينة أو المعدة وعزلها عن كافة مصادر الطاقة الخطرة الممكنة وقفلها قبل قيام الموظفين 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 الموظفين أثناء مالحظة
ماكينة أو أحد مكونات معدة مُقفلة 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 الموظفين المسؤولين ارتداء سترات واقية كاملة.
راجع المعايير التنظيمية الخاصة بإدارة السالمة والصحة المهنية بالواليات المتحدة ( OSHA) ( -المعايير  )CFR 29 -الحد األدنى إلجراءات التأمين
النموذجية  - App A 1910.147 -أو التشريعات القومية أو المحلية السارية لمزيد من المعلومات.

تسلسل التأمين

.1أبلغ كافة الموظفين المعنيين بوجوب إجراء أعمال الصيانة أو اإلصالح على الماكينة أو المعدة ويتعين إيقاف تشغيل هذه الماكينة أو المعدة وقفلها إلجراء
مثل هذه األعمال.
.2يتعين على الموظف المعتمد التعرف على نوع وكمية الطاقة التي تستخدمها الماكينة واستيعاب مخاطر الطاقة والتعرف على وسائل التحكم في الطاقة.
.3إذا كانت الماكينة أو المعدة في وضع التشغيل ،فأوقف تشغيلها باتباع إجراء إيقاف التشغيل المعتاد (اضغط على زر اإليقاف أو مفتاح التشغيل أو صمام
الغلق وما إلى ذلك).
.4أوقف تشغيل جهاز (أجهزة) عزل الطاقة بحيث يتم عزل الماكينة أو المعدة عن مصدر (مصادر) الطاقة.
.5أقفل جهاز (أجهزة) عزل الطاقة باستخدام قفل (أقفال) مفردة مخصصة لذلك الغرض.
.6يتعين تبديد أو كبح الطاقة المُخزنة أو المتبقية (مثل تلك التي تسري في المكثفات والزنبركات وأجزاء الماكينة المرفوعة وعجالت التوازن الدوّ ارة واألنظمة
الهيدروليكية وضغط الهواء أو الغاز أو البخار أو الماء وغير ذلك) باستخدام أساليب مثل التأريض أو التخزين أو اإلعاقة أو التصريف وهكذا.
.7تأكد من انفصال المعدة عن مصدر (مصادر) الطاقة بالتحقق أوالً من عدم وجود أي موظفين ال يرتدون السترات الواقية ،ثم التحقق من عزل المعدة 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 الوضع المحايد أو وضع "إيقاف التشغيل" بعد التأكد من عزل المعدة عن مصدر الطاقة.
.8تم اآلن قفل الماكينة أو المعدة.

!

خطر 

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

إعادة استخدام الماكينة

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

.1فحص الماكينة أو المعدة والمنطقة المحيطة بها مباشر ًة للتأكد من إزالة العناصر غير الالزمة وسالمة مكونات الماكينة أو المعدة من الناحية التشغيلية.
بشكل آمن أو إخالئهم المنطقة.
.2فحص منطقة العمل لضمان اتخاذ كافة الموظفين مواقعهم
ٍ
.3التحقق من وجود أدوات التحكم في الوضع المحايد.
.4إزالة أجهزة القفل وإعادة تزويد الماكينة أو المُعدة بالطاقة.
.5إبالغ الموظفين المعنيين بتمام عمليات اإلصالح أو الصيانة وجاهزية الماكينة أو المعدة لالستخدام.
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لوحة تحكم Valley Pro2
نظرة عامة

ً
موجزا لمكونات وأدوات تحكم لوحة تحكم.Valley Pro2
يعرض هذا القسم وص ًفا

لوحة التحكم

تستخدم لوحة تحكم  Valleyوحدة  Pro2مزودة بلوحة مفاتيح لتنفيذ أوامر المُشغل .تعمل لوحة المفاتيح مع شاشة العرض على الوحدة .انظر الشكل .1-13

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 .1-13

مفتاح التخطي اآلمن

يمكن تخطي دائرة األمان للماكينة بالضغط على هذا المفتاح برفقة مفتاح بدء التشغيل .انظر الشكل .1-13

!

تحذير

ال تقم مطلقًا بالضغط مع االستمرار على مفتاح ( SAFETY OVER RIDE SWITCHمفتاح التخطي
اآلمن) ملدة تزيد على  3ثوانٍ في أي وقت .قد يؤدي استخدام مفتاح التخطي اآلمن إلى حدوث تلف هيكلي حاد.
اتصل بوكيل  Valleyاحمللي في حالة فشل بدء تشغيل املاكينة.

مؤقت الفاصل الزمني لمدة ثالث ثوان

مؤقت الفاصل الزمني 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.

الفاصل الزمني إلعادة تشغيل المضخة

عندما يتم التحكم أيضًا في مضخة ري مضبوطة على بدء التشغيل أوتوماتيكيًا بواسطة لوحة التحكم ،يتعين حماية مضخة الري من التلف بواسطة الفاصل
الزمني إلعادة تشغيل المضخة .ال بد أن يكون الفاصل الزمني إلعادة تشغيلOffالمضخة فيOnدائرة المضخة الكهربائية بين لوحة تحكم ماكينة الري والمضخة.

!

تنبيه

ثوان أو أقل،
لتقليل احتماالت تلف المضخة الكهربائية األوتوماتيكية بسبب فقد إمداد الطاقة لفترة وجيزة تبلغ 3
ٍ
يتطلب األمر فاصالً زمنيًا إلعادة تشغيل المضخة في دائرة المضخة بين لوحة تحكم ماكينة الري والمضخة.
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لوحة تحكم Valley Pro2
نظرة عامة
شاشة عرض لوحة التحكم  -العنصر  1و2

ُتستخدم شاشة عرض لوحة التحكم لعرض حالة الماكينة الحالية والمعلومات المتعلقة بالبرمجة واختيار الوظائف .عند وجود مفتاح الفصل الرئيسي بلوحة
التحكم في وضع التشغيل في جميع األوقات األخرى التي ال يقوم فيها المُشغل ببرمجة لوحة التحكم ،تعرض شاشة عرض لوحة التحكم حالة الماكينة
ً
لكل من عناصر شاشة الحالة.
الحالية على شاشة الحالة .انظر الشكل  .1-14يعرض الجزء التالي من الصفحة والصفحات التالية توضيحً ا
موجزا ٍ
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الشكل 1-14

4

ENTER

 .1شاشة عرض لوحة التحكم
 .2شاشة الحالة االفتراضية
 .3الوقت
 .4التاريخ

ESC

 .5الجهد الكهربائي
 .6ساعة/دورة
 .7إشعار البرمجة
 .8إشعار إعادة التشغيل

الوقت  -العنصر 3

يشير إلى الوقت الحالي.

•إذا كان الوقت الحالي هو  01:45:00م،
فسيتم عرضه على الشاشة بتنسيق  24ساعة
ليكون  .13:45:00انظر الشكل .1-14

6

مالحظة

يشرح المثال الوارد في شاشة الحالة
هذه أحوال التشغيل لماكينة ري
نموذجية .قد تعرض شاشة الحالة
للماكينة الخاصة بك أحوال مختلفة.

SYSTEM

 .9إشعار رمز الخطأ
.10إشعار الجهاز الملحق 1

إشعار البرنامج  -العنصر 7

يشير إلى تحميل برنامج وانتظار تنفيذه .انظر الشكل .1-14
•في حالة عدم تحميل برامج أو وجود برامج تنتظر
التنفيذ ،لن تظهر رسالة *. *PROGRAM

إشعار إعادة التشغيل  -العنصر 8

التاريخ  -العنصر 4

يشير إلى التاريخ الحالي.

•إذا كان التاريخ الحالي هو  18أغسطس ،2007 ،يتم
عرضه على الشاشة بمثابة  8/18/07أو ،18/08/07
حسب التنسيق المحدد .انظر الشكل .1-14

الجهد الكهربائي  -العنصر 5

يشير إلى جهد التشغيل الحالي .يتوقف تشغيل الماكينة إذا انخفض
الجهد الكهربائي عن قيمة حد الجهد المنخفض .انظر الشكل .1-14

يشير إلى أن وظائف  AUTORESTARTو/أو DAILY
 OPSو/أو  CYCLEقيد التشغيل .انظر الشكل .1-14
•إذا كانت وظائف  AUTORESTARTو
 DAILY OPSو CYCLEقيد إيقاف التشغيل أو
غير نشطة ،فلن تظهر رسالة **RESTART

إشعار رمز الخطأ  -العنصر 9

يعرض رمز خطأ يشير إلى اكتشاف خطأ في
حالة اإلدخال .انظر الشكل .1-14
•إذا لم يتم اكتشاف أخطاء في حالة اإلدخال،
فلن يظهر إشعار رمز الخطأ.

إشعار الجهاز الملحق  - 1العنصر 10

ساعة/دورة  -العنصر 6

يشير إلى عدد الساعات المطلوب الستكمال دورة واحدة حسب إعداد
مؤقت النسبة المحدد .انظر الشكل .1-14

يشير إلى أن إخراج أو إدخال AUXILIARY #1
في وضع التشغيل .انظر الشكل .1-14

•إذا كان إخراج أو إدخال  Auxiliary #1في وضع
إيقاف التشغيل ,فلن تظهر الرسالة **AUX1.ON
• ال يتم عرض حالة .Auxiliary #2
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لوحة تحكم Valley Pro2
نظرة عامة

شاشة عرض لوحة التحكم (يتبع)
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الشكل .1 1-15الموقع بالحقل
.2ضغط المياه
.3إعداد مؤقت النسبة
.4إعداد العمق

الموقع بالحقل  -العنصر 1

يشير إلى موقع الماكينة في الحقل .يتم التعبير عن
موقع الماكينة بالدرجات .انظر الشكل .1-15

ضغط الماء  -العنصر 2

يشير إلى ضغط الماء الحالي في محول الضغط بوحدة باوند لكل بوصة
مربعة أو كيلو باسكال وف ًقا لوحدة القياس المحددة .انظر الشكل .1-15

إعداد مؤقت النسبة  -العنصر 3

يشير إلى إعداد مؤقت النسبة الخطي أو
المحوري الحالي .انظر الشكل .1-15

إعداد العمق  -العنصر 4

يشير إلى إعداد العمق الحالي بالبوصة أو الملليمتر
حسب وحدة القياس المحددة .انظر الشكل .1-15

ESC

SYSTEM

.5حالة الماكينة
.6حالة االتجاه
.7حالة المياه
.8إشعار التوقف في الموقع المحدد

حالة الماكينة  -العنصر 5

يشير إلى الحالة الراهنة لماكينة الري إما RUNNING
(قيد التشغيل) أو ( STOPPEDمتوقفة) أو WAITING
(قيد االنتظار) بالنسبة لضغط الماء .انظر الشكل .1-15

حالة االتجاه  -العنصر 6

يشير إلى ما إذا كان االتجاه مُعي ًنا على ( FORWARDلألمام)
(في اتجاه عقارب الساعة) أو ( REVERSEعكس االتجاه)
(في عكس اتجاه عقارب الساعة) ،وما إذا كانت الماكينة مُعينة
على بدء الحركة أو أنها تتحرك بالفعل .انظر الشكل .1-15

حالة الماء  -العنصر 7

يشير إلى اإلعداد الحالي لتطبيق الماء ،وهو إما WATER ON
(استخدام المياه) أو ( WATER OFFقطع المياه) .انظر الشكل .1-15

إشعار التوقف في الموقع المحدد  -العنصر 8

يشير إلى إعداد التوقف في الموقع المحدد الحالي .انظر الشكل .1-15
•إذا كان وضع التوقف في الموقع المحدد قيد
التشغيل ،فسيتم عرض موضع التوقف في الموقع
المحدد .مثال .SIS...90 :انظر الشكل .1-15
•إذا كان وضع التوقف في الموقع المحدد قيد
إيقاف التشغيل ،فسيتم عرض .SIS...OFF
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لوحة تحكم Valley Pro2
نظرة عامة
مفاتيح الوظائف

توجد مفاتيح الوظائف في أقصى يسار لوحة المفاتيح .انظر الشكل .1-16
لكل من مفاتيح الوظائف.
ُتستخدم مفاتيح الوظائف لبرمجة اللوحة وعرض البيانات وتحديد الخيارات التي ال يتم استخدامها كثيرً ا .ما يلي توضيح ٍ
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 .1مفتاح ( Programالبرمجة)
 .2مفتاح Diagnostics
(التشخيصات)

مفتاح ( PROGRAMالبرمجة) -
العنصر 1

ESC

DIAGNOSTICS

يُستخدم لمساعدة المُشغل في تحديد سبب توقف
تشغيل الماكينة من تلقاء نفسها أو اكتشاف
مشكلة محتملة .انظر الشكل .1-16

16

3

SYSTEM

4

 .3مفتاح ( Optionsالخيارات)
 .4مفتاح ( Systemالنظام)

OPTIONS

مفتاح OPTIONS
(الخيارات)  -العنصر 3

SYSTEM

مفتاح SYSTEM
(النظام)  -العنصر 4

يُستخدم إما لكتابة أو تشغيل البرامج التي ُتنفذ أوامر
معينة في المستقبل حسب أحوال مثل التاريخ/
الوقت والموضع في الحقل .انظر الشكل .1-16

مفتاح
(DIAGNOSTICSالتشخيص)
 -العنصر 2

2

يُستخدم للتحكم في الخيارات التي ال يكثر استخدامها
من قبل المُشغل .انظر الشكل .1-16

يُستخدم إلدخال القيم الثابتة لماكينة الري
وإعادة ضبط القيم األخرى وعرض بيانات
تشغيل الماكينة .انظر الشكل .1-16

لوحة تحكم Valley Pro2
نظرة عامة

مفاتيح اإلدخاالت الرقمية

ُتستخدم لوحة مفاتيح اإلدخال الرقمي إلدخال القيم مثل إعداد مؤقت النسبة وعمق تطبيق الماء وإعداد SIS
وغيرها ،كما ُتستخدم أيضًا لبرمجة اللوحة .فيما يلي شرح لوظائف هذه المفاتيح:

13:45:00 PROGRAM 180 . .DEG
08/18/07
RESTART
33. .PSI
477 VOLTS
E05
50.0 %
مفاتيح اإلدخال الرقمية
48.0 HR AUX1.ON
0.50 IN

RUNNING
FORWARD
WATER ON
SIS . . . 90

1

6
STOP

START

PERCENT

REVERSE

FORWARD

DEPTH

WATER
OFF

WATER
ON

SIS
OFF

SIS
ON

7

4

الشكل 1-17

3

2

1

6

5

4

9

8

7

 .1مفاتيح األرقام
 .2مفتاح العالمة العشرية
 .3مفتاح سهم الرجوع
 .4مفتاح عالمة ناقص

مفاتيح األرقام  -العنصر 1

ُتستخدم إلدخال القيم الرقمية وتحديد
خيارات البرمجة .انظر الشكل .1-17

6

5

4

DIAGNOSTICS

9

8

7

OPTIONS

0

.

ESC

ENTER

8

-

3

2

1

PROGRAM

SYSTEM

2

5

3
 .5مفتاح اإللغاء
 .6مفتاح تباين أكثر
 .7مفتاح تباين أقل
 .8مفتاح اإلدخال

ESC

مفتاح اإللغاء  -العنصر 5

يُستخدم للرجوع إلى الشاشة السابقة من الشاشة الحالية
دون إجراء أي تغييرات .انظر الشكل .1-17
يؤدي الضغط المتكرر على مفتاح اإللغاء إلى
االنتقال من الشاشة الحالية خالل الشاشات
السابقة حتى يتم عرض شاشة الحالة.

0
.

مفتاح العالمة العشرية  -العنصر 2

يُستخدم إلدخال القيم الرقمية في شكل
عشري .انظر الشكل .1-17
مثال 1.75 :بوصة ( 44.45مم).

مفتاح تباين أقل  -العنصر 7

مفتاح سهم الرجوع  -العنصر 3

يُستخدم لتقليل التباين بين النص والخلفية على شاشة
عرض لوحة التحكم .انظر الشكل .1-17

مفتاح عالمة ناقص  -العنصر 4

مفتاح اإلدخال  -العنصر 8

يُستخدم للرجوع مسافة واحدة وحذف الرقم
أو الرمز السابق .انظر الشكل .1-17

-

مفتاح تباين أكثر  -العنصر 6

يُستخدم لزيادة التباين بين النص والخلفية على
شاشة عرض لوحة التحكم .انظر الشكل .1-17

يُستخدم إلدخال القيم السالبة (غير مُستخدم
بوجه عام) .انظر الشكل .1-17

ENTER

يُستخدم في نهاية إدخال القيمة الرقمية أو
التسلسل البرمجي .انظر الشكل .1-17
17

لوحة تحكم Valley Pro2
نظرة عامة
مفاتيح اختيار األوامر

ُتستخدم مفاتيح اختيار األوامر لتشغيل ماكينة الري بوجه عام .فيما يلي توضيح موجز لكل مفتاح من مفاتيح اختيار الوظائف.

RUNNING
FORWARD
WATER
ONتحديد
مفاتيح
األوامر
SIS . . . 90
4
6

8
10

STOP

START

3

PERCENT

REVERSE

FORWARD

5

DEPTH

WATER
OFF

WATER
ON

SIS
OFF

SIS
ON

الشكل 1-18

 .1مفتاح ( Percentالنسبة)
 .2مفتاح ( Depthالعمق)
 .3مفتاح ( Startبدء التشغيل)
 .4مفتاح ( Stopاإليقاف)

PERCENT

13:45:00 PROGRAM 180 . .DEG
08/18/07
RESTART
33. .PSI
477 VOLTS
E05
50.0 %
48.0 HR AUX1.ON
0.50 IN
1
2

-

7
9

ESC

ENTER

 .5مفتاح ( Forwardالتقدم لألمام)
 .6مفتاح ( Reverseعكس االتجاه)
 .7مفتاح ( Water ONاستخدام المياه)

مفتاح ( PERCENTمؤقت النسبة)
 -العنصر 1

FORWARD

DEPTH

START

مفتاح ( STARTالبدء)  -العنصر 3

اضغط عليه لضبط مستويات العمق المطلوبة
لتطبيق الماء بالبوصة أو الملليمتر حسب
وحدة القياس المحددة .انظر الشكل .1-18

STOP

REVERSE

مفتاح ( STOPاإليقاف)  -العنصر 4

اضغط عليه إليقاف حركة الماكينة وإغالق المضخة
وإغالق صمام المياه .انظر الشكل .1-18

9

8

7

OPTIONS

0

.

 .8مفتاح ( Water OFFعدم استخدام
المياه)
 .9مفتاح ( Stop-In-Slot ONتشغيل
التوقف في الموقع المحدد)

SYSTEM

.10مفتاح ( Stop-In-Slot OFFإيقاف
تشغيل التوقف في الموقع المحدد)

مفتاح ( FORWARDالتقدم
لألمام)  -العنصر 5

مفتاح ( REVERSEعكس االتجاه)
 -العنصر 6

اضغط عليه لتوجيه الماكينة للتحرك عكس االتجاه
(عكس اتجاه عقارب الساعة) .انظر الشكل .1-18
WATER
ON

مفتاح WATER ON
(استخدام الماء)  -العنصر 7

اضغط عليه لتوجيه الماكينة لتشغيل المضخة
وفتح الصمام (أو كال الصمامين) عند بدء تشغيل
الماكينة .يتم تلقائيًا استدعاء فاصل زمني لمفتاح
الضغط مبرمج مسب ًقا للسماح بمرور فترة كافية حتى
يتولد الضغط في الماكينة .انظر الشكل .1-18

اضغط عليه لبدء تشغيل الماكينة مع افتراض
صحة عمل دوائر األمان الكهربائية.

هناك فاصل زمني يحول دون إعادة تشغيل
الماكينة بالضغط على مفتاح البدء في غضون
خمس ثوان بعد إيقافها .انظر الشكل .1-18

6

5

4

DIAGNOSTICS

اضغط عليه لتوجيه الماكينة للتحرك لألمام (في
اتجاه عقارب الساعة) .انظر الشكل .1-18

اضغط عليه لضبط قيمة مؤقت النسبة
المطلوبة .انظر الشكل .1-18

مفتاح ( DEPTHالعمق)  -العنصر 2

3

2

1

PROGRAM

WATER
OFF

مفتاح ( WATER OFFعدم
استخدام الماء)  -العنصر 8

اضغط عليه إليقاف المضخة و/أو إغالق
صمام المياه .انظر الشكل .1-18
SIS
ON

مفتاح ( SIS ONتشغيل التوقف
في الموقع المحدد)  -العنصر 9

اضغط عليه الستخدام وظيفة التوقف في الموقع المحدد،
التي تعمل على إيقاف الماكينة في موقع مُعين مسب ًقا
من قبل المُشغل في الحقل .انظر الشكل .1-18
SIS
OFF

مفتاح ( SIS OFFإيقاف تشغيل التوقف
في الموقع المحدد)  -العنصر 10

اضغط عليه إليقاف وظيفة التوقف في
الموقع المحدد .انظر الشكل .1-18
18

لوحة تحكم Valley Pro2
نظرة عامة

الرموز واالصطالحات

ورد في هذا الدليل بعض الرموز واالصطالحات والتي يتم تناولها فيما يلي:

موجه األمر

أي أمر يتطلب قيام المُشغل بإدخال البيانات يعرض موجه أمر على السطر السفلي
للشاشة.
بجوار حث األمر ،تعرض الشاشة القيمة الحالية (بين قوسين) .وهذه القيمة هي
القيمة االفتراضية .انظر الشكل .1-19
إذا كانت القيمة االفتراضية الموجودة بين قوسين هي تلك التي يرغب المُشغل في
إدخالها ،يجب الضغط على ( ENTER KEYمفتاح اإلدخال) ليتم إدخال هذه
القيمة .وإال ،يمكن للمُشغل إدخال القيمة المطلوبة.

6 PRES DLY
7 LOW PRE
8 OTHER

الشكل 1-19

اضغط على
اضغط على

0
0

أو

ESC

 .1موجه األوامر
 .2القيمة االفتراضية

مالحظة

تشير القيم الموضحة بين قوسين إلى القيمة

الخروج من الشاشات
أو

2

1

موجه األمر مميز دومًا بعالمة < في السطر السفلي من الشاشة .انظر الشكل .1-19

ESC

0 EXIT
3 SIS
1 TIME
4 END-GUN
2 DATE
5 POSITION
> )CURRENT DATE (XX / XX / XX

مر ًة واحدة لالنتقال من الشاشة الحالية إلى الشاشة السابقة.

الحالية ال ُمستخدمة بواسطة وحدة التحكم.

بشكل متكرر لالنتقال من الشاشة الحالية خالل الشاشات السابقة حتى يتم عرض شاشة الحالة.

الفواصل الزمنية للشاشات

أي شاشة ُتترك لفترة تزيد على  60ثانية بدون الضغط على أي مفتاح ترجع إلى الشاشة السابقة
التي كانت معروضة .ويتم في نهاية األمر عرض شاشة الحالة.

العروض التوضيحية

تتألف األوصاف الخاصة بشرح اإلجراءات خالل هذا الدليل من إرشادات توضح المفتاح أو مجموعة المفاتيح التي يجب
الضغط عليها لعرض الشاشة المطلوبة .وسوف يُستخدم هذا االصطالح خالل الدليل .انظر الشكل .2-19
.1

اضغط على

.2

يتم إدخال التاريخ بتنسيق شهر/يوم/سنة عندما تكون وحدة القياس مُعينة على البوصة،
أو يوم/شهر/سنة عندما تكون وحدة القياس مُعينة على النظام المتري.

SYSTEM

و

1

و

2

للوصول إلى شاشة التاريخ .انظر الشكل .2-19

إذا كان التاريخ هو  ،18.08.28تكون وحدة القياس مُعينة على البوصة.
اضغط على  0و
انظر الشكل .2-19
.3

اضغط على

ENTER

8

و

3

و

1

و

0

و

7

لكتابة .08/31/07

6 PRES DLY
7 LOW PRE
8 OTHER

0 EXIT
3 SIS
1 TIME
4 END-GUN
2 DATE
5 POSITION
CURRENT DATE (XX / XX / XX) > 08 / 31 / 07
الشكل 2-19

لالحتفاظ بالتاريخ .08/31/07

مالحظة

تشير القيم الموضحة بين قوسين إلى القيمة
الحالية ال ُمستخدمة بواسطة وحدة التحكم.

19

لوحة تحكم Valley Pro2
نظرة عامة
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لوحة تحكم Valley Pro2
إعداد لوحة التحكم
قم بإعداد لوحة التحكم لالستخدام من خالل إكمال احلد األدنى إلعدادات لوحة التحكم.
مت تضمني جداول مرجعية في هذا القسم للجهد الكهربائي واجلهد الكهربائي املنخفض وسرعة اإلدارة التقديرية وتخطيط التحويل الزاوي لـ  GPSلتحويل
الدقائق والثواني إلى درجات عشرية.
فيما يلي مواقع اإلعداد واجلداول املرجعية.

احملتويات
احلد األدنى إلعداد لوحة التحكم 33..........................................................................................................................................................................................................................
ضبط حتديد املوقع باستخدام  GPSواسترداد بيانات املوقع في وقت التشغيل35......................................................................................................................................
الطريقة اليدوية لضبط حتديد املوقع باستخدام  GPSواسترداد بيانات املوقع في وقت التشغيل (للماكينات املزودة بـ 35.......................................................)GPS
ضبط اإلعدادات عند فقد إشارة حتديد املوقع باستخدام ( GPSاختياري)36................................................................................................................................................
اختبار حتديد املوقع باستخدام 38..............................................................................................................................................................................................................GPS
اجلهد الكهربائي39......................................................................................................................................................................................................................................................
اجلهد الكهربائي املنخفض39....................................................................................................................................................................................................................................
جدول سرعة وحدة اإلدارة التقديرية39......................................................................................................................................................................................................................
جدول التحويل الزاوي لـ 40.................................................................................................................................................................................................................................GPS
أمثلة الدرجة الزاوية40........................................................................................................................................................................................................................................
سجل القيم الثابتة للنظام41...................................................................................................................................................................................................................................
ميكن تسجيل إعدادات لوحة التحكم عند الرغبة في ذلك بسجل القيم الثابتة للنظام بنهاية هذا القسم.
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لوحة تحكم Valley PRO2
إعداد لوحة التحكم
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لوحة تحكم Valley Pro2
إعداد لوحة التحكم

احلد األدنى إلعداد لوحة التحكم
إلعداد لوحة التحكم لالستخدام مع حتديد املوقع القياسي أو حتديد املوقع باستخدام  ،GPSقم بعمل اآلتي:
1.1حدد اللغة ووحدة القياس.
)أاضغط على
)
الرومانية و
)

SYSTEM

و

7

.
1

بحدد اللغة املطلوبة:

7

= اإلجنليزية و

2

= اإلسبانية و

3

= الفرنسية و

4

= اإليطالية و

5

= البرتغالية و

6

=

= اجملرية.
0

جحدد وحدة القياس املطلوبة:

= البوصة و

1

= النظام املتري.

2.2اضبط الوقت احلالي.
)أاضغط على
)
)

SYSTEM

و

1

و

1

.

بأدخل الوقت بتنسيق  24ساعة.
ENTER

جاضغط على

حلفظ القيمة.

3.3اضبط التاريخ احلالي.
)أاضغط على
)

SYSTEM

و

1

و

2

.

بأدخل التاريخ احلالي.

•عند ضبط وحدة القياس على بوصة ،أدخل التاريخ بتنسيق شهر/يوم/سنة.
•عند ضبط وحدة القياس على النظام املتري ،أدخل التاريخ بتنسيق يوم/شهر/سنة.
)

ENTER

جاضغط على

حلفظ القيمة.

4.4اضبط احلد األدنى لتطبيق النقطة احملورية،
)أاضغط على
)
)

SYSTEM

و

1

و

8

و

1

.

بأدخل احلد األدنى ملعدل تطبيق النقطة احملورية من تقرير  VChartلهذه املاكينة.
ENTER

جاضغط على

حلفظ القيمة.

5.5اضبط وقت دوران اجلهاز لكل دورة.
)أاضغط على
)
)

SYSTEM

و

1

و

8

و

2

.

بأدخل وقت الدوران لكل دورة من تقرير  VChartلهذه املاكينة.
ENTER

جاضغط على

حلفظ القيمة.

6.6اضبط اجلهد الكهربي احلالي.
)أاضغط على
)
)

SYSTEM

و

1

و

8

و

3

.

بأدخل اجلهد الكهربائي احلالي .راجع اجلهد الكهربي بصفحة .39
جاضغط على

ENTER

حلفظ القيمة.
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لوحة تحكم Valley PRO2
إعداد لوحة التحكم
إعداد احلد االدنى للوحة التحكم (يتبع)
7.7اضبط احلد األنى للجهد الكهربي املنخفض إذا كان اجلهد الكهربي أقل من  440فولت.
أاضغط على

)
)
)

SYSTEM

و

1

و

8

و

8

و

4

.

بأدخل حد اجلهد الكهربي املنخفض .راجع اجلهد الكهربي املنخفض بصفحة .39
جاضغط على

ENTER

حلفظ القيمة.

8.8قم مبعايرة محول ضغط املاء لضغط املاء احلالي الذي يساوي صفرًا.
أبعد إيقاف تشغيل املضخة وعدم استخدام املاء مع املاكينة ،اضغط على

)

SYSTEM

و

1

و

8

و

8

و

8

و

1

و

1

.

9.9وبهذا يكون قد اكتمل إعداد احلد األدنى للوحة التحكم .تتوقف برمجة إعدادات لوحة التحكم املتعلقة بتحديد املوقع على امليزات املضمنة
باملاكينة:
•فإذا كانت املاكينة غير مزودة مبيزة حتديد املوقع باستخدام  ،GPSفالرجاء املتابعة باخلطوة  11بهذه الصفحة إلكمال إعداد احلد األدنى لوحة حتكم
املاكينة بدون حتديد موقع .GPS
•وإذا كانت املاكينة مزودة مبيزة حتديد املوقع باستخدام  ،GPSفالرجاء املتابعة بالرجوع إلى "الطريقة اليدوية لضبط حتديد املوقع باستخدام GPS
واسترداد بيانات املوقع في وقت التشغيل" بالصفحة التالية وقم بإعداد موقع النقطة احملورية وإعدادات استرداد بيانات املوقع في وقت التشغيل
إلكمال احلد األدنى إلعداد لوحة حتكم املاكينة املزودة مبيزة "حتديد املوقع باستخدام ."GPS
1010حدد املوقع احلالي للماكينة غير املزودة مبيزة "حتديد املوقع باستخدام ."GPS
أاضغط على

)
)
)

SYSTEM

و

1

و

5

.

بأدخل املوضع بالدرجات.
جاضغط على

ENTER

حلفظ القيمة.

وبهذا يكون قد اكتمل إعداد احلد األدنى للوحة حتكم املاكينة غير املزودة مبيزة "حتديد املوقع باستخدام ."GPS
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لوحة تحكم Valley Pro2
إعداد لوحة التحكم

إعداد احلد االدنى للوحة التحكم (يتبع)

الطريقة اليدوية لضبط حتديد املوقع باستخدام  GPSواسترداد بيانات املوقع في وقت التشغيل (للماكينات املزودة بـ )GPS
إلعداد نوع حتديد املوقع باستخدام  GPSمن خالل ( EDITالتحرير) ،قم بعمل ما يلي:
•احصل على معلومات سرعة آخر برج وطول النقطة احملورية من تقرير  VChartلهذه املاكينة أو قم بقياس طول الفجوة من النقطة احملورية إلى وحدة
املتدل واستخدم تخطيط سرعة وحدة اإلدارة التقديرية بهذا القسم.
اإلدارة املنتظمة األخيرة بدون تضمني اجلزء
ٍ
•استخدم مستقبل  GPSكفي للحصول على إحداثيات  GPSلتحديد موقع النقطة احملورية.

•استخدم تخطيط التحويل الزاوي لـ  GPSالوارد في هذا القسم لتحويل قيم إحداثيات  GPSإلى درجات بأشكال عشرية.
•يجب حتديث البرنامج الثابت للوحة حامل تيار القدرة ( )PLCإلى اإلصدار .2
1.1قم بتعيني بروتوكول  Pin Com Port-25إلى .GPS
أاضغط على

)
)
)
)

SYSTEM

1

و

و

8

و

8

و

7

و

2

و

1

و

3

و

بأدخل معرف  PLCبصندوق برج .GPS
جاضغط على

ENTER

داضغط على

و

ESC

مالحظة

حلفظ القيمة.
ESC

•مواقع خطوط الطول ودوائر العرض التي يتم عرضها
على مستقبل  GPSالكفي عادة ما تكون معروضة
على شكل الشمال أو اجلنوب أو الشرق أو الغرب.

.

2.2قم بتعيني قيمة ( Baud Rateمعدل  )Baudإلى .4800
أاضغط على

)
)

باضغط

2

SYSTEM

و

4

•وال شك أن االجتاه املعروض يؤثر على كيفية إدخال املوقع
بلوحة التحكم.

.

•فإذا مت عرض املوقع كغرب أو جنوب ،يجب إدخال املوقع
كدرجة سالبة.

للعودة إلى شاشة احلالة.

3.3قم بتعيني موقع النقطة احملورية باستخدام ( EDITالتحرير).
أاضغط على

)

SYSTEM

و

1

و

5

)

بأدخل دائرة العرض .اضغط على

)

جأدخل خط الطول .اضغط على
داضغط

)

SYSTEM

و

1

.

1

ENTER

ENTER

و

2

•وفي أمريكا الشمالية:

.

دائما ما تكون موجبة.
 --مواقع دوائر العرض ًدائما ما تكون سالبة.
 --ومواقع خطوط الطول ً•وإذا مت عرض موقع النقطة احملورية بشكل غير صحيح
مبعدل  90أو  270درجة ،فتأكد من إدخال القيمة
السالبة أو املوجبة بشكل صحيح.

حلفظ القيمة.
حلفظ القيمة.

للعودة إلى شاشة احلالة.

4.4اضبط استرداد بيانات املوقع في وقت التشغيل.
أاضغط على

)

SYSTEM

و

1

و

5

و

2

و

3

و

1

و

1

.

بأدخل سرعة الدوران .السرعة االفتراضية  15.56قدم/الدقيقة (4.8
)
متر/الدقيقة).
)
)
)
)

جاضغط على

ENTER

حلفظ القيمة.

دأدخل طول النقطة احملورية .القيمة االفتراضية  1320قدم ( 402.3م).
هاضغط على
واضغط

SYSTEM

ENTER

حلفظ القيمة.

للعودة إلى شاشة احلالة.

مالحظة

•ينبغي عدم استخدام اإلعداد ( SET CURRENTتعيني
احلالي) إال من قبل أحد وكالء  Valleyاملعتمدين.
•وجدير بالذكر أن استخدام اإلعداد SET CURRENT
(تعيني احلالي) يتطلب توصيل جهاز إضافي بلوحة
التحكم ونحن نوصي بعدم استخدامه من قبل
املالك/املشغل أو أي مستخدم غير متخصص.
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لوحة تحكم Valley PRO2
إعداد لوحة التحكم

يتبع بالصفحة التالية.

إعداد احلد االدنى للوحة التحكم (يتبع)
الطريقة اليدوية لضبط حتديد املوقع باستخدام  GPSواسترداد بيانات
املوقع في وقت التشغيل (للماكينات املزودة بـ )GPS
5.5قم بتعيني املسافة إلى ( GPSاملسافة من النقطة احملورية إلى صندوق برج .)GPS
)

SYSTEM

أاضغط على

1

و

و

5

و

4

.

بأدخل املسافة من النقطة احملورية إلى مستقبل  .GPSال تقم بإدخال طول النقطة احملورية .القيمة االفتراضية  1320قدم
)
( 402.3متر) ويتراوح النطاق من  10إلى  6554قدم ( 3.0إلى  1997.6متر).
)

ENTER

جاضغط على

حلفظ القيمة.

قدما ( 15.2متر) ويتراوح اجملال من
)
دأدخل حد التسامح "الزائد" للطول من النقطة احملورية إلى مستقبل  .GPSاالفتراضي ً 50
قدما ( 15.2متر) أو أكثر للسماح إلشارة  GPSبالتنوع
 10إلى  6554قدم (من  3.0إلى  1997.6متر) من املستحسن إجراء الضبط على ً 50
في حالة عدم توفر .WAAS
)

ENTER

هاضغط على

حلفظ القيمة.

قدما ( 15.2متر) ويتراوح اجملال من
)
وأدخل حد التسامح "الناقص" للطول من النقطة احملورية إلى مستقبل  .GPSاالفتراضي ً 50
قدما ( 15.2متر) أو أكثر للسماح إلشارة  GPSبالتنوع
50
على
الضبط
إجراء
املستحسن
من
متر)
1997.6
إلى
3.0
(من
قدم
6554
إلى
10
ً
في حالة عدم توفر .WAAS
)

ENTER

زاضغط على
)

حاضغط

SYSTEM

حلفظ القيمة.

للعودة إلى شاشة احلالة.

6.6تابع ضبط اإلعدادات عند فقد إشارة حتديد املوقع باستخدام  GPSاملوجود باألسفل أو انتقل إلى اختبار حتديد املوقع باستخدام  GPSالوارد
بصفحة .38

ضبط اإلعدادات عند فقد إشارة حتديد املوقع باستخدام GPS
في حالة فقد إشارة حتديد املوقع باستخدام  ،GPSميكن استخدام  3وظائف مختلفة من وظائف فقد إشارة حتديد املوقع مبعزل عن بعضهم البعض أو مع بعضهم
البعض للتحكم في تشغيل املاكينة .فيما يلي توضيح للوظائف مع بيان اإلعدادات االفتراضية.
•إيقاف تشغيل النظام :عندما تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل ( ،)ONيتم إيقاف تشغيل النظام في حالة فقد إشارة حتديد املوقع باستخدام GPS
لفترة محددة من الوقت .اإلعداد االفتراضي ( ONتشغيل) مع مهلة تأخير  10دقائق.
•تعطيل املسدسات الطرفية :عندما تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل ( ،)ONيتم تعطيل املسدسات الطرفية في حالة فقد إشارة حتديد املوقع
باستخدام  GPSلفترة محددة من الوقت .اإلعداد االفتراضي ( OFFإيقاف التشغيل) مع مهلة تأخير  10دقائق.
•( Fallback Positionاسترداد بيانات املوقع) :عندما تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل ( ،)ONيتم حساب إحداثيات املوقع في حالة فقد إشارة حتديد املوقع
عبر  GPSباستخدام وقت التشغيل أو احمللل حتى يتم استعادة بيانات
املوقع مرة أخرى .اإلعداد االفتراضي ( ONتشغيل) في وقت التشغيل.
		IN EVENT OF GPS SIGNAL LOSS
∗=ON
1 SHUTDOWN SYSTEM		 3∗FALLBACK POSITION
إيقاف تشغيل النظام
2 DISABLE ENDGUNS
> SYSTEM SHUTDOWN 1 . . ON 0 . . OFF

إلعداد إيقاف تشغيل النظام ،قم مبا يلي:
1.1اعرض شاشة ( Shutdown Systemإيقاف تشغيل النظام) .انظر
الشكل .1-26
•اضغط على

SYSTEM

و

1

و

5

2

و

و

1

.

2.2قم بإجراء الضبط على ( ONتشغيل) أو ( OFFإيقاف التشغيل).
االفتراضي ( ONتشغيل).
•اضغط على

1

( ONتشغيل) أو

0

( OFFإيقاف التشغيل).

3.3أدخل مدة التأخير التي تتراوح من  1إلى  255دقيقة .مدة التأخير
االفتراضية
4.4
26

 100دقيقة .انظر الشكل .2-26

•اضغط على

ENTER

حلفظ القيمة.

الشكل 1-26

		IN EVENT OF GPS SIGNAL LOSS
∗=ON
1 SHUTDOWN SYSTEM		 3∗FALLBACK POSITION
2 DISABLE ENDGUNS
> )SYSTEM SHUTDOWN DELAY MIN (100
الشكل 2-26

لوحة تحكم Valley Pro2
إعداد لوحة التحكم

إعداد احلد االدنى للوحة التحكم (يتبع)
ضبط اإلعدادات عند فقد إشارة حتديد املوقع باستخدام GPS
تعطيل املسدسات الطرفية
إلعداد تعطيل املسدسات الطرفية ،قم مبا يلي:
1.1اعرض شاشة ( Disable End gunتعطيل املسدسات الطرفية) .انظر الشكل
.1-27
•اضغط على

SYSTEM

و

1

و

5

2

و

و

2

.

2.2قم بإجراء الضبط على ( ONتشغيل) أو ( OFFإيقاف التشغيل).
0

•اضغط على ( ON 1تشغيل) أو
االفتراضي ( OFFإيقاف التشغيل).

( OFFإيقاف التشغيل).

3.3أدخل مدة التأخير التي تتراوح من  1إلى  255دقيقة .مدة التأخير
االفتراضية  10دقائق ..انظر الشكل .2-27
•اضغط على

ENTER

حلفظ القيمة.

ضبط إعدادات استرداد بيانات املوقع عند فقد إشارة حتديده
إلعداد استرداد بيانات املوقع ،قم مبا يلي:
1.1اعرض شاشة ( Fallback Positionاسترداد بيانات املوقع) .انظر الشكل .3-27
•اضغط على

SYSTEM

و

1

و

5

و

2

و

3

.

2.2قم بإجراء الضبط على ( ONتشغيل) أو ( OFFإيقاف التشغيل).
االفتراضي ( ONتشغيل).
•اضغط على

1

( ONتشغيل) أو

0

( OFFإيقاف التشغيل).

3.3حدد وضع حساب املوقع (أ) وقت التشغيل أو (ب) احمللل .االفتراضي
وقت التشغيل
)

ألوقت التشغيل ،قم مبا يلي:
1)1حدد وقت التشغيل (موصى به) كوضع حلساب
املوقع .انظر الشكل .4-27

•اضغط على

1

و

ENTER

.

2)2أدخل سرعة الدوران .السرعة االفتراضية 15.56
قدم/الدقيقة ( 4.8متر/الدقيقة) .انظر الشكل .5-27
•اضغط على

ENTER

حلفظ القيمة.

3)3أدخل طول النقطة احملورية .القيمة االفتراضية
 1320قدم ( 402.3م) .انظر الشكل .6-27
•اضغط على

ENTER

حلفظ القيمة.

أو
بفي حالة اختيار احمللل (ال يوصى باختياره السترداد بيانات
)
املوقع في حالة فقد إشارة حتديد املوقع عبر  ،)GPSقم مبا يلي:

		 IN EVENT OF GPS SIGNAL LOSS
∗=ON
1∗SHUTDOWN SYSTEM		 3∗FALLBACK POSITION
2 DISABLE ENDGUNS
> DISABLE ENDGUNS 1 . . ON 0 . . OFF
الشكل 1-27
		IN EVENT OF GPS SIGNAL LOSS
∗=ON
1∗SHUTDOWN SYSTEM		 3∗FALLBACK POSITION
2 DISABLE ENDGUNS
> )DISABLE ENDGUNS DELAY MIN ( 10
الشكل 2-27
		IN EVENT OF GPS SIGNAL LOSS
∗=ON
1∗SHUTDOWN SYSTEM		 3∗FALLBACK POSITION
2∗DISABLE ENDGUNS
> FALLBACK POSITION 1 . . ON 0 . . OFF
الشكل 3-27
		IN EVENT OF GPS SIGNAL LOSS
∗=ON
1∗SHUTDOWN SYSTEM		 3∗FALLBACK POSITION
2∗DISABLE ENDGUNS
SELECT 1 . . RUNTIME 2 . . RESOLVER (1) > 1
الشكل 4-27
		IN EVENT OF GPS SIGNAL LOSS
∗=ON
1∗SHUTDOWN SYSTEM		 3∗FALLBACK POSITION
2∗DISABLE ENDGUNS
PIVOT SPEED M/MIN (4,8) > XX.XXX
الشكل 5-27
		IN EVENT OF GPS SIGNAL LOSS
∗=ON
1∗SHUTDOWN SYSTEM		 3∗FALLBACK POSITION
2∗DISABLE ENDGUNS
PIVOT LENGTH M (402,3) > XXXX
الشكل 6-27
		IN EVENT OF GPS SIGNAL LOSS
∗=ON
1∗SHUTDOWN SYSTEM		 3∗FALLBACK POSITION
2∗DISABLE ENDGUNS
SELECT 1 . . RUNTIME 2 . . RESOLVER (1) > 2
الشكل 7-27

1)1حدد احمللل كوضع حلساب املوقع .انظر الشكل .7-27
•اضغط على

2

و

ENTER

.

27

لوحة تحكم Valley PRO2
إعداد لوحة التحكم
تابع إجراء اإلعدادات باالنتقال إلى "اختبار وضبط حتديد املوقع باستخدام  "GPSالوارد بالصفحة التالية.

إعداد احلد االدنى للوحة التحكم (يتبع)

اختبار وضبط حتديد املوقع باستخدام GPS
إذا كانت املاكينة مزودة مبيزة "حتديد املوقع باستخدام  ،"GPSفقم بإجراء ما يلي للتحقق عمل امليزة بشكل صحيح.

مالحظة

•قد يكون من الضروري حتريك املاكينة في كال االجتاهني ليتسنى عرض املوقع بدقة على الشاشة.
•سيتم حتديث املوقع من خالل "حتديد املوقع باستخدام  "GPSعند تغيير اجتاه السير .
1.1اعرض شاشة ( Positionحتديد املوقع) .انظر الشكل .1-28
أاضغط على

)

SYSTEM

و

1

و

5

و

3

.
			CURRENT POSITION: 288.3 -> 175.6
SAT COUNT: 8
LOCK: DGPS
)LAT: (-30.297895
)LON: (-127.739125
> )CURRENT POSITION (175.6

2.2ستعرض شاشة "حتديد املوقع" املعلومات التالية:
•( Current Positionاملوقع احلالي) :يتم عرض كل من مواقع GPS
املصفاة وغير املصفاة.
•( Sat Countعدد األقمار الصناعية) :تعرض عدد األقمار الصناعية
املعروضة.

الشكل 1-28

•( Lockنظام التأمني) :يعرض نوع إشارة القمر الصناعي (بال أو قياسي
أو  )DGPSالتي يتم تأمني مستقبل  GPSبها.
•( Latخط العرض) :يعرض خط العرض احلالي.
•( Lonخط الطول) :يعرض خط الطول احلالي.
•( Current Positionاملوقع احلالي) :يعرض املوقع احلالي للماكينة.
3.3قم بتحريك املاكينة في أي اجتاه للتأكد من تغيير املوقع املعروض بشاشة احلالة بصورة منتظمة وفقً ا حلركة املاكينة.
•في حالة عدم عمل ميزة "حتديد املوقع باستخدام  ،"GPSالرجاء االطالع على قسم استكشاف املشاكل وإصالحها.
•وفي حالة عمل ميزة "حتديد املوقع باستخدام  ،"GPSفقد اكتملت عملية التثبيت.
4.4قم بتعيني موقع برج آلة الري احملورية بالدرجات في حالة عدم الرغبة بعرضها على شكل  0درجة شماالً .سيتم حتديد قيمة املوقع بشاشة
( Positionحتديد املوقع) .لتحرير املوقع ،يجب قفل  .GPSاإلعداد االفتراضي  0درجة ،مع حتديد موقع املاكينة شماالً.
أاضغط على

)
)
)
)

28

SYSTEM

و

1

و

5

و

3

.

بأدخل موقع وصلة امتداد آالت الري احملورية بالدرجات.
جاضغط على
داضغط

SYSTEM

ENTER

حلفظ القيمة.

للعودة إلى شاشة احلالة.

لوحة تحكم Valley Pro2
إعداد لوحة التحكم
( Voltageاجلهد الكهربائي)
تتميز القيم الثابتة للجهد الكهربي مبعايرة جهاز اجلهد الكهربي باجلهد الكهربي
الفعلي الوارد إلى لوحة التحكم حتى ميكن مراقبة تقلبات اجلهد الكهربي بشكل
صحيح.
يجب قياس اجلهد الكهربي الوارد إلى لوحة التحكم بالفولتميتر من قبل كهربائي
متخصص أو موظف اخلدمة .ويتم إدخال هذه القيمة كقيمة ثابتة للجهد الكهربي.
يجب عدم جتاوز امدادات اجلهد الكهربائي للحد األقصى المدادات التيار الكهربائي
املسرود بالشكل 1-29

( Low Voltageاجلهد الكهربائي املنخفض)

احلد األدنى للجهد الكهربائي

احلد األقصى للجهد الكهربائي

 480فولت تيار متردد @  60هرتز

 505تيار متردد

 415فولت تيار متردد @  50هرتز

 420فولت تيار متردد

 400فولت تيار متردد @  50هرتز

 420فولت تيار متردد

 380فولت تيار متردد @  50هرتز

 420فولت تيار متردد

 230فولت تيار متردد @  60هرتز

 253تيار متردد

 220فولت تيار متردد @  50هرتز

 243تيار متردد

 120فولت تيار متردد @  60هرتز

 132تيار متردد

 110فولت تيار متردد @  50هرتز

 121تيار متردد

الشكل 1-29

يستخدم اجلهد الكهربائي املنخفض لتعيني حد اجلهد املنخفض .واإلعداد االفتراضي
حلد اجلهد املنخفض املعني من قبل املصنع على  440فولت لالستخدام مع اإلمداد بتيار
كهربي متردد بجهد  480فولت و 60هرتز .واحلدود املوصى بها للجهد الكهربي املنخفض
للتيارات الكهربائية األخرى موضحة مبخطط "اجلهد الكهربائي املنخفض املوصى به"
شكل .2-29

احلد األدنى للجهد الكهربائي

إعداد اجلهد الكهربائي
املنخفض املوصى به

 480فولت تيار متردد @  60هرتز

 440تيار متردد

 415فولت تيار متردد @  50هرتز

 375تيار متردد

 400فولت تيار متردد @  50هرتز

 365تيار متردد

 380فولت تيار متردد @  50هرتز

 355تيار متردد

 230فولت تيار متردد @  60هرتز

 220تيار متردد

 220فولت تيار متردد @  50هرتز

 210تيار متردد

 120فولت تيار متردد @  60هرتز

 105تيار متردد

 110فولت تيار متردد @  50هرتز
الشكل 2-29

 95تيار متردد

وفي حالة استشعار لوحة التحكم انخفاض اجلهد الكهربائي ألقل من حد اجلهد
الكهربائي املنخفض من خالل الفولتميتر ،يقوم املؤقت املضمن بتشغيل املاكينة لفترة
زمنية تصل إلى  15ثانية لتجنب إيقاف تشغيل املاكينة بصورة مزعجة نتيجة تقلبات
اجلهد الكهربائي.
وفي حالة استمرار تزويد املاكينة بجهد كهربي منخفض بعد  15ثانية ،يتم إيقاف
تشغيل املاكينة وستعرض شاشة التشخيصات العطل املتعلق بطاقة املاكينة.

تنبيه

!

•ال تقم بضبط اجلهد الكهربائي املنخفض بأقل من احلد املوصى به للجهد الكهربائي املنخفض.
•سينجم عن اجلهد الكهربائي املنخفض تلف محركات اإلدارة واملكونات الكهربائية األخرى.

جدول سرعة وحدة اإلدارة التقديرية
استخدم هذا اجلدول لتقدير وحدة اإلدارة الوسيطة وسرعة وحدة اإلدارة الطرفية حسب دورة إخراج محرك وحدة اإلدارة في الثانية وحجم اإلطارات واجلهد
الكهربائي للماكينة .انظر الشكل .3-29
سرعة وحدة اإلدارة التقديرية
دورة إخراج محرك
وحدة اإلدارة في
الثانية اللفة
بالدقيقة حملرك
وحدة الدفع

أحجام اإلطارات  /اجلهد الكهربائي للماكينة والتردد بالهرتز
24 × 11.2
 480فولت  60هرتز

24 × 14.9
 380فولت  50هرتز

 480فولت  60هرتز

24 × 16.9
 380فولت  50هرتز

 480فولت  60هرتز

38 × 11.2
 380فولت  50هرتز

 480فولت  60هرتز

 380فولت  50هرتز
متر/
الدقيقة

قدم/
الدقيقة

متر/
الدقيقة

قدم/
الدقيقة

متر/
الدقيقة

قدم/
الدقيقة

متر/
الدقيقة

قدم/
الدقيقة

متر/
الدقيقة

قدم/
الدقيقة

متر/
الدقيقة

قدم/
الدقيقة

متر/
الدقيقة

قدم/
الدقيقة

متر/
الدقيقة

قدم/
الدقيقة
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5,90

1,80

4,91

1,50

6,54

1,99

5,45

1,66

6,98

2,13

5,81

1,77

8,06

2,45

6,71

2,04

30

6,10

1,86

5,08

1,55

6,77

2,06

5,64

1,72

7,22

2,20

6,01

1,83

8,34

2,54

6,95

2,12

34

6,95

2,12

5,79

1,76

7,40

2,25

6,16

1,88

8,16

2,48

6,80

2,07

9,45

2,88

7,87

2,40

35

7,12

2,17

5,93

1,81

7,89

2,40

6,57

2,00

8,42

2,56

7,01

2,14

9,73

2,96

8,11

2,47

37

7,53

2,29

6,27

1,91

8,53

2,60

7,11

2,16

8,90

2,71

7,41

2,26

10,28

3,13

8,56

2,61

43

8,75

2,66

7,29

2,22

9,91

3,02

8,26

2,51

10,34

3,15

8,61

2,62

11,94

3,64

9,95

3,03

56

11,39

3,47

9,49

2,89

12,63

3,85

10,52

3,20

13,48

4,10

11,23

3,42

15,56

4,74

12,96

3,95

58

11,80

3,59

9,83

2,99

13,08

3,98

10,90

3,32

13,96

4,25

11,63

3,54

16,12

4,91

13,43

4,09

68

13,84

4,21

11,53

3,51

15,34

4,67

12,78

3,89

16,36

4,98

13,63

4,15

18,90

5,76

15,74

4,79

69

14,03

4,27

11,69

3,56

15,57

4,74

12,97

3,95

16,60

5,05

13,83

4,21

19,18

5,84

15,98

4,86

الشكل 3-29

29

لوحة تحكم Valley PRO2
إعداد لوحة التحكم
جدول التحويل الزاوي لـ GPS
استخدم هذا اجلدول لتحويل الدرجات الزاوية لـ  GPSمن الدقائق والثواني إلى درجات عشرية عند إعداد إحداثيات  GPSيدويًا في  Pro2بلوحة التحكم.

حتويل الدقائق والثواني إلى درجات عشرية

(يستند هذا التحويل إلى أن الثانية الواحدة =  0,00027778درجة)

حتويل الثواني إلى درجات عشرية

حتويل الدقائق إلى درجات عشرية
الدقيقة

الدرجة

الدقيقة

الدرجة

الدقيقة

الدرجة

الثانية

الدرجة

الثانية

الدرجة

الثانية

الدرجة

1

0,0167

21

0,3500

41

0,6833

1

0,0003

21

0,0058

41

0,0114

2

0,0333

22

0,3667

42

0,7000

2

0,0006

22

0,0061

42

0,0117

3

0,0500

23

0,3833

43

0,7167

3

0,0008

23

0,0064

43

0,0119

4

0,0667

24

0,4000

44

0,7333

4

0,0011

24

0,0067

44

0,0122

5

0,0833

25

0,4167

45

0,7500

5

0,0014

25

0,0069

45

0,0125

6

0,1000

26

0,4333

46

0,7667

6

0,0017

26

0,0072

46

0,0128

7

0,1167

27

0,4500

47

0,7833

7

0,0019

27

0,0075

47

0,0131

8

0,1333

28

0,4667

48

0,8000

8

0,0022

28

0,0078

48

0,0133

9

0,1500

29

0,4833

49

0,8167

9

0,0025

29

0,0081

49

0,0136

10

0,1667

30

0,5000

50

0,8333

10

0,0028

30

0,0083

50

0,0139

11

0,1833

31

0,5167

51

0,8500

11

0,0031

31

0,0086

51

0,0142

12

0,2000

32

0,5333

52

0,8667

12

0,0033

32

0,0089

52

0,0144

13

0,2167

33

0,5500

53

0,8833

13

0,0036

33

0,0092

53

0,0147

14

0,2333

34

0,5667

54

0,9000

14

0,0039

34

0,0094

54

0,0150

15

0,2500

35

0,5833

55

0,9167

15

0,0042

35

0,0097

55

0,0153

16

0,2667

36

0,6000

56

0,9333

16

0,0044

36

0,0100

56

0,0156

17

0,2833

37

0,6167

57

0,9500

17

0,0047

37

0,0103

57

0,0158

18

0,3000

38

0,6333

58

0,9667

18

0,0050

38

0,0106

58

0,0161

19

0,3167

39

0,6500

59

0,9833

19

0,0053

39

0,0108

59

0,0164

20

0,3333

40

0,6667

60

1,0000

20

0,0056

40

0,0111

60

0,0167

أمثلة الدرجة الزاوية

الشكل 1-30

تبدو الدرجة الزاوية بالدرجات والدقائق والثواني على شاكلة األمثلة التالية:
•تتم قراءة  ،˝37 1́1 °10بمثابة  10درجات و 11دقيقة و 37ثانية.
	)أ(قم بتحويل الدقائق والثواني إلى قيمة
بدرجة عشرية باستخدام اجلدول الوارد في الشكل
.1-30

 10درجات

=

 10.0000درجة

 11دقيقة =  0.1833درجة

 11دقيقة

=

 0.1833درجة

 37ثانية =  0.0103درجة.

 37ثانية

=

 0.0103درجة

˝37 1́1 °10

=

 10.1936درجة

•وتتم قراءة  5́.245 °12مبثابة  12درجة و 5.245دقيقة.
	)أ(قم بتحويل األرقام العشرية للدقيقة إلى
درجات عشرية باستخدام اجلدول الوارد في الشكل
 1-30ثم اضرب الرقم العشري للدقيقة في .0.0167
 5دقائق =  0.0833درجة
 0.245دقيقة =
 0.0041 = 0.0167 × 0.245درجة
30

معا.
	)ب(اجمع جميع قيم الدرجات العشرية ً

معا.
	)ب(اجمع جميع قيم الدرجات العشرية ً
 12درجة

=

 12.0000درجة

 5دقائق

=

 0.0833درجة

 0.245دقيقة

=

 0.0041درجة

"0.245 5 °12

=

 12.0874درجة

لوحة تحكم Valley Pro2
إعداد لوحة التحكم

سجل القيم الثابتة للنظام
أدخل القيم الثابتة للنظام على النحو املطلوب .امأل النموذج التالي بالقيم الثابتة اخملصصة لهذه املاكينة عند الرغبة في ذلك.
( ON or OFFتشغيل أو
إيقاف التشغيل)

( SISالتوقف في املوقع احملدد)
( Stop-In-Slot Positionموضع
التوقف في املوقع احملدد)

( Modeالوضع)
( Activateتنشيط)

( End Gunاملسدس الطرفي)
الزاوية اليسرى

التسلسل

( Daily Start/Stopالتشغيل/اإليقاف اليومي)

الزاوية اليمنى

1

( Start Timeوقت البدء)

2

( Stop Timeوقت اإليقاف)

3

( Active Daysأيام التشغيل)

4

( Cycle On/Offتشغيل/إيقاف الدورة)

5

)Cycle Interval (Number of Days
(الفاصل الزمني للدورة) (عدد األيام)

6

( Cycle Start Timeوقت بدء الدورة)

7

( Windالرياح)

8

( Wind High Limitاحلد
املرتفع للرياح)

9
( Positionاملوضع)

( ON or OFFتشغيل أو
إيقاف التشغيل)

( Pivot Pointالنقطة احملورية)
AR/AS

( Latitudeخط العرض)

( ON or OFFتشغيل أو
إيقاف التشغيل)

( Longitudeخط الطول)
( Position Lossفقدان حتديد املوقع)

Delay in Seconds
(التأخير بالثواني)

Distance to GPS
(املسافة إلى )GPS

( Percent Timerمؤقت النسبة)

( Plusزائد)

( Cycle in Secondsالدورة بالثواني)

( Minusناقص)

( Low Voltageاجلهد الكهربائي املنخفض)

( Pres Dlyتأخر الضغط)

( Low Voltage Limitحد اجلهد
الكهربائي املنخفض)

( Startup Pressure Delay in Secondsبدء
تشغيل تأخر الضغط بالثواني)

( Dir Offsetضبط االجتاه)

Operating Pressure Delay in Seconds
(تشغيل تأخر الضغط بالثواني)

( Direction Offsetضبط االجتاه)
( Engine/Pumpاملضخة/احملرك)

( Low Presالضغط املنخفض)

( Engine or Pumpاملضخة أو احملرك)

( Low Pressure Limitحد
الضغط املنخفض)

( Normal or Altعادي أو بديل)

( Min Appاحلد األدنى للتطبيق)

( COM Portمنفذ )COM

Minimum Application
(احلد األدنى للتطبيق)

9-Pin( 9أسنان)

25-Pin( 25سن)

( Protocolبروتوكول)
( Baud Rateمعدل )Baud

( Hrs/Revدورة/الساعة)

Hardware Flow Control
(التحكم في تدفق اجلهاز)

Time Per Revolution
(عدد املرات لكل دورة)

( Key Waitانتظار املفتاح)

( Voltageاجلهد الكهربائي)

( Config Noticeإشعار التكوين)

( Current Voltageاجلهد
الكهربائي احلالي)

( .Base I.Dمعرف األساس)
( Modem Typeنوع املودم)

( Wide Bndنطاق عريض)
الزاوية اليسرى

التسلسل
1
2

الزاوية اليمنى

( Callout Triesمحاوالت االستدعاء)
Radio Hop On or Off
(تشغيل أو إيقاف تشغيل
قفز املوجات الالسلكية)

3

( Intermediate Unit IDمعرف
الوحدة الوسيطة)

5

( Phone Numberرقم الهاتف)

6

( Notice On or Offتشغيل أو
إيقاف التشغيل املالحظات)

4

7
8
9
( Flowmeterمقياس التدفق)
Flowmeter Pulse Rate
(معدل نبض التدفق)
( RTU IDمعرف )RTU
( Three Digit ID Numberاملعرف
املكون من ثالثة أرقام)
( Daily Opsالعمليات اليومية)
( Daily On/Offتشغيل/إيقاف تشغيل العمليات اليومية)

( No Ackبدون إشعار باالستالم)
( Pres Sensorمستشعر الضغط)
Pressure Sensor Type
(نوع مستشعر الضغط)
( Back Lightالضوء اخللفي)
( Back Light Delayمهلة
تأخير الضوء اخللفي)
( Cruise Controlالتحكم في السير)
Max % Change of Speed
(النسبة املئوية للحد
األقصى لتغيير السرعة)
Field Size in Degrees
(حجم احلقل بالدرجات)
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لوحة تحكم Valley PRO2
إعداد لوحة التحكم
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لوحة تحكم Valley Pro2
التشغيل

تشغيل الماكينة بالمياه

.1

تأكد دومًا من بُعد المركبات والمعدات األخرى والمواشي واألشخاص عن الماكينة قبل تشغيلها.

.2

أدر مفتاح الفصل الرئيسي بلوحة التحكم على الوضع ( ONتشغيل) .إذا كان التيار الكهربائي مزو ًدا بواسطة مولد يتم تشغيله من خالل
محرك ،فاضبط سرعة المولد بحيث تتراوح قراءة مقياس الجهد بين  460و 505فولت .ال ينبغي أن يتجاوز الجهد الكهربائي  505فولت.
WATER
ON

.3

اضغط على

.4

حدد اتجاه الحركة:
اضغط على

.5

.

FORWARD

أو

REVERSE

مالحظة

.

اضبط تطبيق المياه:
استخدم

DEPTH

لضبط تطبيق المياه حسب عدد بوصات منسوب المياه.

استخدم

PERCENT

يجب الضغط على ( Water ONاستخدام المياه) قبل
إعداد معدل أو ( Percentنسبة) تطبيق المياه.

لضبط تطبيق المياه حسب إعداد مؤقت النسبة.

أ) اضغط على

أو

DEPTH

PERCENT

.

ب) استخدم مفاتيح األرقام إلدخال عمق المياه بالبوصة أو إعداد مؤقت النسبة.
3

2

1

6

5

4

9

8

7

0

				
.6

اضغط على

START

لبدء تشغيل الماكينة .اضغط على

STOP

إليقاف تشغيل الماكينة.

تشغيل الماكينة (بدون مياه)

.1

تأكد دومًا من بُعد المركبات والمعدات األخرى والمواشي واألشخاص عن الماكينة قبل تشغيلها.

.2

أدر مفتاح الفصل الرئيسي بلوحة التحكم على الوضع ( ONتشغيل).
في حالة تزويد التيار الكهربائي بواسطة محرك يتم تشغيله بواسطة مولد ،فاضبط سرعة المولد
في الثانية على نحو يتيح لجهاز قياس الجهد الكهربي قراءة الفولطية الصحيحة للماكينة.
WATER
OFF

.3

اضغط

.4

حدد اتجاه الحركة:
اضغط على

.5

.
FORWARD

أو

REVERSE

.

مالحظة

قم بتعيين سرعة الحركة:
أ) اضغط على

PERCENT

.

يجب الضغط على ( Water OFFعدم استخدام
المياه) قبل إعداد ( Percentالنسبة).

ب) استخدم مفاتيح األرقام إلدخال إعداد مؤقت النسبة.

				
.5

اضغط على

START

3

2

1

6

5

4

9

8

7

0

لبدء تشغيل الماكينة .اضغط على

STOP

إليقاف تشغيل الماكينة.
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لوحة تحكم Valley Pro2
التشغيل
إيقاف تشغيل الماكينة
إيقاف التشغيل الطارئ

On

Off

إليقاف تشغيل الماكينة لظرف طارئ ،أوقف تشغيل أي مما يلي:
•مفتاح فصل الخدمة الرئيسي من مصدر التيار العمومي إلى لوحة التحكم .انظر الشكل .1-34
•مفتاح الفصل الرئيسي بلوحة التحكم .انظر الشكل .1-34
•أي مفتاح فصل بصندوق البرج .انظر الشكل .1-34

2

RUNNING
FORWARD
WATER ON
SIS.
500

AUTO
LINEAR A
477 VOLTS
48.0 HR

821 FT
33. .PSI
50 %
0.50 IN

3

1

AUX
RUN

START
ENGINE

الشكل 1-34

On

Off

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

إيقاف التشغيل في األحوال العادية

.1

اضغط على مفتاح ( STOPإيقاف) .انظر الشكل .2-34

.2

أدر مفتاح الفصل الرئيسي على الوضع OFF
(إيقاف تشغيل) .انظر الشكل .2-34

.3

أدر وحدة الضخ على الوضع ( OFFإيقاف التشغيل)
(في حالة عدم ضبطها على الوضع التلقائي).

.4

في حالة استخدام مجموعة مولدات تعمل بواسطة محرك،
اضبط مفتاح ( Engine Run/Startتشغيل/بدءالمحرك)
على وضع البدء من أجل تسلسل البدء التالي.

2
1

RUNNING
FORWARD
WATER ON
SIS.
500

AUTO
LINEAR A
477 VOLTS
48.0 HR

821 FT
33. .PSI
50 %
0.50 IN

AUX
RUN

!

تحذير

•ال توقف تشغيل الماكينة من خالل إبطاء سرعة
مجموعة المولدات التي تعمل بواسطة محرك
حيث تؤدي هذه الممارسة إلى انخفاض الجهد
الكهربائي وإتالف مكونات الماكينة.
•أوقف ماكينة الري دو ًما قبل إيقاف تشغيل
مجموعة المولد القائمة على محرك.
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الشكل 2-34

.1مفتاح ( Stopاإليقاف)
.2مفتاح الفصل الرئيسي على وضع إيقاف التشغيل

لوحة تحكم Valley Pro2
التشخيص

شاشة التشخيص

يقدم قسم التشخيص نظرة عامة على كيفية استخدام ميزات التشخيص في لوحة التحكم .يساعد التشخيص في حتديد أعطال املاكينات واستكشاف األخطاء
وإصالحها وتصحيح املشكالت.
• اضغط على

DIAGNOSTICS

لعرض شاشة التشخيص .انظر الشكل .1-35

أعطال النظام

أعطال النظام هي املشكالت التي تؤدي إلى توقف عمل املاكينة .وأي عنصر يقترن
بكلمة ( FAULTعطل) على شاشة أعطال النظام يكون السبب وراء توقف عمل املاكينة.

6 NA
7 NA

3 CRUISE CTL
4 VRI-Z DIAG
5 PLC ERRORS

0 EXIT
1 SYSTEM FAULTS
2 ERROR LOG
> PRESS NUMBER

الشكل .1-35

األعطال التي ميكن اإلشارة إليها على شاشة أعطال النظام موضحة أدناه في الشكل  ،2-35مصحوبة بوصف موجز .انظر قسم "استكشاف األخطاء وإصالحها"
للتعرف على أسباب األعطال احملتملة واإلجراءات التصحيحية.
( SYSTEM POWER FAULTعطل بطاقة النظام) انخفض اجلهد الكهربي عن احلد األدنى للجهد ألكثر من  15ثانية أو انقطع التيار ،أثناء عمل املاكينة.
( SYSTEM SAFETY FAULTعطل بتأمني النظام) نتج عن خلل في دائرة ارتداد التأمني استمر ألطول من  3ثوان.

( LOW PRESSURE FAULTانخفاض الضغط)

انخفض الضغط عن حد الضغط األدنى أو لم يكن ( Pressure Delayتأخير الضغط) بالقدر الكافي لتراكم الضغط
في املاكينة بعد تشغيلها.

( COMMAND FAULTعطل باألوامر)

طلب من املاكينة التوقف بأحد األشكال التالية:
 )1الضغط على مفتاح التوقف.
 )2حدوث حالة توقف تلقائي في توقف نهاية احلقل.
 )3تنفيذ أمر توقف مبرمج.

HIGH PRESSURE FAULT
(عطل ارتفاع الضغط)

ثوان.
ارتفاع الضغط فوق حد الضغط العالي ألكثر من ٍ 3

STOP-IN-SLOT (SIS) FAULT
(عطل التوقف في املوقع احملدد)

أغلقت املاكينة بأمر التوقف في املوقع احملدد .Stop-In-Slot

( PROGRAM FAULTعطل البرنامج)

إيقاف تشغيل املاكينة نظرًا لتغيير تشغيل املاكينة يدويًا أثناء تشغيل أحد البرامج.

( BBRAM FAULTعطل ذاكرة الوصول العشوائي حدثت محاولة لبدء املاكينة عند ظهور  Error E01في شاشة احلالة.

املزودة ببطارية)

( FOR/REV FAULTعطل باستشعار السير مرحلتا استشعار السير لألمام واخللف كانا يعمالن أكثر من  15ثانية أثناء عمل النظام أو انتظاره.

لألمام/اخللف)

( WIND FAULTعطل الرياح)

توقفت املاكينة ألن سرعة الرياح بلغت احلد املرتفع للرياح .مؤشر سرعة الرياح اختياري .ال تظهر  WINDفي شاشة
أعطال النظام إال عند تشغيل رصد الرياح.

( DAILY OPS FAULTعطل بالعمليات اليومية)

أغلق برنامج العمليات اليومية املاكينة نظرًا لعدم السماح بالعمل بني فترات معينة ،ال تظهر  DAILY OPSبشاشة
أعطال النظام إال إذا كانت  Daily Opsفي وضع ( ONالتشغيل).

( NO ACK FAULTعطل عدم اإلشعار باالستالم)

عدم استالم تأكيد من جهاز االتصال أثناء تشغيل املاكينة .يجب تعيني اإلعالمات على وضع ( ONتشغيل) وتعيني No
( Ackعدم اإلشعار باالستالم) على إيقاف التشغيل.

( RELAY COM FAULTعطل املرحل)

توجد مشكلة تواصل في جزء أو برنامج بني وحدة  Pro2ولوحة املرحالت الكهربية في لوحة التحكم.

GPS COM FAULT
(عطل نظام حتديد املواقع ")"GPS

عند اختيار  GPSكبروتوكول وأغلق النظام بسبب انعدام التواصل مع  GPSلوقت حدده املستخدم أثناء تنشيط إغالق
فقدان إشارة  GPSأثناء عمل النظام أو انتظاره.

( GPS LOCK FAULTعطل قفل نظام حتديد عند اختيار  GPSكبروتوكول وأغلق النظام بسبب انعدام إشارة  GPSلوقت حدده املستخدم أثناء تنشيط إغالق فقدان
إشارة  GPSأثناء عمل النظام أو انتظاره.
املواقع ")"GPS

( TIRE PRES FAULTعطل ضغط اإلطار)

استالم رسالتني متتاليتني من إطار معني أثناء تشغيل النظام أو انتظاره.

الشكل 2-35
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لوحة تحكم Valley PRO2
التشخيص
عرض أعطال النظام
لعرض شاشة أعطال النظام ،قم بعمل التالي:
.1

1اضغط على
الشكل .1-36

DIAGNOSTICS

و

1

لعرض شاشة أعطال النظام .انظر

عندما يؤدي عطل معلوم إلى توقف املاكينة ،يتم عرض كلمة
( FAULTعطل) بجوار العنصر املسئول عن توقف التشغيل.
تلقائيا في املرة التالية
ويتم مسح كلمة ( FAULTعطل)
ً
لتشغيل املاكينة بنجاح.

تشخيص شاشة احلالة
في حالة حدوث عطل ،سيظهر رمز خطأ على شاشة احلالة .وفي حالة حدوث
بشكل متسلسل تلو
أكثر من خطأ واحد ،فإن األخطاء التي حتدث تظهر
ٍ
بعضها البعض كل ثانية .انظر الشكل .2-36

مالحظة

•سيؤدي عرض رشاشة سجل األخطاء إلى مسح رموز األخطاء من
شاشة احلالة.

مسح رمز اخلطأ
لعرض ومسح رمز خطأ من شاشة احلالة ،قم بعمل التالي:
DIAGNOSTICS

.1

1اضغط على
الشكل .3-36

.2

ث للخلف لعرض رمز اخلطأ.
2اضغط على
وقم بإجراء بح ٍ
يؤدي عرض رمز اخلطأ إلى مسحه من شاشة احلالة.
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1

و

2

لعرض شاشة سجل األخطاء .انظر

OK
OK
OK
OK

SIS
WIND
DAILY OPS
RELAY COM

OK
OK
OK
FAULT

SYSTEM POWER
SYSTEM SAFETY
PRESSURE
COMMAND

الشكل 1-36
RUNNING
FORWARD
WATER ON
SIS...90

180..DEG
33..PSI
50 %
0.50 IN

1

		03:00:00
		08/08/07
477 VOLTS
E05
		48.0 HR

الشكل 2-36
0 EXIT
1 SEARCH BACKWARD
2 SEARCH FORWARD
> PRESS NUMBER
الشكل 3-36

لوحة تحكم Valley Pro2
التشخيص

رموز األخطاء

فيما يلي بالشكل  1-37قائمة برموز األخطاء احملتملة .انظر قسم "استكشاف األخطاء وإصالحها" للتعرف على أسباب األعطال احملتملة واإلجراءات التصحيحية.
الوصف

رمز اخلطأ
E01

( EEPROM - CHECKSUM FAILED AT POWER UPفشل الفحص عند بدء التشغيل).

E02

( EEPROM - CHECKSUM FAILED AT POWER UPفشل الفحص عند بدء التشغيل).

E03

( UNIT RESETS - THIS IS LOGGED WHEN THE SOFTWARE RESETSإعادة ضبط الوحدة  -يسجل عند إعادة ضبط البرنامج).

E04

( POWER DROP - POWER DROPPED BELOW LOW VOLTAGE LIMITانخفاض التيار  -التيار انخفض عن حد اجلهد األدنى).

E05

( SYSTEM SAFETY - POSSIBLE TOWER MISALIGNMENT, DRIVE UNIT MAY BE STUCKتأمني النظام  -احتمال انعدام اتزان
البرج ،وحدة الدفع قد تكون عالقة).

E06

( PUMP SAFETY - PRESSURE TOO LOW AFTER PRESSURE DELAYتأمني املضخة  -الضغط منخفض ج ًدا بعد تأخر الضغط).

E07

مستشعر الضغط  -مرتفع خارج النطاق ،حتقق من الوصلة .PRESSURE SENSOR - OUT OF RANGE HIGH, CHECK CONNECTION

E08

( PRESSURE SENSOR - OUT OF RANGE LOW, CHECK CONNECTIONمستشعر الضغط  -منخفض خارج النطاق ،حتقق من
الوصلة).

E09

( PRESSURE SENSOR - PRESSURE HIGH WITH PUMP OFF, CHECK CONNECTIONمستشعر الضغط  -الضغط مرتفع
واملضخة مطفأة ،حتقق من الوصلة).

E10

( PRESSURE SENSOR - MECHANICAL SWITCH COULD BE STUCKمستشعر الضغط  -املفتاح امليكانيكي قد يكون عالقً ا).

E11

( RESOLVER - ANGLE JUMPING AROUND, LUBE J PIPEاحمللل  -الزاوية تتحرك ،شحم املاسورة التي على شكل حرف .)J

E12

E12 RESOLVER - OUT OF RANGE HIGH, CHECK FOR LOOSE OR SHORTED WIRES
( E12احمللل  -مرتفع خارج النطاق ،حتقق من عدم ارتخاء أو قصر األسالك).

E13

( KEYPAD - POSSIBLE KEY STUCK CHECK KEYPAD CONNECTIONلوحة املفاتيح  -املفتاح رمبا يكون عالقً ا ،حتقق من وصلة
لوحة املفاتيح).

E14

( FWD/REV SENSE - POSSIBLE SHORT, CHECK WIRINGاستشعار التحرك لألمام/الرجوع للخلف  -ماس محتمل ،افحص
األسالك).

E15

غير متوفر

E16

غير متوفر

E17

غير متوفر

E18

( GPS COMMUNICATION ERROR, CHECK GPS CONNECTION AND POWERخطأ باتصال  ،GPSحتقق من اتصال  GPSومن
توصيله بالطاقة).

E19

( GPS SIGNAL LOSS, CHECK FOR CLEAR PATH ABOVE ANTENNAفقدان إشارة  ،GPSحتقق من انعدام احلواجز فوق الهوائي)

E20

( DGPS SIGNAL LOSS, CHECK FOR CLEAR PATH ABOVE ANTENNAفقدان إشارة  ،DGPSحتقق من انعدام احلواجز فوق الهوائي)

E21

( LOW FLOWانخفاض التدفق)

E22

( HIGH PRESSUREارتفاع الضغط)

E23

( PLC COMMUNICATIONS ERRORخطأ اتصال  PLC). (GPS v2فقط)

E24

( RESYNC VALVE DUTY CYCLE DUE TO PRESSUREدورة تشغيل صمام إعادة املزامنة بسبب الضغط)

E25

( GPS COORDINATES OUT OF RANGE, CHECK DISTANCE TO GPS OR FOR CROSSTALKإحداثيات  GPSخارج النطاق ،حتقق
من املسافة إلى  GPSأو من حدوث تشويش في اإلرسال).

E26

( LOW TIRE PRESSUREانخفاض مستوى ضغط اإلطار)

E27

( PLC COMMUNICATIONS ERRORخطأ اتصال .)TPMS

الشكل 1-37
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لوحة تحكم Valley PRO2
التشخيص
سجالت األخطاء

1

هناك سجل أخطاء لكل رمز خطأ.
ت عن اخلطأ في سجل األخطاء،
عند حدوث خطأ ما ،يتم تسجيل معلوما ٍ
حيث تتضمن وقت وتاريخ حدوث اخلطأ للمرة األولى ،ووقت وتاريخ آخر حدوث
للخطأ وإجمالي عدد مرات حدوث اخلطأ .انظر الشكل .1-38

عرض سجل األخطاء
لعرض سجل األخطاء ،قم بعمل التالي:
.1

DIAGNOSTICS

و

1اضغط على
انظر الشكل .2-38

2

و

1

لعرض شاشة سجل األخطاء .E01

•سيؤدي عرض رشاشة سجل األخطاء إلى مسح رموز األخطاء من
شاشة احلالة.

.3

•اضغط على

1

إلجراء البحث للخلف بسجالت األخطاء.

•اضغط على

2

إلجراء البحث لألمام خالل سجالت األخطاء.

ESC

للعودة إلى القائمة .اضغط على
3اضغط على
أخرى للرجوع إلى شاشة اللوحة الرئيسية.

ESC

مرةً

لتصفير سجل األخطاء ،قم بعمل التالي:
DIAGNOSTICS

و

2

و

1

.1

1اضغط على
انظر الشكل .3-38

.2

2حدد مكان شاشة سجل األخطاء املطلوب تصفيره .انظر
الشكل .4-38

لعرض شاشة سجل األخطاء .E01

•اضغط على

1

إلجراء البحث للخلف بسجالت األخطاء.

•اضغط على

2

إلجراء البحث لألمام خالل سجالت األخطاء.

3اضغط على

مرتني.

يتم تصفير العداد وضبط أول وآخر حدوث للخطأ على الوقت
والتاريخ احلاليني .انظر الشكل .5-38

38

0

.1رمز اخلطأ
 .2وقت وتاريخ احلدوث األول
 .3وقت وتاريخ احلدوث األخير
 .4إجمالي عدد مرات احلدوث
E01 BATTERY BACKED RAM - CHECKSUM
FAILED AT POWER UP
FIRST :00:00:00
01/01/90
LAST :00:00:00
01/01/90
=COUNT

الشكل 2-38

2حدد موقع سجل األخطاء املطلوب:

تصفير سجل األخطاء

.3

0
الشكل 1-38

مالحظة
.2

4

E01 BATTERY BACKED RAM - CHECKSUM
2
FAILED AT POWER UP
FIRST :00:00:00
01/01/90
LAST :00:00:00
01/01/90
=COUNT
3

0

E01 BATTERY BACKED RAM - CHECKSUM
FAILED AT POWER UP
FIRST :00:00:00
01/01/90
LAST :00:00:00
01/01/90
=COUNT

الشكل 3-38
E04 POWER DROP - POWER DROPPED BELOW
LOW VOLTAGE LIMIT
FIRST :07:23:23
07/08/07
LAST :08:37:18
07/09/07
COUNT= 4
الشكل 4-38

سجل األخطاء المحدد

E04 POWER DROP - POWER DROPPED BELOW
LOW VOLTAGE LIMIT
FIRST :12:26:35
07/10/07
LAST :12:26:35
07/10/07
COUNT= 0
الشكل 5-38

لوحة تحكم Valley Pro2
استكشاف األخطاء وإصالحها

استخدم قسم استكشاف املشاكل وإصالحها مع دليل مالك املاكينة لتشخيص املشكالت املتعلقة باملاكينة و/أو لوحة التحكم وإصالحها.
بشكل آمن ،واستخدم معدات احلماية الشخصية عند الضرورة ،واحتفظ مبسافة كافية
دوما بإجراء عمليات اإلصالح أو الصيانة
قم ً
ٍ
ونفّ
دوما أبسط إجراءات القفل/
ذ
األمر،
لزم
إذا
السقوط
ضد
احلماية
أدوات
واستخدم
العمل،
أثناء
األخرى
واملعدات
التحكم
لوحة
حول
ً
التمييز ملنع استخدام املعدات عند إجراء الصيانة أو اإلصالحات على املاكينة .ملزيد من املعلومات ،راجع قسم "السالمة".

!

حتذير

لتقليل احتماالت وقوع اإلصابات البالغة أو الوفاة:
•يجب أن يتولى أحد وكالء  VALLEYاملؤهلني فقط عمليات استكشاف األخطاء وإصالحها أو إصالح املشكالت الكهربائية.
دوما بوكيل  VALLEYاحمللي الستكشاف األخطاء وإصالحها أو تصحيح أي مشكالت كهربائية قائمة بلوحة التحكم أو املاكينة أو متصلة
•اتصل ً
بهما .ال حتاول مطلقً ا استكشاف األخطاء وإصالحها أو تصحيح املشكالت الكهربائية بنفسك.
•استخدم معدات احلماية الشخصية إذا لزم األمر.
•احتفظ مبسافة مالئمة حول لوحة التحكم واملعدات األخرى أثناء العمل.
•استخدم أدوات احلماية ضد السقوط إذا لزم األمر.
دوما عن كافة مصادر الطاقة الكهربائية ،ثم استخدم أقل
•قبل إجراء عمليات اإلصالح أو الصيانة على املاكينة ،افصل املاكينة ولوحة التحكم ً
إجراءات القفل/الترميز على مفتاح فصل اخلدمة ولوحة التحكم ملنع االستخدام.
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لوحة تحكم Valley PRO2
استكشاف األخطاء وإصالحها
أعطال النظام
فيما يلي قائمة بأعطال النظام احملتملة احلدوث واألوصاف واألسباب احملتملة وتوضيح ما إذا كان سيتم إيقاف تشغيل
املاكينة عند حدوث العطل أم ال واإلجراءات التصحيحية املطلوب إجراؤها .انظر الشكلني  1-40و.1-41
الوصف مع األسباب احملتملة

إيقاف
التشغيل

اإلجراء التصحيحي

عطل النظام
( SYSTEM POWER FAULTعطل بطاقة النظام)

انخفض اجلهد الكهربي عن احلد األدنى للجهد ألكثر من  15ثانية أو
انقطع التيار ،أثناء عمل املاكينة.

نعم

حتقق من حد اجلهد املنخفض ملعرفة القيمة الصحيحة.

( SYSTEM SAFETY FAULTعطل بتأمني النظام)

نتج عن خلل في دائرة ارتداد التأمني ألكثر من  3ثوان.

( LOW PRESSURE FAULTانخفاض الضغط)

انخفض الضغط عن حد الضغط األدنى ألكثر من ثالثني ثانية ،أو لم يكن
( Pressure Delayتأخير الضغط) بالقدر الكافي لتراكم الضغط في
املاكينة بعد تشغيلها.

( HIGH PRESSURE FAULTعطل ارتفاع الضغط)

ثوان.
ارتفاع الضغط فوق حد الضغط العالي ألكثر من ٍ 3

نعم  -إذا
كان أكثر
من  3ثوان

( COMMAND FAULTعطل باألوامر)

طلب من املاكينة التوقف عن قصد بأحد األشكال التالية:
 )1الضغط على مفتاح التوقف.
)2حدوث حالة توقف تلقائي في توقف نهاية احلقل.
)3تنفيذ أمر توقف مبرمج.

نعم

استخدام عادي  -ال يحتاج إلجراء تصحيحي.

( STOP-IN-SLOT (SIS) FAULTعطل
التوقف في املوقع احملدد)

أغلقت املاكينة بواسطة ( Stop-In-Slotأمر التوقف في املوقع احملدد).

نعم

استخدام عادي  -ال يحتاج إلجراء تصحيحي.

( PROGRAM FAULTعطل البرنامج)

إيقاف تشغيل املاكينة نظرًا لتغيير تشغيل املاكينة يدويًا أثناء تشغيل
أحد البرامج.

نعم

اتصل بوكيل .Valley
نعم  -إذا
كان أكثر
من  3ثوان

تأكد أن البرج ليس عالقً ا.
ابحث عن إطار فارغ في البرج.
ابحث عن عطل في صندوق تروس العجالت.
راجع ( End Of Field Stopالتوقف عند نهاية احلقل)
لالستخدام الصحيح.
اتصل بوكيل .Valley

نعم  -إذا
كان أكثر من
 30ثانية

تأكد أن املضخة في وضع ( ONالتشغيل).
اضبط ( Low Pressure Limitحد الضغط املنخفض) على
درجة أعلى.
اضبط ( Pressure Delayتأخر الضغط) على فترة أطول.
اتصل بوكيل .Valley

عند الرغبة ،ميكن ضبط موقع آخر للتوقف في املوقع احملدد
.Stop-In-Slot

( AUTOSTOP FAULTعطل التوقف التلقائي)

حدوث حالة توقف تلقائي في توقف نهاية احلقل.

نعم

استخدام عادي  -ال يحتاج إلجراء تصحيحي.

( FOR/REV FAULTعطل باستشعار
السير لألمام/اخللف)

مرحال استشعار السير لألمام واخللف كانا يعمالن أكثر من  15ثانية أثناء
عمل النظام أو انتظاره.

نعم

اتصل بوكيل .Valley
انتهى العطل عند محاولة النظام العمل.

( WIND FAULTعطل الرياح)

توقفت املاكينة ألن سرعة الرياح بلغت احلد املرتفع للرياح .مؤشر سرعة
الرياح اختياري .ال تظهر ( WINDالرياح) في شاشة أعطال النظام إال عند
تشغيل رصد الرياح.

نعم

استخدام عادي  -ال يحتاج إلجراء تصحيحي.

( DAILY OPS FAULTعطل بالعمليات اليومية)

أغلق برنامج العمليات اليومية املاكينة نظرًا لعدم السماح بالعمل
بني فترات معينة ،ال تظهر ( DAILY OPSالعمليات اليومية) بشاشة
أعطال النظام إال إذا كانت ( Daily Opsالعمليات اليومية) في وضع ON
(التشغيل).

نعم

استخدام عادي  -ال يحتاج إلجراء تصحيحي.
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عند الرغبة؛ أعد برمجة ( Daily OPSالعمليات اليومية)
للعمل في وقت آخر أو اضبط ( Daily OPSالعمليات
اليومية) على ( OFFاإلنهاء).

لوحة تحكم Valley Pro2
استكشاف األخطاء وإصالحها

أعطال النظام (يتبع)
الوصف مع األسباب احملتملة

إيقاف
التشغيل

اإلجراء التصحيحي

عطل النظام
( NO ACK FAULTعطل
عدم اإلشعار باالستالم)

عدم استالم تأكيد من جهاز االتصال أثناء تشغيل املاكينة .يجب تعيني اإلعالمات على
وضع ( ONتشغيل) وتعيني ( No Ackعدم اإلشعار باالستالم) على إيقاف التشغيل.

نعم

افحص أجهزة االتصال ليتسنى لك تشغيل املاكينة على
نحو صحيح.

( RELAY COM FAULTعطل املرحل)

توجد مشكلة تواصل في جزء أو برنامج بني وحدة  Pro2ولوحة املرحالت الكهربية في
لوحة التحكم.

نعم

اتصل بوكيل .Valley

( GPS COM FAULTعطل
نظام حتديد املواقع ")"GPS

أثناء عمل النظام أو انتظاره؛ يجب أن يحدث كل ما يلي:
 1اختيار  GPSكبروتوكول.
 2فقدان إشارة  GPSمضبوط إلغالق املاكينة.
3أغلقت املاكينة بسبب انعدام االتصال مع  GPSلوقت حدده املستخدم

نعم

راجع اتصال  GPSوالتيار الكهربي.

( GPS LOCK FAULTعطل قفل
نظام حتديد املواقع ")"GPS

أثناء عمل النظام أو انتظاره؛ يجب أن يحدث كل ما يلي:
 1اختيار  GPSكبروتوكول.
 2فقدان إشارة  GPSمضبوط إلغالق املاكينة.
3أغلقت املاكينة بسبب انعدام إشارة  GPSلوقت حدده املستخدم.

نعم

( BBRAM FAULTعطل ذاكرة
الوصول العشوائي املزودة ببطارية)

لإلشارة إلى حدوث محاولة لبدء املاكينة عند ظهور "اخلطأ  "E01بشاشة احلالة.

نعم

TIRE PRES FAULT
(عطل ضغط اإلطار)

استالم رسالتني متتاليتني من إطار معني أثناء تشغيل النظام أو انتظاره.

نعم

اتصل بوكيل .Valley
حتقق من انعدام احلواجز فوق الهوائي.
اتصل بوكيل .Valley
اتصل بوكيل .Valley
متسح عرض ( Diagnostics/System Faultعطل
التشخيصات/النظام) عند وجود .BBRAM

يجب متكني
خيار إيقاف
تشغيل
الضغط

ضغط اإلطار يصل إلى أو يقل عن قيمة إيقاف تشغيل
ضغط اإلطار,
اعرض اخلطأ  E26لتحديد البرج احملتوي على اإلطار ذي
الضغط املنخفض.
افحص اإلطارات بالبرج للتعرف على اإلطارات منخفضة
الضغط وقم بإصالحها.
اتصل بوكيل .Valley

الشكل 1-41

رموز األخطاء

فيما يلي قائمة برموز األخطاء احملتملة مصحوبة بالوصف ،ونطاق حدوث اخلطأ ،وتوضيح ما إذا كان سيتوقف تشغيل املاكينة إذا
حدث اخلطأ أم ال واألسباب احملتملة أو اإلجراءات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها .انظر األشكال من  2-41إلى .1-54
اخلطأ

الوصف

E01

BBRAM - BATTERY BACKED RAM CHECKSUM FAILED
( AT POWER UPفشل فحص الرامات املدعوم بالبطارية عند
بدء التشغيل)

النطاق

عطل النظام
إيقاف
التشغيل

السبب أو اإلجراء التصحيحي احملتمل

معروض على
الشاشة

نعم

اتصل بوكيل .Valley

نعم

E02

فشل الفحص عند البدء EEPROM - CHECKSUM FAILED -
.AT POWER UP

إحدى اجملموعات فشلت.

نعم

ميكن أن يحدث هذا اخلطأ عند فقد إمداد الطاقة أثناء
إدخال القيم الثابتة .قد تُفقد البيانات التي يجري
إدخالها .جرّب إعادة ضبط الوحدة يدويًا.

نعم

E03

UNIT RESETS - THIS IS LOGGED WHEN THE SOFTWARE
( RESETSإعادة ضبط الوحدة  -يسجل عند إعادة ضبط
البرنامج).

عند كل مرة يتم فيها
تبديل تيار البرنامج.

ال

اتصل بوكيل .Valley
يسجل كل مرة يتم فيها تبديل تيار الوحدة .استخدام
عادي  -ال يحتاج إلجراء تصحيحي.

ال
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لوحة تحكم Valley PRO2
استكشاف األخطاء وإصالحها
رموز اخلطأ (يتبع)
اخلطأ

الوصف

النطاق

عطل النظام
إيقاف
التشغيل

السبب أو اإلجراء التصحيحي احملتمل

معروض على
الشاشة

E04

POWER DROP - POWER DROPPED BELOW LOW
( VOLTAGE LIMITانخفاض التيار  -التيار انخفض عن حد اجلهد
األدنى).

إذا كان في حالة العمل
 /االنتظار وانخفض
اجلهد عن احلد األدنى.

نعم  -بعد
 15ثانية.

يحدث هذا اخلطأ عند انخفاض اجلهد الكهربائي عن
قيمة حد اجلهد املنخفض.

نعم

E05

SYSTEM SAFETY - POSSIBLE TOWER MISALIGNMENT,
( DRIVE UNIT MAY BE STUCKتأمني النظام  -احتمال انعدام
اتزان البرج ،وحدة الدفع قد تكون عالقة).

التأمني فقد أثناء العمل.

نعم  -بعد
ثوان.
ٍ 3

E06

PUMP SAFETY - PRESSURE TOO LOW AFTER PRESSURE
( DELAYتأمني املضخة  -الضغط منخفض ج ًدا بعد تأخر
الضغط).

إجراء الضغط
واملضخة مطفأة.

نعم  -حلني
البدء.

E07

مستشعر الضغط  -مرتفع خارج النطاق ،حتقق من الوصلة
PRESSURE SENSOR - OUT OF RANGE HIGH, CHECK
.CONNECTION

>  4.5فولت.

ال

E08

PRESSURE SENSOR - OUT OF RANGE LOW, CHECK
( CONNECTIONمستشعر الضغط  -منخفض خارج النطاق،
حتقق من الوصلة).

<  0.5فولت.

ال

E09

PRESSURE SENSOR - PRESSURE HIGH WITH PUMP OFF,
( CHECK CONNECTIONمستشعر الضغط  -الضغط مرتفع
واملضخة مطفأة ،حتقق من الوصلة).

املضخة ليست قيد
التشغيل ملدة  5دقائق،
وأكثر من  7أرطال للبوصة
املربعة ( 0.5بار)

نعم

E10

PRESSURE SENSOR - MECHANICAL SWITCH COULD
( BE STUCKمستشعر الضغط  -املفتاح امليكانيكي قد يكون
عالقً ا).

املضخة مطفأة ملدة  5دقائق،
واملفتاح ال يزال يعمل.

ال

E11

RESOLVER - ANGLE JUMPING AROUND, LUBE J PIPE
(احمللل  -الزاوية تتحرك ،شحم املاسورة التي على شكل حرف .)J

 °5في ثانية واحدة (مرتان).

ال

E12

RESOLVER - OUT OF RANGE HIGH, CHECK FOR LOOSE
( OR SHORTED WIRESاحمللل  -مرتفع خارج النطاق ،حتقق من
عدم ارتخاء أو قصر األسالك).

 Xو 2.5 = Yفولت.

ال

قد يتوقف تشغيل املاكينة بصورة مزعجة بسبب
ضبط احلد األدنى للجهد الكهربائي على قيمة تزيد
عن الالزم.
اتصل بوكيل .Valley
يحدث هذا اخلطأ عند فتح دائرة األمان نظرًا لعدم
محاذاة االبراج أو بسبب مشاكل التوجيه أو مؤقت الري
الزائد أو أي مكون آخر بدائرة األمان.

نعم

يحدث هذا اخلطأ في حالة:

نعم

اتصل بوكيل .Valley
عدم صحة إعداد الفاصل الزمني للضغط أو الضغط
املنخفض.
تعطل مفتاح الضغط أو املضخة أو محول الضغط.
نقطة الضغط املنخفض املضبوطة قريبة ج ًدا من
ضغط التشغيل.
اتصل بوكيل .Valley
يحدث هذا اخلطأ عند تعطل محول الضغط.

نعم

اتصل بوكيل .Valley
قد يحدث هذا اخلطأ بسبب تعطل محول الضغط أو
عدم تركيبه.

نعم

اتصل بوكيل .Valley
قد يحدث هذا اخلطأ بسبب تعطل محول الضغط أو
أن املياه ال تزال في ماسورة الرافع نظرًا النسداد مصرف
املاء باملاكينة.

نعم

أعد ضبط محول الضغط.
اتصل بوكيل .Valley
قد يحدث هذا اخلطأ في حالة تعطل أو التصاق مفتاح
أو محول الضغط.

نعم

اتصل بوكيل .Valley
يحدث هذا اخلطأ في حالة:

نعم

حاجة الوصلة الدوارة ملاكينة الري احملورية للتشحيم.
أنبوب  Jزائد الربط أو متصلب.
املاسورة غير مثبتة في حامل .H
حلقة اجملمع فالتة.
اتصل بوكيل .Valley
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قد يحدث هذا اخلطأ إذا كانت أسالك احمللل مرتخية أو
قصيرة.
اتصل بوكيل .Valley

نعم

لوحة تحكم Valley Pro2
استكشاف األخطاء وإصالحها
رموز اخلطأ (يتبع)
اخلطأ

الوصف

النطاق

عطل النظام
إيقاف
التشغيل

السبب أو اإلجراء التصحيحي احملتمل

معروض على
الشاشة

E13

KEYPAD - POSSIBLE KEY STUCK CHECK KEYPAD
( CONNECTIONلوحة املفاتيح  -املفتاح رمبا يكون عالقً ا ،حتقق
من وصلة لوحة املفاتيح).

 10ثوان.

ال

قد يحدث هذا اخلطأ إذا تعطلت لوحة املفاتيح أو علق
أحد املفاتيح.

نعم

E14

FWD/REV SENSE - POSSIBLE SHORT, CHECK WIRING
(استشعار التحرك لألمام/الرجوع للخلف  -ماس محتمل ،افحص
األسالك).

ثانيتان.

نعم  -بعد
 15ثانية.

E15

مع َّي)
(غير َ

لم يتم تعيني رمز اخلطأ هذا.

E16

مع َّي)
(غير َ

لم يتم تعيني رمز اخلطأ هذا.

E17

مع َّي)
(غير َ

لم يتم تعيني رمز اخلطأ هذا.

اتصل بوكيل .Valley
ينجم هذا اخلطأ عن إمداد خطي التشغيل لألمام وفي
االجتاه العكسي كليهما بالطاقة.

نعم

سوف تشير حالة املاكينة إلى أنها قيد التشغيل
عندما يكون وضع  AR/ASقيد إيقاف التشغيل حتى
في حالة تعطيل ُمالمس احملرك.
سوف تتوقف املاكينة حتى لو كان وضع  AR/ASقيد
التشغيل ومت اختيار وظيفة اإليقاف التلقائي.
في حالة تشغيل وضع  AR/ASواختيار الرجوع التلقائي،
فسوف تقوم املاكينة بالتبديل بني اجتاه التحرك لألمام
والرجوع للخلف .وحيث إن طاقة احملرك ُمعطلة مما أدى
إلى قفل آلية االجتاه ،فلن تتحرك املاكينة.
اتصل بوكيل .Valley

E18

GPS COMMUNICATION ERROR, CHECK GPS
( CONNECTION AND POWERخطأ باتصال  ،GPSحتقق من
اتصال  GPSومن توصيله بالطاقة).

 10ثوان.

نعم ،إذا مت
حتديد Shut
Down System
(إيقاف تشغيل
النظام).

E19

GPS SIGNAL LOSS, CHECK FOR CLEAR
( PATH ABOVE ANTENNAفقدان إشارة ،GPS
حتقق من انعدام احلواجز فوق الهوائي)

 10ثوان.

نعم ،إذا مت
حتديد Shut
Down System
(إيقاف تشغيل
النظام).

E20

DGPS SIGNAL LOSS, CHECK FOR CLEAR PATH ABOVE
( ANTENNAفقدان إشارة  ،DGPSحتقق من انعدام احلواجز فوق
الهوائي)

 10ثوان.

ال

E21

( LOW FLOWانخفاض التدفق)

متكني احلد األدنى ملعدل
التدفق وارتفاع ضغط
مياه املاكينة عن إعداد
الضغط املنخفض

نعم

E22

( HIGH PRESSUREارتفاع الضغط)

سيضيء موضع املاكينة عند حدوث اخلطأ.

يحدث هذا اخلطأ عند حتديد  GPSكبروتوكول ويحدث
ثوان.
حتول من االتصال إلى عدم االتصال ملدة ٍ 10

ال ،سيومض
املوضع.

حتقق من اتصاالت .GPS
عند تشغيل خيار  GPSمن خالل دائرة األمان ،سيتسبب
فقدان الطاقة في حدوث هذا اخلطأ.
يحدث هذا اخلطأ عندما تتغير اإلشارة الواردة من GPS
من قفل  GPSإلى إلغاء قفل .GPS

ال ،سيومض
املوضع.

حتقق من انعدام احلواجز فوق الهوائي.
يحدث هذا اخلطأ عندما تتغير اإلشارة الواردة من
 DGPSمن  DGPSإلى قياسي.

ال

حتقق من انعدام احلواجز فوق الهوائي.

ثوان
ٍ 3

قد يحدث خطأ انخفاض التدفق فقط في حالة متكني
القيم الثابتة للحد األدنى ملعدل التدفق وارتفاع ضغط
مياه املاكينة عن إعداد الضغط املنخفض.

نعم

يحدث خطأ ارتفاع الضغط في حالة وصول ضغط
مياه املاكينة إلى القيم الثابتة للحد األقصى إلعداد
ثوان,
الضغط ملدة ٍ 3

نعم
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لوحة تحكم Valley PRO2
استكشاف األخطاء وإصالحها
رموز اخلطأ (يتبع)
النطاق

عطل النظام
إيقاف
التشغيل

السبب أو اإلجراء التصحيحي احملتمل

يظهر
على
الشاشة

اخلطأ

الوصف

E23

( PLC COMMUNICATIONS ERRORخطأ اتصال .)PLC
( GPS v2فقط)

 3مرات على التوالي.

ال

يحدث هذا اخلطأ عند عدم استجابة  PLCاملزود بـ GPS
 v2لرسائل لوحة التحكم  3مرات على التوالي.

نعم

E24

RESYNC VALVE DUTY CYCLE DUE TO PRESSURE
(دورة تشغيل إعادة مزامنة الصمام بسبب الضغط)

وصول الضغط إلى القيم
الثابتة إلعداد ضغط مياه
إعادة مزامنة الصمام

يتم تسجيل خطأ دورة تشغيل إعادة مزامنة الصمام
في حالة وصول ضغط املياه للقيم الثابتة اخلاصة
بإعداد ضغط مياه إعادة مزامنة الصمام.

نعم

حتقق من صحة إعدادات قناة  PLCومن املعرف.

E25

GPS COORDINATES OUT OF RANGE, CHECK DISTANCE
( TO GPS OR FOR CROSSTALKإحداثيات  GPSخارج النطاق،
حتقق من املسافة إلى  GPSأو من حدوث تشويش في اإلرسال).

عندما تكون إحداثيات
 GPSخارج النطاق

نعم ،إذا مت
حتديد Shut
Down System
(إيقاف تشغيل
النظام).

E26

( LOW TIRE PRESSUREانخفاض مستوى ضغط اإلطار)

تسجيل مرات احلدوث
ببرج واحد

ال

E27

( PLC COMMUNICATIONS ERRORخطأ اتصال .)TPMS

 3محاوالت غير صحيحة
على التوالي

ال

يحدث هذا اخلطأ في حالة:

نعم

جتاوز املسافة بني ماكينة الري احملورية ومستقبل GPS
عن املسافة املعينة  - ±قم بتعيني املسافة الصحيحة
إلى .GPS
عدم صحة إحداثيات النقطة احملورية  -اضبط النقطة
احملورية على اإلحداثيات الصحيحة.
حدوث تشويش في اإلرسال من جهاز  GPSآخر بنفس
القناة  -قم بتغيير  GPS PLCإلى قناة أخرى لتفادي
حدوث تشويش.
وجود اإلطار الذي يقل مستوى ضغطه أو يصل إلى
قيمة التحذير بالبرج احملدد.

نعم

يتم تسجيل اخلطأ مع عدد مرات احلدوث لبرج واحد
فقط في املرة الواحدة.
إذا كان اخلطأ مسجال ً بالفعل ألحد األبراج ،فلن يتم
تسجيل أخطاء األبراج األخرى.
قم بحل املشكلة ومسح اخلطأ لتسجيل مرات احلدوث
األخرى.

الشكل 1-44

44

عدم استجابة معرف  TPMSمعني إلى رسائل لوحة
التحكم  3مرات على التوالي.

نعم

لوحة تحكم Valley Pro2
استكشاف األخطاء وإصالحها

قائمة استكشاف األخطاء وإصالحها
يضم اجلزء التالي من الصفحة باإلضافة إلى الصفحة املقبلة مشكالت عديدة مصحوبة بالوصف واألسباب احملتملة أو
اإلجراءات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها .انظر الشكل  1-45أدناه والشكل  1-45في الصفحة التالية.
املشكلة

السبب أو اإلجراء التصحيحي احملتمل

موضع احمللل غير دقيق.

التواء النقطة احملورية.
أنبوب  Jزائد الربط أو متصلب.
املاسورة غير مثبتة في حامل .H
حلقة اجملمع فالتة.
ضبط االجتاه غير صحيح.
اتصل بوكيل .Valley

تلقائيا بشكل عشوائي.
احملور يرجع للخلف
ً

اتصل بوكيل .Valley

تلقائيا بشكل عشوائي.
احملور يتوقف
ً

اتصل بوكيل .Valley

احملور يكسر التأمني في احلاجز.

احلاجز عال ج ًدا على ذراع املشغل.
الرجوع التلقائي  /التوقف التلقائي معطل.
صندوق الرجوع التلقائي  /التوقف التلقائي ليس صحيح الضبط.
اتصل بوكيل .Valley

قراءة محول الضغط غير صحيحة.

اضبط دون ماء.
افحص صمام إمساك املاء في الرافع.
احملول به ثلج على املستشعر.
احملول مسدود.
أنبوب الضغط مسدود أو تالف.
اتصل بوكيل .Valley

ال شيء يظهر.

التباين مضبوط على اإلضاءة الشديدة أو اإلعتام الشديد.
مفتاح الفصل موقوف.
ال يصل التيار للمحور.
اتصل بوكيل .Valley

املسدس الطرفي ال يتوقف.

مدخل املسدس الطرفي غير صحيح.
املرشح مسدود.
جزء معيب في املسدس الطرفي.
ضبط االجتاه غير صحيح ،القوس صغير ج ًدا.
اتصل بوكيل .Valley

املسدس الطرفي ال يعمل.

قيم املسدس الطرفي غير صحيحة البرمجة.
خيارات املسدس الطرفي مضبوطة على اإللغاء.
جزء معيب في املسدس الطرفي.
اتصل بوكيل .Valley

الشاشة تبادل التشغيل واإليقاف.

تيار وارد غير منتظم.
جهد منخفض.
اتصل بوكيل .Valley
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قائمة استكشاف األخطاء وإصالحها (يتبع)
املشكلة

السبب أو اإلجراء التصحيحي احملتمل

ال يتوقف عند املوقع احملدد.

املوقع احملدد ال يعمل.
موضع املوقع احملدد تغير.
يجب أن تتحرك املاكينة مبقدار درجتين على األقل بعي ًدا عن موضع
املوقع احملدد لكي ميكن أن تتوقف ثانية باملوقع احملدد.
اتصل بوكيل .Valley

الضوء اخللفي ال يعمل.

اتصل بوكيل .Valley

اإلضاءة اخللفية ال تنطفئ.

القيمة املدخلة غير صحيحة.
اتصل بوكيل .Valley

الشاشة داكنة.

التباين مرتفع ج ًدا أو منخفض ج ًدا.
اتصل بوكيل .Valley

تلقائيا.
احملور لن يعيد البدء
ً

برنامج البدء مفقود أو مكتوب خطأ.
توف.
معايير إعادة البدء لم َ
يوم عطلة في العمليات اليومية.
عطل نظام غير التيار أو الضغط.
اتصل بوكيل .Valley

احملور لن يتوقف مع العمليات اليومية.

أوقات البدء  /التوقف معكوسة.
العمليات اليومية غير نشطة.
برنامج غير العمليات اليومية يشغل املاكينة.
اتصل بوكيل .Valley
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إعادة الضبط القسري
كهربائيا (.)EEPROM
تؤدي إعادة الضبط القسري إلى إعادة ضبط الذاكرة للقراءة فقط القابلة للبرمجة واملسح
ً
•يُعيد ضبط احلالة احلالية على إعدادات املصنع.
•يُعيد كافة القيم الثابتة إلى إعدادات املصنع.
•يُعيد كافة اخليارات إلى إعدادات املصنع.
•ميسح كافة البرامج احلالية وامل ُزنة.
•ميسح محفوظات املعاينة.
•ميسح محفوظات سجل األخطاء.

تنفيذ إعادة ضبط قسري
لتنفيذ إعادة ضبط قسري ،اتبع اخلطوات التالية:
.1

1سجل كل إعدادات اخليارات وإعدادات القيم الثابتة والبرامج التي يتعني إعادة إدخالها بعد إجراء إعادة التعيني القسري.

.2

2أدر مفتاح فصل لوحة التحكم على وضع ( OFFإيقاف التشغيل).

.3

3أثناء إدارة مفتاح فصل لوحة التحكم على وضع ( ONالتشغيل) ،اضغط مع

.4

 4االستمرار على

ESC

> PRESS 1..RESET 2..SKIP

حتى تظهر شاشة إعادة

الضبط القسري .انظر الشكل .1-47
.5

?RESET EEPROM TO FACTORY DEFAULTS

5حدد أحد اخليارات التالية:
1

= إعادة ضبط

2

= تخطي وظيفة إعادة الضبط.
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لوحة تحكم Valley Pro2
دليل امليزات املتقدمة
فيما يلي امليزات املتقدمة املرتبطة باألزرار ( Programالبرنامج) و( Diagnosticالتشخيص) و( Optionsاخليارات) و( Systemالنظام).
شاشة البرنامج
زر ( Programالبرنامج)
 0خروج
زر Diagnostic
(التشخيص)

 1تشغيل اخملزّن

شاشة تسجيل األخطاء

شاشة التشخيص

 0خروج

 0خروج

 2إنشاء جديد

 1بحث للخلف

 1أعطال النظام

 3معاينة احلالي

 2بحث لألمام

 2سجل األخطاء

 4معاينة اخملزّن

 3التحكم باحلركة

 5حترير

VRI-Z DIAG 4

 6مسح

 5خطأ في اللوحة

زر ( Optionsاخليارات)

زر ( Systemالنظام)

شاشة اخليارات 1

شاشة اخليارات 2

 0خروج

 0خروج

 1القاطع1

 1املسدس الطرفي

 2القاطع2

 2احلدود الواسعة

 3القفل عن بُعد

 3بدء$

 4إشعار االستدعاء

 4إيقاف$

 5التحكم في احلركة

 5دورة$

 6الري بالتدفق احلقيقي

 6الوحدة

 7التشغيل التلقائي

 7الري بالتدفق احلقيقي

شاشة النظام

 8إعدادات أخرى

 0خروج
 1القيم الثابتة

القيم الثابتة
شاشة 1

القيم الثابتة
شاشة 2

القيم الثابتة
شاشة 3

 0خروج

 0خروج

 0خروج

 0خروج

 1الوقت

 1التطبيق الرئيسي

 1رياح

 1ضغط لإلشعار

 2التاريخ

 2ساعة/دورة

 2زر التشغيل اخللفي /األمامي

PRES TYPE 2

 3التوقف في املوقع احملدد

 3اجلهد الكهربائي

 3مؤقت النسبة

 3اخللفية

 6اإلرسال

 4املسدس الطرفي

 4احلدود الواسعة

 4اجلهد الكهربائي املنخفض

 4التحكم باحلركة

 7اللغة

 5املوضع

 5جهاز قياس التدفق

 5تغيير االجتاه

VRI-ZONE 5

 8الساعة

 6تأجير الضغط

 6معرف RTU

 6احملرك /املضخة

 6ضغط اإلطار

 7الضغط املنخفض

 7العمليات اليومية

 7منفذ COM

 7كمية الضغط عند نهاية اجلهاز

 8إعدادات أخرى

 8خيارات أخرى

 8خيارات أخرى

 2البيانات
 3إعادة الضبط
 4معاينة
 5الدورة

القيم الثابتة
شاشة 4
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