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 المركزي  الطارد النوع من �السیر مدارة تغذ�ة مراوح
 �مرشحات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دلیل التركیب والتشغیل والص�انة

 فان آند بلور

تو�ن سیتي

ھذا الدلیل، ھناك عدد من إنذارات الخطر التي یجب قراءتھا وااللتزام لمنع وقوع إصابات شخصیة أو  في مختلف أقسام
 تلف للمعدات. وتستخدم كلمتان إشاریتان: "تحذیر" و "تنبیھ" لإلشارة إلى الخطورة ویسبقھا رمز تنبیھ السالمة.

 تحذیر 
اإلصابة الخطیرة أو الوفاة محتملة نتیجة لسوء االستخدام أو عدم اتباع تعلیمات تشیر إلى الخطورة وتستخدم عندما تكون 

 محددة.

 تنبیھ 
تشیر إلى احتمال وقوع إصابات أو أعطال طفیفة أو متوسطة للمنتجات/التجھیزات نتیجة لسوء االستخدام أو عدم اتباع 

 تعلیمات محددة.
 ملحوظة

 ر مھمة، ولكنھا لیست ذات صلة باألخطار.تشیر إلى معلومات تعتب
 تعلیمات السالمة

 تشیر إلى تعلیمات أو إجراءات مرتبطة بالسالمة
 والتنبیھ  التحذیر یجب على جمیع الموظفین المشاركین في التركیب والتشغیل والصیانة الفھم الكامل إلجراءات 

 .التي تقي وقع األخطار



 والفحص والتفریغ مالتسل
 والعلب الشحن أقفاص جم�ع تسلُّم من للتأكد الشحن بول�صة مع �عنا�ة المواد جم�ع فحص یجب التجهیزات تسلُّم عند

 الشحن عیوب من خلوها من للتأكد الشحن أقفاص أو الكرتون  علب كل �عنا�ة افحص التسلم، قبول قبل. الكرتون�ة
 صور جم�ع في العیوب جم�ع دّون . التسلُّم إ�صال في ُیثبته أن النقل ملتزم فعلى عیوب، أي وجود لوحظ وٕاذا. الملحوظة
. الناقل فحص تقر�ر نموذج تعبئة الناقل على یجب كما. الصور جم�ع على یوقع أن الناقل من واطلب الشحن بول�صة
 عیوب اكُتشفت إذا. العیوب عن �التعو�ض مطال�ة الناقل مع أرسل. للمصنع التا�عة النقل إدارة مراجعة ذلك �عد و�جب
 . مسئولة غیر) المحدود كام�انیز، فان سیتي تو�ن(  فالشركة القبول �عد �الوحدة ماد�ة
 الرسومات انظر. المواد كل من المناس�ة والكم�ات المطلو�ة األجزاء تسلُّم من وتحقق األقفاص أو الكارتون�ة العلب كل فرغ

 .الغ�ار قطع لتسو�ة المفقودة أو الناقصة �العناصر المحلي ممثلك أبلغ. األجزاء مواصفات على للتعرف
 التحقق �قتصر أن و�جب. معا العناصر جم�ع شحن ضمان �مكن فال النقل، شاحنة ومساحة الناقلین توافر لظروف نظًرا
 مع الجهد توافق من للتأكد الوحدة صنع لوحة فحص یجب. فقط الشحن بول�صة في الواردة العناصر على الشحنات من

 المتاحة الطاقة إمدادات
 

  المروحة مجموعة
 انزع. المروحة حاضنة في ُمخزَّن  تهو�ة غطاء مع �مرشحات المركزي  الطارد النوع من �السیر المدارة التغذ�ة مراوح ُتشحن
. المرشحات ضع. الغطاء بجوانب المرشح قض�ان ار�ط. المكونات مع وركبها التهو�ة غطاء أجزاء انزع الحاضنة غالف
 .المروحة حاضنة مدخل بجانب الغطاء ار�ط. العلوي  الغطاء ركب

 المحرك تركیب
 المحرك لوح في ثبته .بها الضرر للحاق منًعا ُمفككة فصاعًدا   213T مقاس إلى إطاراتها تصل التي المواتیر ُتشحن

  .المرفقة المكونات �استخدام

 
 

 التركیب
 تركیب عند خاص بوجه الحذر توخي و�ن�غي. ومتینة صل�ة بن�ة وفي مستوٍ  مستوى  في السقف مراوح تثبیت دائما ین�غي
 �ما متینة غیر أسطح في المراوح ُتبتت إذا. المراوح/المروحة تركیب یتحمل السقف أن من تأكد. معدن�ة م�ان في مراوح
 . إصا�ات أو أضراًرا تحدث قد اهتزازات سُتحدث �كفي

 . عاصفة جو�ة ظروف سادت إذا السقف وحدات تأمین في للمساعدة تثبیت أسالك استخدام
 
1. 

 تنب�ه
. كهر�ائ�ة خدمة وتتطلب دوارة أجزاء على المروحة هذه تحتوي 
 والتشغیل التركیب أثناء المناس�ة السالمة احت�اطات اتخاذ یجب

 .والص�انة



2 . 
 تحذیر

 أو مواد �ه یوجد جو أو ئةیب في المروحة ذهھ تشغل أو تثبت ال
 تلك في لالستخدام مصممة تكن لم ما لالشتعال قابلة أبخرة أو غازات

 القابلة المواد تتطلب قد. حر�ق أو انفجار �حدث قد وٕاال. ئةیالب
 من غیرها أو المرتفعة الحرارة درجات أو للتآكل المسب�ة أو لالنفجار
 من. خاص نوع من وص�انة وفحص بناء أعمال القاس�ة الظروف

 المتعلقة والقیود للمروحة المصنعة الشركة بتوص�ات االلتزام الضروري 
 ظروف في واستخدامها وجودها المروحة ستعمل التي المواد بنوع

 .خاصة
 
 .المروحة تركیب قبل آمن �شكل تثبیته یجب والذي السقف، حاجز على تثبیتها لیتم السقف إمداد مروحة تصم�م تم .3
4. 

 تنب�ه
 الكهر�ائ�ة للوائح وفقا الكهر�ائ�ة األعمال جم�ع تتم أن یجب تنب�ه

 على معتاًدا تكن لم إذا. االقتضاء حسب الوطن�ة أو/  و المحل�ة
 .كهر�ائیین �فنیین استعن الكهر�ائ�ة، األسالك تركیب أسالیب

 
 5. 

 تحذیر
 .الجهاز هذا تأر�ض یجب تحذیر

 
 6 . 

 خطر
 مدخل عند اإل�قاف وضع في وٕاغالقها الطاقة تشغیل إ�قاف من تأكد

 .ص�انتها أو توصیلها أو المروحة تركیب قبل اإلمداد توص�الت
 
7 . 

 تنب�ه
 مقارنةً  الكهر�ي الجهد من تحقق المحرك، أسالك توصیل قبل

 العالي الجهد �ضر قد. المحرك صنع لوحة على الموضح �الجهد
 .ضمانه وُ��طل �المحرك المنخفض أو

 
8 . 

 تحذیر
 .المتحركة أو الدوارة األجزاء عن األسالك جم�ع إ�عاد من تأكد

 
9 . 

 تحذیر



 تدور أنها من للتأكد المروحة طارة أدر المروحة، تشغیل بدء قبل
 عمود/المروحة طارة وضع اض�ط األمر، لزم إذا. �حر�ة

 الخلوصات لتوفیر مطلوب هو حس�ما المحرك/المحمل/الدوران
 .الالزمة

 
 . 5 صفحة الص�انة، قسم راجع. تماًما موضعه وفي مشدود السیر أن من تأكد �السیر، الُمدارة الوحدات في. 10
 . المروحة تشغیل بدء قبل الضرورة قدر الر�ط شدد. والمفات�ح التثبیت براغي جم�ع من تحقق. 11
 ما استخدم. الحاجز غطاء شفة من الرأسي الجزء خالل من التركیب و�فضل. السقف حاجز في بإحكام المروحة رکب. 12
 . المناس�ة المثبتات من غیرها أو �صوامیل براغي 8 عن �قل ال
 

 .المدخل تمدید ملحق مع إال المخمدات تتوفر ال) اخت�اري  ملحق( الدخاني الغاز مخمد تركیب
 من تأكد .الوصول �اب تحت المروحة، حاضنة من القر�ب االمتداد في الموجودة المخمد قض�ان على المخمدات توضع

 .المروحة �اتجاه المخمد ر�ش فتح
  

 
 الكهر�ي التوصیل

 المحرك على الُملَصق األسالك توصیل مخطط راجع). رصهمن بدون ( الفصل �مفتاح الطاقة إمداد أسالك صل .1
 . التوصیل قبل

ح الجهد على المصنع في مضبوط المحرك .2  الجهد خالل من الخط جهد من تحقق. المروحة لوحة على الموضَّ
 . األسالك توصیل ومخططات اللوحة على الموضح

 اختر. الب�انات لوحة على الموضحة األمبیر�ة للسعة مناسً�ا الرئ�س�ة الكهر�ائ�ة األسالك حجم �كون  أن یجب .3
 الكهر�ائ�ة الق�اس�ة المواصفات من 310 المادة في الواردة اإلمبر�ال�ة السعة لجداول وفقا األسالك حجم

 إلى الجهد انخفاض لمنع األسالك حجم ز�ادة الضروري  من �كون  فقد طو�لة، أسالك إلى احتیج إذا. األمر�كي
 . أقصى كحد٪ 3 حتى الجهد انخفاض �عوض �حیث األسالك حجم �كون  أن و�جب. كبیر حد

 
 تنب�ه

 .فقط النحاس�ة الموصالت استخدام تنب�ه
 

 تنب�ه
 الخط في متدل�ا جزءا اترك. الحادة للحواف األسالك تعرض ال تنب�ه
  .أضرار وقوع لمنع
 
 في موضح هو لما وفقا التوز�ع نقطة عند الطاقة وصالت حما�ة یجب. الفصل مفات�ح في منصهرات ُتدَمج ال .4

 . المروحة ب�انات لوحة
 لتحدید المحرك أو الوحدة ب�انات لوحة راجع( المحرك مع متكامل حراري  واقٍ  على المشتملة غیر المراوح تحتاج .5

 الق�اس�ة المواصفات من 32-430 األقسام راجع. الحمل تجاوز من الحما�ة جهاز إلى) عدمه أو الواقي وجود
 . األحجام الخت�ار األمر�ك�ة الكهر�ائ�ة

 إصدارات ألحدث وفًقا المحل�ة، اللوائح غ�اب في أو، المحل�ة للوائح وفقا كهر�ائ�ا الوحدات جم�ع تأر�ض یجب .6
 الحرائق من للوقا�ة القوم�ة الجمع�ة/للق�اس األمر�كي القومي المعهد( األمر�ك�ة الكهر�ائ�ة الق�اس�ة المواصفات

 التأر�ض موصل حجم �كون . الوحدة توصیل صندوق  في للمعاییر وفًقا األرضي توصیل طرف توفیر یتم). 70



 یاألرض توصیل طرف تستخدم ال. األمر�ك�ة الكهر�ائ�ة الق�اس�ة المواصفات من 95-250 دولللج وفقا
 . دیمحا موصل لیلتوص

 الموضحة الق�مة من٪ 10 من �أكثر الطاقة مصدر تهو�ة مروحة إلى الواصل الكهر�ي الجهد یتغیر أال یجب .7
 ٪. 2 نس�ة الطور توازن  عدم یتجاوز أال یجب. الوحدة ب�انات لوحة على

 
 تحذیر

 في أو مناسب غیر جهد خط على تشغیله �سبب المحرك تعطل إذا
 وقد للمنتج استخدام إساءة �عد فهذا زائد �شكل الطور اتزان عدم حالة

 .للوحدة الكهر�ائ�ة للمكونات جس�مة أضرارا �سبب
 

 التشغیل و�دء واالخت�ار الفحص إجراءات
1. 

 تحذیر
 .الص�انة إجراء قبل الوحدة عن الطاقة افصل

 .اإل�قاف وضع في وتأمینها الطاقة تشغیل إ�قاف من تأكد
 
. السیر وشد ال�كر توازي  من تحقق �السیر المدارة المراوح وفي بإحكام، التثبیت و�راغي الكبیرة البراغي جم�ع ر�ط شدد. 2

 من یومین �عد والسیور التثبیت و�راغي الكبیرة، البراغي جم�ع تشدید إعادة یجب أنه الحظ. األمر لزم إذا السیر شدد
 . األولي التشغیل

 .�الوحدة االتجاه سهم خالل من الطارة دوران من وتحقق الوحدة شغل. 3
 تحذیر

 �النس�ة. الطور ثالث�ة الوحدات دوران من خاصة �صورة تحقق
 تبدیل طر�ق عن الدوران اتجاه تغییر �مكن الطوار، ثالث�ة للوحدات

 أسالك على الوحدة فحصت إذا. الثالثة الخط أسالك من اثنین أي
. دائم �شكل تركیبها عند فحصها إعادة فیجب مؤقت، �شكل مرك�ة

 فعادة المفرطة األحمال من الحما�ة ن�ائط توقفت أو المحرك تلف إذا
 .خاطئة �صورة الدوران نتیجة ذلك �كون  ما

 على الموضحة الت�ار شدة تجاوز عدم من وتحقق المروحة إلى تصل التي الت�ار شدة افحص: الكهر�ي المأخذ فحص .4 
 .1.0 عن یز�د المحرك لوحة على وجدته إذا الخدمة معامل نطاق االعت�ار في خذ .المحرك لوحة

 منها والتأكد للمروحة الدق�قة في الدوران مرات عدد من التحقق یجب: الدق�قة في المروحة دوران مرات عدد فحص .5
  ).الدوران سرعة عداد( التاكومتر �استخدام

 
 ملحوظة

  .شحنها قبل االهتزاز وعد�مة متوازنة المصنع من المروحة تخرج
. شحنها قبل االهتزاز وعد�مة متوازنة المصنع من المروحة تخرج

 مثل االهتزاز، تسبب قد التي األش�اء من العدید هناك أن إال
 والوضع القواعد وضعف والتركیب، الشحن في العن�فة المعاملة

 .المستوي  غیر
 



 المخروط�ة السیور
 �حجمها وتتمیز الساكنة، والكهر�اء والز�ت للحرارة المقاوم النوع من هي �السیر المدارة المراوح هذه في المخروط�ة السیور 

 المروحة عمر إلى التشغیل�ة الكفاءة سنوات ز�ادة و�مكن المناسبین، والص�انة التركیب مع. المستمر العمل لتتحمل الكبیر
 . مخروطي �سیر تعمل التي
 ت�الغ ال السیر، شد ض�ط یلزم عندما 1 الشكل انظر( التشغیل بدء قبل شدها ومقدار المخروط�ة السیور حالة فحص یجب
 منتصف في السیر امتداد من بوصة لكل 1/64 قدُره �انحراف تسمح بدرجة السیر شد �فضل. المحمل یتلف لك�ال الشد في

. 2 الشكل في موّضح هو كما ال�كرتین منتصف خطي بین المسافة منتصف قس النقطة، هذه على للعثور. السیر امتداد
 س�عجل السیر وضع ض�ط في خلل أي. ال�كرات عن تنزلق لك�ال المخروط�ة السیور ض�ط عند الشدید الحذر توخي یجب

 الشد �كون  أن یجب محززتین، ب�كرتین المجهزة الوحدات في). 3 الشكل انظر( ومزعجة حادة ضوضاء وُ�حدث بهالكه
 ). 4 الشكل انظر( السیر�ن كال في متساو�ا
 . المحرك حامل جانبي أحد وض�ط تخفیف طر�ق عن الض�ط �سهل شد، قض�ان توفر عدم حالة في .1
. ال�كرتین من أي حافة على السیور تسیر أن دون  المحزوز ال�كر على السیور لوضع �كفي �ما الشد دائما خفف .2

 ). 5 الشكل انظر( بإهمال التعامل �سبب الداخل من تماما جدید سیر یتلف قد
 

 تحذیر
 فك بل ال�كرات فوق  من �قوة تشده ال السیر، تثبیت أو إزالة عند

 .السیر شد لتخفیف أوال المحرك
 
 
 تحقق. فتحها طر�ق عن خفضها أو للتعدیل القابلة المحرك �كرة إغالق طر�ق عن المروحة سرعة ز�ادة �مكن .3

 .المروحة سرعة ز�ادة عند المحرك على الحمل من دائما
 

 . منع االرتخاء1شكل

 

 من وتنزلق بسرعة تتلف المرتخیة السیور
 یجب السیر عمر فلزیادة .الطاقة وتھدر مكانھا

 مناسب بمقدار دائما شده

 

 السیر انحراف. 2شكل

 



 المحاذاة. 3شكل .4

 

 . السیور4شكل .5

 

 .ویتلفھ أسالكھ سیكسر عنوة إخراجھ ألن .عنوة السیر تخرج ال

 

 محزوزتان بكرتان. 5شكل .6

 

 الحدة درجة بكرتي فتح یجب
 كال على اللفات عدد بنفس المتغیرتین
 ویھترئ السیر، ینزلق وإال الجانبین،

 .سریعًا السیر

 
 

 
 

 الص�انة
 وخبرة المحل�ة واللوائح �المعاییر درا�ة على هم الذین المؤهلین الموظفین خالل من إال والص�انة التركیب إجراء عدم یجب
 . المعدات من النوع بهذا

 تنب�ه
 .تجنبهاف. لإلصا�ة محتمال خطرا والبراغي الحادة الحواف تعتبر

 
 تحذیر



 قد محمً�ا مروحةٍ  محركَ  الوحدة تضم قد. الخطرة المتحركة األجزاء
 الطاقة افصل. الض�ط إلعادة وقًتا اترك. إصا�ات و�سبب تلقائ�ا یبدأ
  .الص�انة قبل

 
 والص�انة األول�ة الص�انة تشمل أن یجب. واإلزعاج الضرور�ة غیر النفقات لتجنب وسیلة أفضل هي الوقائ�ة الص�انة
 : التال�ة العناصر الدور�ة
 . األسالك وتوص�الت الصوامیل ذات والبراغي التثبیت براغي جم�ع ر�ط تشدید .أ

 . سالمتهما من والتأكد وال�كرات السیر شد من التحقق .ب
 ). 2 و 1 الجدولین انظر( المروحة محامل تشح�م .ج
 ). وجد إن( والمخمد الدفع ومروحة الوحدة تنظیف .د
 

 إلى تحتاج وال. المصنع من دوري  �شكل ُتشحم) بلي رولمان( كر�ات محامل على تحتوي  التي المحركات جم�ع
 . إضاف�ة ص�انة

 توص�الت مدخل في اإل�قاف بوضع وأنها الطاقة تشغیل إ�قاف من تأكد المروحة، على ص�انة أي إجراء قبل .1
 . اإلمداد

 إجراء �فضل الوعرة، أو الخطرة للتطب�قات و�النس�ة. األقل على السنة في واحدة مرة �عنا�ة المراوح فحص یجب .2
 . أشهر ثالثة أو شهر�ن كل دوري  فحص

 . التصن�ع لشركة معتمد ص�انة ممثل إلى المحرك إرسال أن یجب الضمان، فترة خالل اإلصالحات إلجراء .3
 من للتأكد المحرك تشغیل إ�قاف مع المحرك دوران عمود تدو�ر على للمحرك الدوري  الفحص �شتمل أن یجب .4

 . �السیر تدار التي الوحدات �كر على من السیر إزالة و�جب. �سالسة تدور المحامل وأن �حر�ة یدور المحرك أن
 �سهولة السیر انزالق ل�مكن المحرك فك ولكن. ال�كرة حواف فوق  من عنوة تدفعه ال ،تركی�ه أو سیر إزالة عند .5

 ) 6 صفحة راجع ،9-5 المالحظات على لالطالع. (ال�كرة على من
 أو تشققات أو تملُّس وجود عدم من للتأكد �عنا�ة وفحصها �السیر ُتدار التي الوحدات من السیر إزالة یجب .6

 أي كان إذا. التشغیل عند ضوضاء إلى السیر سطح في التشوه من القلیل و�ؤدي. مشوَّه تآكل أو شرائح انفصال
 خشونة أو والنُّقر التشظي من ال�كر خلو من أ�ضا تحقق. السیر استبدال أن یجب واضًحا، العیوب هذه من

 . السیر تتلف أن �مكن التي السطح
 ومحامل المحرك محامل على الضغط ز�ادة إلى یؤدي للسیر المفرط فالشد. مناسب �مقدار السیر شد المهم من .7

 �عجل مما انزالقه إلى یؤدي السیر إرخاء في اإلفراط أن كما. المحرك على الحمل یز�د أن أ�ضا و�مكن المروحة
 1/4 حوالي مقداره �انحراف �سمح �حیث �اإلبهام، عل�ه الضغط عند السیر �مرونة تشعر أن یجب. �اهترائه
 . �اإلص�ع ال�كرتین بین منتصفه على الضغط عند) رطل 5 إلى 3( بوصة

 المروحة دوران أعمدة تكون  أن یجب. الدوران أعمدة على عمودي أنه من للتأكد السیر محاذاة فحص أ�ضا یجب .8
 . السیر سیتلف دق�قة تكن لم إذا المحاذاة ألن. متواز�ة والمحرك

 . الخوابیر مجاري  في المناس�ة المفات�ح وضع یجب. التثبیت براغي شد إحكام من للتأكد ال�كرة افحص .9
 . ES-404 الهندسي الملحق راجع ،)3 المستوى '( E النوع من الدفع مراوح في الر�ش زاو�ة لتعدیل .10
 ال حتى وجاف �ارد مكان في واحفظها السیور أزل طو�لة، زمن�ة لفترة استخدام بدون  الوحدة ترك تنوي  كنت إذا .11

 . األوان قبل تتلف
. المشحمات مع توفیرها و�تم المصنع في �السیور دارت التي �المراوح الق�اس�ة الوساد�ة الكتل�ة المحامل ُتشحم .12

 ). 1 الجدول انظر( األمر لزم إذا متكرر �شكل أو سنو�ا التشح�م بإعادة یوصى



 عند التشح�م مادة من تخرج التي الكم�ة من أكثر تستخدم ال. التشغیل بدء عند جدید شحم إضافة المستحسن ومن
 األقصى الحدو ). 2 الشكل انظر( الحاالت معظم في الیدوي  التشح�م مسدس على مرات ثالث أو مرتین الضغط

 . بذلك الجیدة اآلمان ممارسات تسمح عندما التشح�م أثناء المحامل أدر 40 الیدوي  التشح�م مسدس لتصنیف
 

 تنب�ه
 الصودیوم، اللیثیوم،( مختلفة صابون�ة قواعد من المصنوعة الشحوم

 طر�ق عن الخلط هذا امنع. خلطها عند متوافقة تكون  ال قد) إلخ
 .القد�مة الشحوم من تماما المحمل تطهیر

 
 استخدام وال المشحمات استخدام في اإلفراط وال كاف �قدر التشح�م ل�س المحامل لتلف المتكررة المسب�ات أكثر

 و�جب. المحامل تلف إلى تؤدي یدور، ال المحمل كان إذا خصوصا المفرطة، فاالهتزازات. متوافقة غیر مشحمات
 .لها داخلي تآكل حدوث لتجنب والرطو�ة الماء من المحامل حما�ة أ�ضا

 
 الجدول المروحة محمل لتشح�م المقترحة الفترات. 1الجدول
 الفاصلة الفترات

 )�الشهور(
 

 الخدمة نوع

 .نظ�فة أجواء في خفیف أو قلیل تشغیل 12-18
 نسب�ا وجافة نظ�فة أجواء في الیوم في ساعة 16 إلى 8  من 6-12
 رطو�ة وجود حالة في أو الشاقة، الخدمة حالة في الیوم، في ساعة 24  إلى 12  من 3-6
 االهتزاز مع �الرطو�ة، محملة وأجواء مرتفعة حرارة درجات في �الغ�ار، وملیئة متسخة أماكن في شاقة خدمة 1-3

 
 المشحمات تصن�ع شركات 2الجدول

 
 

 

 

 محكمة أنھا من للتأكد دوري بشكل المحمل تثبیت براغي فحص یفضل التشغیل من األولى القلیلة األشھر خالل .13
 . الربط

 یضر اھتزازا مكّونا ریشھا على یتراكم قد الھواء في المتطایرة المواد ألن خاصة عنایة الدوارة الطارة تتطلب .14
 متابعة الضروري ومن. الریش لمعدن اھتراء أو تآكل من ذلك جراء من یحدث ما خالل من یضعفھا أو بھا

 بعمر جیدة خدمة أجل من استخدام كل طبیعة حسب وآخر حین بین التصحیحیة واإلجراءات بانتظام الفحص
 . أفضل وأمان أطول

 المسدودة المرشحات. مستمر بشكل األلمونیوم من المصنوعین الشبكیین المرشحین افحص :المرشح صیانة .15
 مكانھ في الغطاء بقاء مع المرشحات إزالة یمكن المراوح أحجام جمیع في. التھویة أداء على سلبا تؤثر أن مكنی

 األحجام في. المرشح قضبان عن وإزالقھا للغطاء الطرفیة األلواح من المرشح محتجزات إزالة طریق عن
 على الغطاء تركیب بقضبان للغطاء الجانبیة القضبان تربط التي 1½ بمقاس البراغي إزالة یستحسن 21-30

 یجب. الوصول لیسھل للخلف الغطاء وإمالة اآلخر الجانب قضبان وفك الجانبین إحدى من المروحة حاضنة
 .ساخن ماء في مخفف بمنظف المرشحات تنظیف

 

 التخزین

 )2الدرجة التزلیق، لشحوم القومي المعهد( الُمصنع
 S2 V100  2جادوس شل
 مو�ایل/إ�كسون  بي إم رون�كس



 یفضل ال. والتآكل للصدأ منعًا جاف نظیف مكان في تخزینھا یجب زمنیة مدة ألي المراوح تخزین تنوي كنت إذا 
 مدخل غط. یمكن ما بأقصى السیئة األجواء من المراوح حمایة یجب الخارجي التخزین یتحتم عندما. الخارجي التخزین
 . نظیفًا جافًا المحرك واحفظ ومخرجھا المروحة

 وإذا. شھریا ومحاملھ المحرك دوران أعمدة تدویر یجب) أشھر 3 من أكثر( طویلة لفترة المروحة تخزین تنوي كنت إذا
 إعادة یجب. متوافق جدید شحم ووضع والمروحة المحرك محمل شحم من التخلص یجب أشھر 6 التخزین مدة تجاوزت

 للَمصنع یمكن. المناسبة الصیانة إجراء لضمان التخزین بسجل احتفظ. مناسب بمقدار مشدودة السیور أن من التحقق
 .لزم إذا والمحمل المحرك خدمات بتوفیر الضمان مراكز توصیة

 والمطال�ات الضمانات حدود
 أو الصناعة في سواء العیوب من خال�ة الضمان هذا �موجب المب�عة ال�ضائع تكون  أن األصلي للمشتري  ال�ائع �ضمن 

 تار�خ من عام لمدة) المواد هذه المشتري  فیها یورد التي الحاالت تلك في إال( العاد�ة االستخدام ظروف تحت المواد
 هذا �موجب ال�ائع مسؤول�ة وتقتصر. أقرب أیهما الشحن تار�خ من شهًرا) 18( عشر ثمان�ة لمدة أو األصلي التركیب
 ظهر على التسل�م كان إذا المصنع �سعر أو التكلفة �سعر( االئتمان إصدار أو اإلصالح أو االستبدال على الضمان
 في خطً�ا ال�ائع إخطار یتم: أن شر�طة الفترة هذه خالل المشتري  ردها أجزاء أو جزء ألي) ال�ائع تقدیر حسب السفینة،
 المناسب التار�خ من أ�ام) 10( عشرة غضون  في أو العیوب لهذه المشتري  اكتشاف تار�خ من أ�ام) 10( عشرة غضون 

 ال�ائع �ستلم أن. الشحن مصار�ف المشتري  و�رد ال�ائع إلى المعی�ة الوحدة ُترد أن أقرب؛ األجلین أ�ما العیب هذا الكتشاف
 العیوب هذه حدوث عدم الوحدة لهذه ال�ائع فحص خالل من یتبین أن یجب كاملة؛ المذكورة المنتجات أو كامًال  المبلغ
 من غیرها أو والقدر القضاء حوادث أو تعدیل أو إصالح أو صح�ح غیر تركیب أو إهمال أو استخدام سوء نتیجة

 �قدم وال. أز�ل أو طمس أو التسلسلي رقمه تغیر ُم�اع منتج أي على ضمان أي ُ�قدم ال الضمان، هذا و�موجب. الحوادث
 منتج من األخرى  األجزاء أو التحكم لوحات أو المفات�ح أو �المحركات یتعلق ضمنً�ا أو كان صر�ًحا ضمان أي ال�ائع
 األخرى  الضمانات محل صراحةً  الضمان هذا و�حل. بها خاًصا ضماًنا المختصون  صانعوها �قدم األجزاء هذه ألن م�اع،

 أو السوق  في العرض لصالح�ة ضمني ضمان أي و�شمل قانون�ة غیر أم قانون�ة كانت سواءً  والضمن�ة منها الصر�حة
 الت�ع�ة أو الجانب�ة الطارئة أو الم�اشرة غیر األضرار مسؤول�ة المشتري  أمام ال�ائع یتحمل ال األحوال جم�ع وفي مناسبته

 فال الفاتورة إصدار تار�خ من یوًما) 60( ستین غضون  في كامال المستحق المبلغ المشتري  یدفع لم وٕاذ. (كانت نوع أي من
 غیر أو قانونً�ا كان وسواءً  صر�ًحا أو كان ضمنً�ا ضمان أي عن الناشئة وااللتزامات المسؤول�ات من أً�ا ال�ائع یتحمل
 �موجب ُأبرم عقد �أي والمتعلقة معین لغرض مناسبته أو السوق  في العرض لصالح�ة ضمني ضمان أي و�شمل قانوني

 .)العقد هذا عن تنشأ التي الضمانات جم�ع عن اخت�اري  تنازل هو الدفع عن تخلفه أن المشتري  و�قر. الضمان هذا
 

 

 وإصالحھا المروحة أعطال اكتشاف جدول

 األس�اب المحتملة المشكلة

 تعمل ال المروحة

 الكهر�ي الجهد في خطأ .1
 األسالك توصیل في مشكلة هناك أو مفصولة الكهر�اء .2
 الزائدة الحمولة واقي .3
 المنصهر تلف .4
 سائب ال�كر .5
 ممزقة السیور .6

 �العكس تدور الطارة .1 كبیرة بدرجة الهواء تدفق انخفاض



 الطب�ع�ة سرعتها عن �طیئة المروحة سرعة .2
 الطب�عي عن) مرتفع الساكن الضغط( مرتفعة النظام مقاومة .3
 مخرجها أو المروحة مدخل في عوائق .4
 مسدودة المخرج أو المدخل ش�كات .5
 مسدودة أو األوساخ فیها متراكم المرشحات .6

 كبیرة بدرجة الهواء تدفق ارتفاع
 الطب�ع�ة سرعتها عن �طیئة المروحة سرعة .1
 الطب�عي عن) قلیل الساكن الضغط( منخفضة النظام مقاومة .2

 زائدة حصان�ة قدرة

 �العكس تدور الطارة .1
 الخانق عنق �مدخل تحتك الطارة .2
 الطب�ع�ة سرعتها عن �طیئة المروحة سرعة .3
 المروحة محامل تلف .4

 مفرطة ضوضاء
 
 
. 
 
 

 سائ�ة ال�كرات أو الطارة .1
 متواز�ة غیر الدفع �كرة أو المحمل .2

 الطارة على غر��ة أجسام تراكم .3
 متآكلة أو تالفة الطارة .4

 الطارة اتزان عدم .5
 �الحاضنة تحتك الطارة .6

 الدوران عمود انحناء .7
 تشح�م إلى �حاجة المحامل .8

 .الر�ط تشدید إلى تحتاج الصوامیل ذات المحمل براغي .9
 تالفة أو سائ�ة المحامل .10

 متوافقة غیر السیور .11
 للغا�ة مشدودة أو سائ�ة السیور .12

 متسخة أو مز�تة السیور .13
 تالفة السیور .14

 سائ�ة المروحة تثبیت براغي .15
 سر�ع هواء مجرى  في المكونات جلجلة .16

 كهر�ائ�ة ضوضاء .17
 الهواء سرعة شدة من ضوضاء .18

 المبنى عن معزولة غیر متذبذ�ة أجزاء .19
 األنابیب ش�كة اهتزاز .20

 الدوران عمود في سائ�ة ال�كرات أو الطارة .1 مفرط اهتزاز
 الطارة اتزان عدم .2
 الطارة على مفرط �شكل راالغ�/األوساخ تراكم .3
 للغا�ة مشدودة أو سائ�ة السیور .4
 متوافقة غیر السیور .5
 الدوران عمود انحناء .6
 متواز�ة غیر الدفع �كرة أو المحمل .7
 تالف أو سائ�ة المحامل .8
 سائ�ة المروحة تثبیت براغي .9

 .المروحة تثبیت قاعدة ضعف .10
 .ومستو مسطح غیر الحاجز .11
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