


 شركة ھونیر  التقنیة للكھربائیات  التعھدات والصناعیة التجاریة المحدودة تقوم شركتنا منذ عام
 1978 الى یومنا ھذا وبواسطة الجمع بین التكنولوجیا مع الموظفین التقنیین الخبراء بتقدیم

 الخدمات في مواضیع إصالح وصیانة قاطع التیار (قاطع متوسط الجھد) و المفتاح الكھربائي
 .منخفض الجھد بغض النظر عن المودیالت واألنواع

 الھدف التقني لھونیر

 ھدفنا ھو تطویر قطاع الطاقة وتوفیر المال عن طریق إكساب المعدات التي في وضعیة التلف الى النظام
 مرة اخرى. كما أن الصیانة في الموقع  لمحوالت الكھرباء وأنظمة الجھد المنخفض والمتوسط من أجل

 .القدرة على العمل بشكل صحي وطویل األمد یعد ضمن أھدافنا أیضا

معلومات عنا

41
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سنة

 الصیانة في الموقع

 نقوم بتنفیذ الصیانة في الموقع لمحوالت الكھرباء, خالیا الجھد المتوسط والصیانة الوقائیة الدوریة
 بواسطة مركبة متنقلة ومجھزة حسب المعاییر الدولیة وفریق من ذوي الخبرة. كما أن صیانة المفاتیح

 .الكھربائیة منخفضة الجھد نقوم بھا بواسطة فریقنا المجھز وذو الخبرة



 تصنیف القواطع 

 على الرغم من ھذا, فإنھ
 یوجد عدد ثالثة أنواع على
 األكثر من القواطع في أماكن

 .العمل

 األقسام الھیكلیة للقواطع 

 یتم إنتاج القواطع بأنواع مختلفة وفًقا
 للبیئة حیث یتم إطفاء الدائرة. یتم

تصنیفھم على النحو التالي؛

 حسب موقع اإلستخدام
   حسب وظائفھا في لحظة العمل

 حسب ھیكلھا
 حسب آلیة تشغیلھ 

 قواطع قلیلة الزیت 
 SF6 قواطع الغاز 

 قواطع السحب 

 (أنبوب معزول (القطب

 خلیة القطع

 قاطع التماس الرئیسي الثابت

 قاطع التماس المتحرك الرئیسي

 قاطع التماسات المساعدة الثابتة والمتحركة

 آلیة التشغیل

 المحرك والبكرة

 دافع عازل والبكرات

 الشاسیھ

 قواطع الھواء
 قواطع كاملة الزیت
 قواطع قلیلة الزیت

 قواطع ضربات الھواء
 قواطع ضربات الھواء في المجال المغناطیسي

 SF6 قواطع الغاز
 في المجال المغناطیسي SF6 قوطع ضربات الغاز

 قواطع السحب

القواطع
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في الفراغ 

 في الحمولة 

 في حاالت الماس كھربائى 

 ن أجل تشغیل الشبكة وحمایتھا في أي منطقة في الشبكة، 
فإنھ من الضروري وجود القدرة على قطع التیار ونقلھ. 
القواطع ھي أجھزة مفیدة للفتح واإلغالق في الحاالت  

التالیة

  زیادة األداء
  والموثوقیة
  وفترة عمر

 .مرافق المنشآت

 تقوم شركتنا بتنفیذ الصیانات واإلصالحات في الموقع  لجمیع أنواع القواطع
 بغض النظر عن نوعھا ومودیلھا بنجاح لسنوات عدیدة ولدیھا الموظفین ذوي

 .الخبرة والمعدات ومخزون قطع الغیار األصلیة الالزمة من أجل خدماتھا

القواطع
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 األقسام الھیكلیة للقواطع 

صیانة وإصالح القواطع متوسطة الجھد 

الھدف

 موصل ممتاز في الحالة مغلقة
 عازل ممتاز في حالة المفتوحة

 عملیات الفتح واإلغالق تتم بسرعة كبیرة

خصائص القواطع 



 في ظل ظروف العمل العادیة فإننا نقدم ضمان  لمدة سنة
 .للمواد وما قام  بھ العمال في صیانات القواطع التي ننفذھا

قواطع السحب
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اآللیة
طب   الق

 جعل المعدات جاھزة لإلستخدام مرة 
اخرى عن طریق استبدال القطع المعیبة 
مثل البكرة- المحرك بقطع غیار أصلیة.

في صیانة 

 . في تقنیة SF6 (سداسي فلورید الكبریت) ، یتم إخماد الدائرة الكھربائیة بحجم مملوء بغاز SF6 (قطب القاطع)
 SF6  أما في فتح القاطع, عند تحرك قاطع التماس المتحرك الى األسفل وبفضل المكبس المتحرك یتم رش غاز

المضغوط والموجود أسفل قاطع التماس مما یؤدي الى إطفاء الدائرة الكھربائیة. 

SF6 إنطفاء الدائرة في القواطع



القواطع
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.SF6 ھناك نوعان رئیسیان من قواطع
  ، قاطع النفخ الذاتي (مع مكبس الغاز المخزن)

(یتم إنتاج ھذا النوع في تركیا عادة.) قاطع 
نظام إخماد یعتمد على التیار (دائرة دوار) 

SF6 القواطع / مع غاز 

م.  إنھ غاز عدیم اللون ، عدیم الرائحة وغیر سا
دا.  مقاومة عزل عالیة ج

ر.   مقاوم للنا
ط  یكون SF6 غازي في ظل الظروف الجویة العادیة. أثقل من الھواء 5 مرات تحت ضغ

 .C°200  1 بار ودرجة حرارة

SF6 میزات غاز 

في خالیا إطفاء الدائرة، فإن احتراق الحفرة التي یدخلھا قضیب قاطع 
التماس المتحرك یعد المقیاس في القرارالذي یجب اتخاذه الستبدال الخلیة أو 

استخدامھا. یتم تحدید حجم الحرق عن طریق القیاس من أسوأ مكان 
متعرض للضرر. یمكن أیًضا قیاس احتراق خلیة إطفاء الدائرة باستخدام 

سلك قطره 3 مم. لكي تكون قادًرا على القیاس بالسلك ، یجب أوالً إدخال 
خلیة إطفاء الدائرة في قضیب قاطع التماس المتحرك. إذا مر السلك الذي 

قطره 3 مم من بین المنطقة المذكورة األكثر احتراًقا وقضیب قاطع 
التماس، فذلك یعني أنھ تم تجاوز مقیاس االحتراق المسموح بھ. یوصى 

بتغییر خلیة إطفاء الدائرة عند تغییر قاطع التماس. 

خلیة إطفاء الدائرة 

یجب أن یتم تنفیذ سیطرة اإلحتراق لألجزاء التالیة 
س  القضیب المتحرك لقاطع التما

س  الزنبق الثابت لقاطع التما
رة  خلیة إطفاء الدائ

یتم تحدید إتاحة استخدام األجزاء أو لزوم تغییرھا عن طریق إجراء قیاسات 
الحرق. 

قاطع التماس وسیطرة اإلحتراق
لخلیة إطفاء الدائرة 



القواطع
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مع أمر الفتح الذاھب الى القاطع تتشكل دائرة بین قاطع التماس المتحرك 
المنفصل عن قاطع التماس الثابت. تدخل الدائرة خالیا الدائرة الموجودة على 

المسار ، نظًرا للتأثیر الحراري للدائرة، یحصل ھناك بعض االحتراق في 
الزیت. یدخل الغاز الناتج عن االحتراق إلى غرفة معادلة الضغط داخل خلیة 
اإلطفاء. في ھذه اللحظة یدفع الضغط الحاصل داخل القاطع زیت الدائرة إلى 

خلیة اإلطفاء ویطفئ الدائرة  

إطفاء الدائرة في القواطع الزیتیة
یجب إجراء الصیانة الدوریة لمنشآت المفاتیح 

الكھربائیة مرة واحدة في السنة. 

شركتنا 

ھي صیانات یجب القیام بھا في فترات زمنیة محددة لتكون قادرة 
على تحدید مشاكل واحتیاجات المصنع الحالیة من خالل التخطیط 

المسبق ضمن إطار توصیات الشركة المصنعة للمعدات والتعلیمات 
والمعاییر واإلجراءات ذات الصلة وأیضا من أجل أن تكون 

المنشآت  قادرة على العمل بشكل مستمر دون أعطال والتنبؤ 
باألعطال المحتمل حدوثھا قبل حدوثھا. 

 لجھد المتوسط والمنخفض الصیانات الوقائیة الدوریة 
لمنشآت المفاتیح الكھربائیة 

حمایة عمالئنا من التكالیف غیر الضروریة
عن طریق تجنب خسائر اإلنتاج. 

الھدف 



قطع الغیار
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یتوفر لدینا في مخازننا جمیع أنواع قطع 
الغیار لجمیع أنواع القواطع التي ال تتوفر 

عادة في

ϝжϦЪϼІ

یتوفر لدینا في مخازننا جمیع أنواع قطع 
الغیار لجمیع أنواع القواطع التي ال تتوفر 

عادة في

ϝжϦЪϼІ



 أھم وظیفة لقواطع الدائرة بخالف تشغیل / إیقاف الدائرة ؛ أنھا تحمي
 .الدائرة في ظل الظروف غیر العادیة

 كما ھو معروف، یمكن أن یحدث جھد مفرط في المنشآت الكھربائیة من
 وقت آلخر. یحدث ھذه الجھد المفرط على شكل نبضة مفاجئة لفترة
 قصیرة جًدا من الوقت أثناء دخول وخروج األجھزة التي تسمى بسقوط
 الصواعق أو التبدیل مثل المحّول, المكثف والبكرة الى الدائرة
 الكھربائیة. تتحول ھذه األحداث المؤقتة التي تحدث من وقت آلخر عن
 طریق اإلنتقال إلى دائرة قصیرة بین المراحل أو بین المرحلة واألرض.
 األوساخ والغبار والرطوبة الموجودة على العلبة العازلة یزید من
 .إحتمالیة حدوث ھذا اإلنتقال

 وحتى السنوات األخیرة في بلدنا،  فإن عدد الشركات المنتجة للمحوالت المدمجة قلیل
 لدرجة أنھ یمكن القول أنھا غیر موجودة. وحتى اآلن ال یمكننا إنتاج محوالت األمبیر
 الكبیرة التي نسمیھا قواطع الدوائر من النوع المفتوح في بلدنا. یتم استیراد ھذه المواد من
 قبل بعض الشركات المختلفة. عدم وجود شبكة خدمة للعدید من الشركات وعن طریق
  .التوجیھات من قبل عمالئنا فلقد توجھنا الى قطاع صیانة وإصالح مثل ھذه المواد

المحوالت
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إنھ جھاز تشغیل- إیقاف میكانیكي یسمح بإغالق 
الدائرة, قطعھا وحمل تیار ھذه الدائرة تحت 
ظروف التشغیل العادیة, كما أنھ یسمح بقطع 
الدائرة أوتوماتیكیا في الظروف الغیر عادیة 

مثل قصر الدائرة والتیار المفرط. 

محوالت الجھد المنخفض 

نقدم خدمات الصیانة واإلصالح في الموقع 
بطریقة احترافیة منذ أكثر من ثالثین عاًما. 

عندما تؤخذ أسعار المحّوالت في االعتبار، فإن 
إصالح ھذه المحوالت بدالً من التخلص منھا في 

حال حدوث أیة عطل یوفر فائدة كبیرة للمؤسسة. 

شركتنا



 فترة الضمان التي یمكن أن توفرھا شركتنا لكم عند شراء محول طاقة جدید
 ھي سنة واحدة من تاریخ البیع. في حالة حدوث أي مشكلة في األدوات
 خالل ھذه الفترة ، تتدخل الشركة البائعة وتغیر األدوات إذا لزم األمر. أما
 في حالة انتھاء فترة الضمان ، یوصى بشراء محول جدید أو إرسالھ خارج
 .البالد وإصالحھ ھناك

المحوالت
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ضمان الصیانة في شركتنا (العمالة والمواد) 
للمحول الذي نقوم بصیانتھ ھو سنة واحدة أیضا. 

إذا واجھتم أي مشاكل خالل ھذا الوقت ، فنحن 
نسعى إلیجاد حل للمشكلة من خالل االستجابة 

الفوریة. 

شركتنا



 بعض المحوالت التي قمنا
 ... بإصالحھا وصیانتھا

المحوالت
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قادرة على إجراء صیانة وإصالح محوالت 
الجھد المنخفض بجمیع أنواعھ وقوتھ بغض 

النظر عن العالمة التجاریة والنوع. 

شركتنا 

حمایة عمالئنا من التكالیف غیر الضروریة 
عن طریق تجنب خسائر اإلنتاج. 

الھدف



 نتیجة لذلك ، یتم فتح المحول بشكل متكرر ویؤدي ذلك إلى توقف
 . العمل. تختفي ھذه المشكلة عند تجدید قواطع التماس

 تبدأ جھات اإلشتعال في التآكل بعد وقت معین
 عند تنفیذ افتح- اإلغالق مع وجود الحمولة.

 قواطع التماس  ذو سبائك الفضة الخاصة
 .تصبح غیر قادر على أداء مھامھا

ŞALTERLERDE

المحوالت قطع الغیار
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قادرة على توفیر قطع الغیارلجمیع أنواع 
المحوالت ومن كل العالمات التجاریة الغیر 

متوفرة في السوق وتحتفاظ بھا في المخازن. 

شركتنا 



 یمكن أن تكون ھناك أسباب أخرى اللتصاق قواطع
 التماس  مثل التشغیل في تیار مرتفع, حدوث الماس
 .الكھربائى أو األخطاء في انتقال دلتا ستار

 :إمتیازاتنا

 السعر االقتصادي
 التسلیم في الوقت

 جودة عالیة من أحدث التقنیات

قواطع التماس
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عندما یكون المشّغل مغلقا فإن التیار المار من 
قواطع التماس  یؤدي الى رفع حرارتھا. یجب أن 

تحمل قواطع التماس  قیم تیار عالیة دون أن یحصل 
فیھا أي عطب أو ذوبان. تعتمد خسارة ذوبان قواطع 

التماس  في جھاز تحویل معین على إجمالي تیار 
التشغیل. یتم تحدید حیاة قواطع التماس  وفقا لذلك. 

قواطع التماس  

بدأت في تصنیع وإصالح قواطع التماس  الكھربائیة 
في عام 1978، وقامت برفع رضا العمالء الى أعلى 

مستوى عن طریق مواكبة متطلبات الوقت. 

شركتنا



 یتم طالء قواطع التماس  في الحمام الفضي في ورشة عمل لدینا
 .بعد اإلنتاج وفًقا لحجم المیكرون المطلوب

التماس قاطع
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 لدینا مجموعة واسعة من قوالب األجھزة نتیجة ألكثر من 03 عاًما من الخبرة. 
من حیث المبدأ, فإن 

مفھوم التصلیح لدینا ھو أخذ قواطع التماس  القدیمة وإعطاء نقاط اشتعال جدیدة 
بدال منھا. بھذه الطریقة نقوم بإخراج األجسام التي حصل فیھا التآكل من المواد مع 

الزمن الى خارج الدائرة. نستخدم الواح الفضة 2OnSgA وOdcgA التي 
نستوردھا من الخارج. 

شركتنا

توفر ھذه األلواح حمایة كبیرة ضد "إلتصاق قواطع التماس " في التیارات حتى 5000 أمبي
ر.  یظھر تآكل منخفض في األدوات العاملة ما بین 100-5000 أمبی

رى.  لدیھا میزة إطفاء-الدائرة أفضل بكثیر مقارنة بأكاسید الفضة- المعدن األخ
القدرة على تشكیلھا أسھل بكثیر.  سعر التصنیع أقل أیضا. 



التماس قاطع
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 تستخدم شركة ھونیر التقنیة مواد فضیة أصلیة یتم تصنیعھا بشكل عام
 باستخدام  تكنولوجیا المعادن اللبیدة في صناعة عناصر  قواطع التماس

وفًقا لمتطلبات العمیل ، یتم إنتاج المنتجات وفًقا للعینة 
أو الرسم الفني وفًقا لألصل. 

شركتنا



التماس قاطع
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عن طریق رفع مخطط النجاح في تصنیع قواطع 
التماس ، فقد أصبحت الشركة قادرة أیضا على 

اإلستجابة للطلبات من خارج البالد لقواطع التماس . 

شركتنا

تستمر شركتنا بنجاح إنتاج جمیع أنواع 
قواطع التماس . 

شركتنا



التماس قاطع
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  بعض قواطع التماس
  التي نقوم بتصنیعھا وفقا للعینة 

بعض قواطع التماس  التي نقوم 
بتصنیعھا... 

قواطع التماس  



.تقوم شركتنا بتصنیع مواد خاصة یصعب توریدھا
یتم اإلستجابة لجمیع المتطلبات عن طریق معالجة األدوات بأي نوع من أنواع المواد حسب

 .بعض األجزاء الخاصة التي نصنعھا. یتم التصنیع وفقا للعینة أو الرسم الفني

اإلنتاج الخاص 

34 35



اإلنتاج 
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الصیانة الوقائیة في الموقع 

 من أجل قدرة المحوالت وأنظمة الجھد المتوسط على العمل ألمد
 .طویل وبشكل صحي یجب تنفیذ اإلختبارات والصیانة الدوریة

على األقل مرة واحدة في السنة

یتم تصنیع أحجام وأشكال مختلفة من 
حامالت الفحم المستخدمة في المحركات 

من قبل شركتنا. 

حامل الفحم
صیانة الجھد المتوسط في الموقع المحوالت والخالیا 

صیانة األجھزة الموجودة في المنشأة وفًقا لكتالوجات الشركة الصانعة 
توفیر القدرة على إتخاذ التدابیر عن طریق تحدید األجزاء التالفة مسبقا

ر  التخلص من مشكلة نقص امدادات قطع الغیا
تجنب فترات التوقف الطویلة في حالة حدوث خلل 

الفوائد المقدمة للعمالء 
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 تم تجھیز المركبات الخاصة بمعدات مناسبة للمعاییر الدولیة لتكون
 قادرة على تنفیذ جمیع  إجراءت اإلختبار وإجراءات الصیانة لمنشآت

 .الجھد المتوسط والمحوالت في الموقع لدیكم

  الفحوصات
 (الصیانة (عام
 معالجة الزیت

 اإلختبارات
 تحلیل الغاز

 الكامیرا الحراریة
 اإلختبارات

 ما سیتم القیام بھ
 صیانة المحوالت واختباراتھا

 المعالجة
 اختبارات محوالت التیار
 صیانة البكرة واإلعدادات

 صیانة القواطع واإلختبارات
 نوع الشفط

 SF6 نوع الغاز
 نوع القلیل الزیت
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 تظھر المحوالت أمامنا على شكل نوعین
 نوع المحوالت الزیتیة
 نوع المحوالت الجافة

 .والصیانة الدوریة مھمة جدا في كال النوعین

یأتي معنى المحول من كلمة التحویل. المحوالت ھي األجھزة التي تغیر 
جھد التیار الكھربائي إلى الضغط الكھربائي الذي نسمیھ الجھد الجدید. 

لھذا فھو جھاز ال بد منھ لكل مكان عمل. یتم توفیر التدفئة واإلضاءة 
والطاقة المستخدمة في تشغیل اآلالت عن طریق جھد التیار الكھربائي 

من قبل المحول دون أي خسارة للقیمة المطلوبة . 

 . تتكون المحوالت من أربع مجموعات رئیسیة

ت  اللّفافا
ل  مجموعة االتصا

وى  الن
ت  الخزانا

باإلضافة الى تلك األمور فإن أھم عنصر ھو زیت المحول 

المحوالت (المحول) 



الصیانة الوقائیة في الموقع

 إختبار التشغیل- اإلغالق وعزل قاطع الدائرة
 اختبار عزل محوالت الجھد والتیار

 اختبار عزل خط نقل الطاقة
 اختبار التأریض

 اختبار التتابع واإلعدادات
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یأتي المحول على رأس اآلالت الكھربائیة التي تتطلب الصیانة الدوریة أثناء اإلستخدام. في الوقت 
نفسھ، فإن ثقل ظروف تشغیل المحول وصعوبة إجراءات التفكیك والتجمیع قد جلبت ضرورة الصیانة 

في الموقع . 

نظًرا ألن زیوت المحوالت تعتبر مادة باھظة الثمن ، فیجب إعادة تدویر زیوت المحوالت القدیمة قبل 
تغییرھا. لھذا الغرض ، یجب معالجة زیت المحوالت )تنظیف المواد مثل رواسب المیاه وما إلى ذلك( .

في ھذه العملیة، یتم تسخین زیت المحول في آلة خاصة )آلة فصل زیت المحوالت( وتجفیفھ تحت عن 
طریق الرش تحت الفراغ. خالل ھذه العملیة ، یتم تصفیة زیت المحوالت من خالل المرشحات إلزالة 

المخلفات منھ. 

یمكن إجراء عملیات الصیانة في الموقع للمحوالت العاملة في المنشأة باستخدام سیارة الخدمة المتنقلة. 

صیانة المحول 

الضوابط العامة واختبارات المحوالت (المحوالت نوع الزیتیتیة) الضوابط العامة
ت  فحص الحالة الفیزیائیة والمیكانیكیة, فحص ظروف غرفة المحوال

دارة الطاقة (المحطات األولیة والثانویة ، جسور دلتا ستار) 
فحص ترددات االتصال مع وجع عزم الدوران (البطانة المعدنیة وبراغي استصال السبار) عازل الجھد 

المنخفض والعالي على المحوالت وتنظیف البطانة المعدنیة فحص التوصیالت األرضیة في المحول 
وجمیع المكونات ذات الصلة

(قضبان المحوالت ، لوحات الكبالت ، األبواب ، إلخ.)
م  التحقق من مواقع خطوات المحول التنظیف العا

ز  التخلص من النفایات الناتجة أثناء الصیانة اإلبالغ والتقریر عن العمل المنج
غسل المحوالت تحت الضغط باستخدام سائل كیمیائي خاص التنظیف العام لغرفة المحوالت 

صیانة المحوالت نوع المحوالت الزیتیة: 

صیانة المحول 

 اختبار نسبة دوران اللف
 قیاس مقاومات اللف األولیة
 قیاس مقاومة اللف الثانویة

 اختبار العزل
 اختبار الزیت ثنائي الكھربائیة

صیانة المحوالت في الموقع 

اختبار نسبة دوران المحوالت (اختبار النسبة) 
اختبار عزل المحوالت (جھد مرتفع/ جھد منخفض: جھد مرتفع/ خزان: جھد منخفض/ بین الخزانات) 

قیاس مقاومات اللف الثانویة 
ول  تحدید معامل مؤشر  استقطاب المح

قیاس نقاط الدلتا للمحول ومقاومات األرض لألمان فحص توصیالت اإلتصال وبسبار  الجھد المنخفض 
ط  والجھد المتوس

اختبار وظیفة تتابع  Bucholz  والسیطرة على اإلنذارات القادمة من المیدان إلى اللوحة 
اختبار وظیفة مقیاس حرارة درجة حرارة الزیت والتحكم في اإلنذارات القادمة من المیدان إلى اللوحة 

اختبار وظیفة تتابع مستوى الزیت والتحكم في إلنذارات القادمة من المیدان إلى اللوحة 
ت  اختبارات الزی

ت  اختبار جھد ثقب الزیت اختبار رطوبة الزی
ت  اختبار عامل فقدان الزیت اختبار التوتر السطحي الداخلي للزی

اختبار الحموضة الزیتیة (قیاس PH) تنفیذ تنظیف العازل تعدیل الفواصل الزمنیة 
تقدیم تقاریر منفصلة عن خدمات الصیانة وتحلیل الزیت. تحدید الصیانة التنظیمیة المطلوبة 

صیانة المحوالت نوع المحوالت الزیتیة: 
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  ا لصیانة في المحوالت النوع الجاف
 یتم تنفیذ جمیع االختبارات والضوابط (العملیات) ما عدا معالجة الزیت،

 اختبارات الزیت, شد الحشیات الخ
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وفًقا لنتائج تحلیل الزیت ، معالجة الزیوت (ترشیح الزیت بفلتر 5 میكرون 3 أضعاف، وتنقیة الزیت 
رورة  تحت الفراغ من الغازات وإجراءات التحسین) استبدال المواد الھالمیة السیلیكا عند الض

التحقق من مستوى الزیت وإضافة الزیت الى ما یصل إلى 10 كجم في حالة فقدان الزیت التخلص من 
ت  تسرب الزیت عن طریق شد الحشیا

في حال تلفان الحشیات، یتم استبدال الحشیات إذا تمت الموافقة على ذلك من قبلكم. تقدیم تقاریر منفصلة 
ت  عن خدمات الصیانة وتحلیل الزی

تحدید الصیانة التنظیمیة المطلوبة 

صیانة المحوالت في الموقع 

وقت إعداد اآللیة 
سرعة التشغیل- اإلغالق وتوقیتھا 

س  تزامن قواطع التما
س   اإلنزالقات والتآكل في قواطع التما

ل  الخصائص الكھربائیة أثناء اإلعداد واإلغالق والتشغی
تنفیذ القیاسات مع معدات االختبار 

في صیانة قواطع الشفط والقواطع الغازیة 

ت.  DGA (تحلیل غاز الذوبان) في زیت المحوالت یضمن حیاة المحوالت وعدم اشتعال الزی

إنھا طریقة اختبار متطورة للغایة لمعرفة حالة اللفات المصنوعة في زیت المحوالت. وھي 
تحدد كمیة الكربون ، أكسید الكربون، اإلیثان ، المیثان ، األسیتیلین ، األكسجین ، النیتروجین 

 . ( ppm) إلخ الموجودین في حالة الذوبان على شكل في جزء في الملیون

سیتم تحدید 99.9 ٪ من عطول المحوالت التي قد تنشأ. 

زیت محوالت الطاقة تحلیل الغاز

س ، ضوابط اآللیة ، ضوابط قواطع التما
التنظیف العام وتزییت اآللیة للقواطع قلیلة الزیت. 

في صیانة في الموقع یتم تنفیذ تغییر الزیت، 
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 .لذلك ، یلزم إجراء الصیانة الوقائیة الدوریة لمفاتیح االجھد المنخفض

  فحوص قواطع التماس
 فحوص اآللیة
 التنظیف العام

 التزییت

 . یتم اختبار األجھزة الموجودة في اللوحة باستخدام جھاز اختبار التتابع
یتم الكشف عن األجھزة المعیبة ، ویتم إصالح المرحالت التي یمكن إصالحھا في الموقع أو 

 . المصنع
 . یتم تصحیح االتصاالت غیر الصحیحة في اللوحة

 . إذا كانت ھناك أجھزة خاطئة ومفقودة في اللوحات ، یتم اكتشافھا وتثبیتھا
یتم حساب إعدادات الحمایة لألجھزة في لوحة الحمایة النھائیة وفًقا لقوة المحول ونسبة تیار 

ول.  المح
یتم تشغیل قواطع الدائرة وإیقاف تشغیلھا في بیئة ال یوجد فیھا طاقة. في حال وجود أي مشكلة 

 . یتم الكشف عنھا
 . یتم توصیل النظام بالطاقة

 . یتم تحدید أوقات الصیانة الدوریة
 . في حالة العطل، یرسل التتابع إشارة التشغیل الى القاطع

یتم تقدیم المساعدة الفنیة للمشاكل التي قد تواجھكم بعد اإلنتھاء من اإلجراءات. 

اختبار التتابع والصیانة 

ر  تنفیذ اختبار نسبة محوالت التیا
ر  تنفیذ اختبار قطبیة محوالت التیا

ت  فحص االتصاال
تنفیذ التنظیف العام 

 اختبار محوالت التیار والصیانة 

قیاس التأریض التشغیلي قیاس التأریض الوقائي
سیتم إبالغكم باالختبارات وسیتم تقدیم التقاریر. 

 تنفیذ قیاسات التأریض 

 . تتعرض مفاتیح الجھد المنخفض للرطوبة والغبار وفًقا للظروف المحیطة. قد یسبب ذلك عطل اآللیة
قد تصاب نقاط التشغیل بالتآكل أو اإلحتراق نتیجة للتیار المفرط أو اسباب اخرى 

 الصیانة الوقائیة في الموقع لمفتاح الجھد المنخفض 



 الشراء - البیع .2

 تقوم شركتنا أیًضا بشراء وبیع المحوالت, القواطع متوسطة
 الجھد, ومفتاح الجھد المنخفض قواطع التماس  والمرحالت

 .التي تقوم بصیانتھا وتصلیحھا

 .(المواد التي نبیعھا تخضع لضمان الشركة لمدة عام واحد )1
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