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في  يتحكم  المئوية:  النسبة  مؤقت 
مدة  تحديد  طريق  عن  الماكينة  سرعة 
تشغيل محرك البرج األخير خالل فترة زمنية 

تبلغ 60 ثانية.

الكهربائي:  الجهد  مقياس 
الذي  الكهربائي  الجهد  يراقب 
الطاقة  اللوحة من مصدر  يدخل 

الرئيسي.

يقيس  الساعات:  عداد 
مقدار الوقت الذي يتم فيه 

إستخدام المحور.

مفتاح الفصل: يفصل مصدر 
الطاقة عن الماكينة.

مالحظة: باب 
اللوحة لن يفتح 

إال إذا كان المفتاح 
 OFF في وضع

)إيقاف التشغيل(.

تظهر  التشغيل:  مؤشر  لمبات 
قيد  التشغيل  عملية  تكون  عندما 

اإلستخدام.

مفتاح إعادة التشغيل 
التلقائي للطاقة:

للنظام  )تشغيل(      ON وضع  يسمح 
فيه  يتم  وقت  أي  في  تلقائيًا  التشغيل  ببدء 

التوصيل بالطاقة.

)إيقاف   OFF الوضع  يحول 
تشغيل  بدء  دون  التشغيل(  
الماكينة تلقائيًا بعد إنقطاع الطاقة.

 DRY الخيار  سيسمح 
للماكينة  )جاف( 
ضغط  بدون  بالعمل 
هذا  وسيؤدي  ماء. 
الخيار إلى غلق الصمام 
تشغيل  وإيقاف 

المضخة.

على  )رطب(          WET الخيار  سيعمل 
وجود  عدم  حالة  في  الماكينة  إيقاف 
الماكينة،  تشغيل  بدء  عند  مياه.  ضغط 
باللوحة،  الصمام  أو  المضخة  وتوصيل 
أو  الصمام  )رطب(   WET خيار  سيفتح 
 WET الخيار  سُيسفر  المضخة.  سُيشِغل 
إيقاف  أو  الصمام  إغالق  عن  أيضًا  )رطب( 

تشغيل المضخة عند توقف المحور.

AUX مثل  خيار  يعمل 
)رطب(.   WET خيار 
على  أيضًا  ستعمل 
مضخة  تشغيل  بدء 
وإيقافها  التسميد 
أو  المحور  يبدأ  عندما 

يتوقف.

على  ويعمل  الدوران  إتجاه  يحدد  اإلتجاه:  مفتاح 
تمكين خيار الرجوع التلقائي.

 FORWARD الخيار  مع 
تتحرك  سوف   ، )لألمام(    
عقارب  إتجاه  في  األبراج 
عند  وتتوقف  الساعة 

 AUTOREVERSE مع الخيار
التلقائي( الحركة  )عكس 

،  سوف يتغير إتجاه األبراج 
بمجرد أن تصل إلى الحواجز.

 REVERSE الخيار  مع 
)للخلف(        ، سوف تتحرك 
إتجاه  عكس  في  األبراج 
عقارب الساعة وتتوقف عند 

الحواجز.

ببدء مفتاح التشغيل: يعمل على إيقاف الجهاز وتشغيله. يسمح  األمان(:  )تخطي   Safety Override زر 
تشغيل الماكينة بأكملها عند فتح مفتاح األمان الصغير 
بسبب المحاذاة الخاطئة أو حدوث خطأ في خيار الرجوع 
التلقائي أو وجود وقت زائد في مؤقت الري المفرط أو 
فقط  أخرى  مرة  الماكينة  تشغيل  يمكن  آخر.  سبب  أي 

بالضغط على "التخطي اآلمن" وأزرار بدء التشغيل".
 Safety Override زر  على  الضغط  تجنب  خطر: 
)تخطي األمان( ألكثر من بضع ثواٍن ألنه قد يؤدي إلى 
هذا  على  الضغط  تجنب  كبير.  بشكل  خاطئة  محاذة 
بصرك.  مرمى  في  بأكملها  الماكينة  تكن  لم  ما  الزر 
تظهر خطورة تخطي األمان، خاصًة عندما يكون ترتيب 

أقطاب الكهرباء معكوسًا. 

ُبعد(:  عن  )التحكم   iControlRemote مفتاح 
عن  )التحكم   iControlRemote جهاز  ُيشّغل 
أو  المضخة  توصيل  حال  في  تشغيله.  ُيلغى  أو  ُبعد( 
عن  )التحكم   iControlRemote بجهاز  الصمام 
الصمام  ضوابط  )تشغيل(   ON وضع  سيتخطى  بعد(، 
لجهاز  ويسمح  )الري(   Irrigation لمفتاح  والمضخة 

التحكم عن ُبعد بالتحكم في الري.

خيارات: غير متاح

خيارات: غير متاح ١
وظائف 

لوحة
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خيارات: غير متاح

مفتاح الري:
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  ON فصل( )4( على الوضع( Disconnect 1.          عيِّن مفتاح
            )تشغيل(.

الجهد  مقياس  على  الكهربائي  الجهد  من  تحقق   .2
الكهربائي )2(.

حدد السرعة المطلوبة في مؤقت النسبة المئوية )1(.  .3
أضبط مفتاح الري )9( على الخيار المطلوب.  .4

لألمام المطلوب.  الخيار  على   )10( اإلتجاه  مفتاح  أضبط   .5
 . ، للخلف   ، الرجوع التلقائي 

أِدر مفتاح "التشغيل" )11( إلى START )بدء التشغيل(.  .6

من  تشغيله  بدء  أو  النظام  برمجة  قبل  تأكد 
مركبة  أو  حيوان  أو  شخص  أي  وجود  عدم 
في نطاق تشغيل الماكينة مما قد يؤدي إلى 

حدوث أضرار.

!

راجع لمبات  مؤشر التشغيل )5( للتحقق من أن المحور   .7
يعمل بشكل صحيح. يجب أن ُتضيء أضواء المؤشرات 

التالية حسب اإلتجاه.
إختر إعادة التشغيل اليدوي  أو التلقائي على مفتاح   .8

بدء التشغيل التلقائي  للطاقة )8(.
•     يدوي: لن يبدأ المحور التشغيل بعد إنقطاع التيار     

        الكهربائي.
•     تلقائي: سيبدأ تشغيل المحور تلقائيًا لدى     

        إتصاله بالطاقة.
)التحكم عن   iControlRemote بتشغيل مفتاح  قم   .9

ُبعد( )13( إذا كنت تريد التحكم عن ُبعد.

باإلضافة إلى ذلك، تم تجهيز جميع المحاور لدينا بمفتاح فصل أسفل كل 
صندوق برج. سيؤدي تحويل هذا المفتاح إلى الوضع OFF )إيقاف التشغيل( 

إلى إيقاف تشغيل الماكينة بأكملها عن طريق إعتراض دائرة السالمة.

حاالت  في  إال  المفتاح  هذا  ُيستخدم  أال  يجب 
الطوارئ. !

!! !

تم تجهيز لوحة iControlStandard للتشغيل من خالل 
خيار iControlRemote )التحكم عن ُبعد( )13(

OFF          .1: )إيقاف التشغيل(: يتم إلغاء تمكين خيار   
            iControlRemote )التحكم عن ُبعد(.

   iControlRemote تشغيل(: يتم تمكين خيار( :ON        .2
           )التحكم عن ُبعد(.

    
أثناء تشغيلها، فإتبع  الماكينة  إتجاه  إذا كنت ترغب في تغيير 

هذه التعليمات:
1.       أدر مفتاح اإلتجاه )10( إلى وضع لألمام أو للخلف.

2.      أِدر مفتاح "التشغيل" )11( إلى START )بدء التشغيل(.
3.     راجع لمبات مؤشر التشغيل )5( للتحقق من أن المحور  

         يعمل بشكل صحيح وفي اإلتجاه المحدد.
التلقائي إذا   4.      أضبط مفتاح اإلتجاه )10( على وضع الرجوع  

         كنت تريد تمكين هذه الوظيفة عند الوصول إلى الحواجز.

1.          أِدر مفتاح iControlRemote )التحكم عن ُبعد( )13(  
وضع ON )تشغيل( لتشغيل وحدة التحكم.             إلى  

2.         حدد السرعة المطلوبة في مؤقت النسبة المئوية )1(.
3.         أِدر مفتاح بدء التشغيل التلقائي للطاقة )8( إلى الوضع  

              OFF  )إيقاف التشغيل( لمنع تشغيل الماكينة   
              تلقائيًا.

4.          أضبط مفتاح الري )9( على الوضع DRY  )جاف(   
              للسماح لوحدة التحكم بالعمل بدون ضغط ماء.

  AUTOREVERSE 5.          أضبط مفتاح اإلتجاه )10( على الوضع
               )الرجوع التلقائي( للسماح لوحدة التحكم بتغيير اإلتجاه.

6.          أضبط مفتاح التشغيل )11( على الوضع ON )تشغيل(  
              للسماح لوحدة التحكم ببدء تشغيل الماكينة.

كيفية إعداد مفاتيح اللوحة للتشغيل من 
خالل جهاز التحكم عن ُبعد.

تسلسل اإليقاف:
1.          أضبط مفتاح التشغيل )11( على الوضع OFF )إيقاف        

             التشغيل(.
إفصل الطاقة من خالل مفتاح الفصل )4(.  .2

تشغيل المولد أو الطاقة الكهربائية في محطة الضخ أو   .3
المحول.

مفتاح  تحويل  تم  إذا  حتى 
بلوحة  الموجود   )4( الفصل 
 OFF وضع  إلى  التحكم 
ال  فقد  التشغيل(،  )إيقاف 
 480/380 هناك  موجودًا  يزال 
ڤولت تيار متردد في اللوحة 
تشغيل  إيقاف  يتم  لم  إذا 

مصدر الطاقة الرئيسي.

!
الضرر  إلحاق  لتجنب 
بالماكينة، حّول دومًا مفتاح 
 )8( التلقائي  التشغيل  بدء 
إلى وضع OFF  )إيقاف 
تحويل  قبل  التشغيل( 
 OFF مفتاح الفصل )4( إلى
وفصل  التشغيل(  )إيقاف 

الطاقة.
الداخلي  الباب  فتح  يتعذر 
إيقاف  يتم  لم  ما  للوحة 

تشغيل مفتاح الفصل.

!

بإعادة  للماكينة   )8( للطاقة  التلقائي  البدء  مفتاح  يسمح 
التشغيل تلقائيًا بعد فقدان الطاقة.

الوضع  أضبط  التلقائي:  التشغيل  بدء  خيار  تشغيل  إيقاف    •
على OFF  )إيقاف التشغيل( لمنع إعادة تشغيل الماكينة 

تلقائيًا بعد إنقطاع التيار الكهربائي.
 ON •  تشغيل خيار بدء التشغيل التلقائي: أضبط الوضع على 
 )تشغيل( لمنع تشغيل الماكينة تلقائيًا بعد إنقطاع التيار 

الكهربائي.

خالل موسم الركود أو الفترة التي ليس بها ري، 
 OFF يجب ضبط مفتاح التشغيل )11( على وضع
بعد  الجهاز  تشغيل  لمنع  التشغيل(  )إيقاف 

إنقطاع محتمل للتيار.

!

عادة ما يوجد جهاز البرج التلقائي في البرج األخير للماكينة.
•  وظيفة الرجوع التلقائي للحواجز:

.                1.       أدر مفتاح اإلتجاه )10( إلى وضع الرجوع التلقائي 
•  وظيفة اإليقاف التلقائي للحواجز:

               1.       أِدر مفتاح اإلتجاه )10( إلى الخيار المطلوب. لألمام 
.   أو للخلف 

                2.    عند إيقاف تشغيل الماكينة، أِعد تشغيلها عن   
                        طريق تحويل مفتاح التشغيل )11( إلى START )بدء  

                        التشغيل(.
عندما تتوقف الماكينة عند الحاجز، يجب تدوير مفتاح اإلتجاه 
قبل  التلقائي  الرجوع  وضع  إلى  أو  المعاكس  اإلتجاه  في   )10(

إعادة تشغيل الماكينة بإستخدام مفتاح التشغيل )11(.

محور  إستخدام  قبل  الحاجزين  تثبيت  يجب 
جزئي دائري.

الماكينة  لحماية  الحواجز  إستخدام  مطلوب 
من أي عوائق، على سبيل المثال الطرق واألشجار 

والمباني والقنوات وما إلى ذلك.  

!

الضغط  من  تحقق 
وتأكد  للنظام  الفعلي 
للضغط   مطابق  أنه  من 
مخطط  في  المحسوب 
في  المضّمن  المرشات 

نظامك.

!!
 تحقق من ضغط النظام 

في نهاية النظام.

كيفية ٢
عمل 

نظام 
الري

بدء تشغيل المحور

REVERSE FORWARD

% %

Machine activated

Reverse (right)

Forward (left)

Last tower moving

Safety closed

إيقاف الطوارئ للجهاز

توصيةتحذيرخطر

إيقاف المحور وفصله

خيار الرجوع التلقائي/
إيقاف التشغيل التلقائي

خيار البدء التلقائي للطاقة

تشغيل لألمام/للخلف

تطبيق المياه

وظيفة التحكم عن ُبعد 
iControlRemote



          

وتوصيالت  الكهرباء  لمصدر  الكهربائي  الجهد  من  تحقق   •
التاوربوكس ووصالت لوحة التحكم.

أو  القاعدة  بتحريك  قمت  إذا  للسحب،  قابل  نظام  أي  في   •
نقلها، فتأكد من تثبيت أقطاب التأريض بشكل صحيح مرة 

أخرى.

إبحث عن مناطق مسطحة لركن الجهاز وتجنب تركه على المنحدرات.  •
في حالة وجود ماشية، إتبع بعض الحماية حول الجهاز.  •

تجنب ركن الجهاز بجوار الطرق العامة لمنع تعرضه للسرقات.  •
في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات، إركن المحور في المناطق المرتفعة   •

أو قم بإزالة المكونات الكهربائية.
إركن المحور في إتجاه الرياح السائدة لتقليل تعرضه للرياح.  •

•      أوقف تشغيل مفتاح Disconnect )فصل( )4( على اللوحة. بالنسبة    
             لألنظمة التي تتضمن جهاز iControlRemote )التحكم عن ُبعد(   
             المزود بجهاز إنذار ضد سرقة الكابالت، إحتفظ بمفتاح الفصل )4( في   
                     الوضع ON )تشغيل( وأِدر مفتاح التشغيل )11( إلى الوضع OFF )إيقاف            

             التشغيل( لمنع الجهاز من بدء التشغيل.
عن  الماكينة  إفصل  الحرارة،  درجات  في  الكبيرة  التغيرات  ذات  األماكن  في   •

الوصالت القارنة للسماح للمعدن بأن يتقلص.
وإسمح  المصارف  جميع  إفتح  والبقايا.  الحبيبات  من  الداخلية  األنابيب  ف  نظِّ  •

للمياه بأن تتدفق بإستمرار عبر المحور بالكامل.
لمنع التجمد، تأكد من إزالة الماء بالكامل من األنابيب.  •

تأكد من وجود عرواي العجالت عند عزم الدوران الصحيح.  •

تحقق من ضغط اإلطارات وأحكم ربطها بشكل دائم )كل   •
1000 ساعة خالل موسم الري(

في  رطل   16-20 هو   24  ×  14.9 إلطارات  به  الموصى  الضغط   •
البوصة المربعة ]138-110 كيلو باسكال[

تحقق من الضغط والتصرف الفعلي للجهاز.  •
راجع الحالة العامة للرشاشات والتركيب الصحيح للفونية.  •

تحقق من عدم وجود تسريبات وأن جميع المرشات تعمل   •
بشكل صحيح.

النهائي تعمل  للمسدس  الفتح واإلغالق  آلية  أن  تحقق من   •
بشكل صحيح )إن أمكن(.

إفحص الضغط في نهاية الجهاز.  •

تحقق من إستقامة.  •
راجع حالة المسامير والصواميل وإحكام ربطها.  •

تحقق من الوصالت بين األبراج والمصافي.  •
تأكد من عدم وجود أعشاش للقوارض أو الحشرات في أي   •

من فتحات األبراج.

يجب تنظيف أنابيب الجهاز من الحصى وأي بقايا بإنتظام، خاصة بعد التركيب   •
وفي بداية موسم الري ونهايته وبعد أي عملية إصالح.

راجع مستوى الزيت في الجيربوكسات والمواتير.  •
•      إستخدم زيت تشحيم EP 85W140 الذي يلبي متطلبات API GL-5 أو   

.MIL-L-2105 C            
•      تجنب زيوت EP التي تحتوي على إضافات الكبريت أو الكلور.

إفحص وشّحم األجزاء المتحركة عند الضرورة )كوع دوار، حلقة تجميع(  •
إستخدم الشحم المقاوم للماء.  •

تلمسها  وال  المتحركة  العناصر  جميع  عن  إبتعد 
خاصة في مناطق إنتقال البرج.

باألجهزة  معه  تتعامل  وال  الجهاز  هذا  عن  إبتعد 
الكهربائية أثناء العواصف الرعدية، حيث أن العديد 

من مكوناته عبارة عن موصالت.

توخ مزيدًا من الحذر عند إجراء أي نوع من الصيانة 
الطاقة  خطوط  من  قريبة  الماكينة  تكون  عندما 

عالية الجهد.

ال تتسلق األبراج أثناء تحرك اآللة وال تقفز منها.

ذات  الكهرباء  خطوط  من  بالقرب  بالري  تقم  ال 
الجهد العالي.

يمكن توفير طاقة المحور إما عن طريق شركة مرفق الكهرباء أو بواسطة مولد يعمل بمحرك. ويتطلب النظام 460/480 ڤولت عند 60 هرتز 
أو 380/400 ڤولت عند 50 هرتز وثالث مراحل للطاقة الكهربائية للتشغيل. ويجب أال يتجاوز أقصى جهد كهربائي للتشغيل 504 ڤولت، كما 

يجب أال يقل تشغيل الماكينة بجهد يقل عن 375 ڤولت.

حول دليل بدء التشغيل السريع هذا:
لوحات  على  الدليل  هذا  في  الواردة  المعلومات  تنطبق 
iControlStandard. تحتفظ AIS بالحق في إجراء تغييرات 

في أي وقت دون سابق إنذار ودون تحمل أي إلتزامات.

لمزيد من المعلومات، ُيرجى مراجعة دليل تشغيل الجهاز .

www.western-irrigation.com
www.piercecorporation.com

تأكد من تأريض النظام بشكل صحيح قبل إمداد 
المحور بالتيار.

يمكن أن يكون جهد العمل لهذا الجهاز )480/380 
ڤولت( قاتاًل. يجب أال يتم تنفيذ األعمال الكهربائية 

إال بواسطة موظفين مؤهلين.

بأي ! القيام  قبل  إيقافه  من  وتأكد  الجهاز  إفصل 
عمل أو صيانة.

قبل  المجال  نهاية  حواجز  بتثبيت  دائمًا  قم 
إستخدام المعدات، للمحاور القطاعية.

تتوقف اآللة، وبالتالي جميع مسافاتها، أو تبدأ في 
العمل بشكل متقطع.

األمان  دائرة  تعطيل  تم  إذا  الجهاز  مع  تتعامل  ال 
ألن الجهاز قد يسقط.

قبل بدء النظام، تأكد من عدم وجود أي نوع من 
أو  المركبات  مثل  المعدات  تشغيل  في  العوائق 
الجرارات أو أي عنصر أخر يمكن أن يؤدي إلى إتالف 

الهيكل المحوري أو إتالفه.

صيانة٣
نظام

الري

األجزاء الكهربية

الهيكل المعدني للجهاز

طقم الرشاشات

اإلطارات

مستويات الزيت وزيوت التشحيم والتشحيم

التنظيف

التوصيات في غير موسم الري

التحذيرات ٤
الخاصة
بمخاطر
اإلصابة
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