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شمسيةالحمال ال  متحكم  

  وبرامجتعتمد فكرة دارة متحكم األحمال الشمسية على وصل األحمال أو فصلها اعتماداً على الزمن الحقيقي  

مراقبات جهود البطاريات ليتم االستفادة من مردود الطاقة الشمسية خالل الفترة النهارية ومنع األحمال من  ل

 التفريغ. استجرار عمر البطاريات من خالل 

 مبدأ العمل: 

كم لكل مخرج  الفصل  وساعة  لألحمال  الوصل  ساعة  تحديد  الفصل    ايتم  وجهد  الوصل  جهد  تحديد  يتم 

تشغيل األحمال على مراقبة الزمن وجهود البطاريات لكل مخرج بشكل مستقل مما  يعتمد برنامج  وبالتالي  

 منظومة الطاقة الشمسية. أداء يعطي كفاءة في 

 الدارة: مواصفات 

 . ميلي مستمر 500ط فول  12محول  :لدارةتغذية ا -

 .L1 , L2مخرجين خارج: عدد الم -

 . 12V/24V/48Vة البطاريات: نظام قراء -

س توصيل البطاريات:  حماية من عك -

 نعم. 
جهد شبكة الكهرباء  حماية من  -

 نعم. الرئيسية:  

  30التيار العظمي لكل مخرج:  -

 مبير. أ

 طريقة التوصيل: 

 مفتاح الزيادة.  -1
 مفتاح للنقصان.  -2

 الضبط.   مفتاح الدخول إلى البرنامج -3
 مفتاح إعادة تشغيل الدارة. -4
 مفتاح الخروج من البرنامج الضبط.  -5

فولط   12تغذية الدارة بوحدة تغذية  -6

 وال يمكن تغذيتها بنظام آخر.   ميلي 500

إشارة من الشبكة الكهربائية ) فقط   -7

 إشارة وليست حمل(. 

 . Inverterخطوط التغذية من رافع الجهد  -8

 بارد مشترك لألحمال.  -9

 مخارج األحمال األول والثاني.  -10
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 : برنامج الضبط

  Up/Downولتغيير القيم اضغط على     ثواني  3لمدة   Enterلدخول إلى برنامج الضبط اضغط على ل

 . Enter، كما يتم التنقل بين البرامج بالضغط على  Enterوللحفظ اضغط على 

اختيار   يتم  حيث  األول  المخرج  تشغيل  زمن 
ثم بالضغط على     Up/Downمن خالل  الدقائق  

Enter     يتم االنتقال للساعات ثم بالضغط على

Enter   لتالي. يتم الحفظ واالنتقال للبرنامج ا 

H: 8, M:00 Timer 1 On  1 

اختيار   يتم  حيث  األول  المخرج  فصل  زمن 
ثم بالضغط على    Up/Downالدقائق من خالل  

Enter     يتم االنتقال للساعات ثم بالضغط على

Enter   التالي للبرنامج  واالنتقال  الحفظ   يتم 
  24زمن الفصل الساعة الخامسة مساءاً بنظام  

 )افتراضي(.    ساعة

H: 17, 
M:00 

Timer 1 Off  2 

ا تشغيل  اختيار  زمن  يتم  حيث  الثاني  لمخرج 
ثم بالضغط على    Up/Downالدقائق من خالل  

Enter     يتم االنتقال للساعات ثم بالضغط على

Enter     ،التالي للبرنامج  واالنتقال  الحفظ  يتم 

نالحظ زمن تشغيل المخرج الثاني في الساعة  
 العاشرة صباحاً ) افتراضي(. 

H: 9, M:00 Timer 2 On  3 

اختيار    فصلزمن   يتم  حيث  الثاني  المخرج 
ثم بالضغط على    Up/Downالدقائق من خالل  

Enter     يتم االنتقال للساعات ثم بالضغط على

Enter   يتم الحفظ واالنتقال للبرنامج التالي  . 

H :17, 
M:00 

Timer 2 Off 4 

يتم تحديد جهد الفصل للمخرج األول وللمخرج  
 الثاني. 

T1 24.5V Low Battery 
Voltage 
T1 & T2 

5 

T2 25.5V 

للمخرج األول وللمخرج    الوصل يتم تحديد جهد  
 الثاني. 

T1 26.5V Start Loads 
Voltage 
T1 & T2 

6 

T2 27.5V 

لتغيير   الحاجة  عند  الدارة  في  الساعات  ضبط 
خالل   من  الساعة  بضبط  البدأ  يتم  الوقت 

up/down    على بالضغط  يتم     Enterثم 

على   نضغط  ولضبطها  الدقائق  إلى  االنتقال 
up/down    على نضغط    Enterوللحفظ 

12 Set Time [H] 9 
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الضغط   خالل  من  الثواني  تغيير  حكماً  ويجب 
على   على    up/downأيضاً  الضغط  ثم 

Enter  من التأكد فعالً  الثواني  تغيير  ، ويهدف 

أننا نريد ضبط الساعة حيث ال يتم تغيير الساعة  
متعمد، وبالتالي يجب  الداخلية للدارة بشكل غير  

تغيير الساعات والدقائق والثواني حتى يتم ضبط  
 الساعة. 

لتغيير   الحاجة  عند  الدارة  في  الدقائق  ضبط 
خالل   من  الساعة  بضبط  البدأ  يتم  الوقت 

up/down    على بالضغط  يتم     Enterثم 

على   نضغط  ولضبطها  الدقائق  إلى  االنتقال 
up/down  ط على  وللحفظ نضغEnter    ويجب

الثواني  تغيير  أيضاً    حكماً  الضغط  خالل  من 
على    up/downعلى   الضغط  ،  Enterثم 

ويهدف تغيير الثواني التأكد فعالً من أننا نريد  
ضبط الساعة حيث ال يتم تغيير الساعة الداخلية  
تغيير   وبالتالي يجب  بشكل غير متعمد،  للدارة 

حتى   والثواني  والدقائق  ضبط  الساعات  يتم 
 الساعة. 

12 Set Time [M] 10 

لتغيير   الحاجة  عند  الدارة  في  الثواني  ضبط 
خالل   من  الساعة  بضبط  البدأ  يتم  الوقت 

up/down    على بالضغط  يتم     Enterثم 

على   نضغط  ولضبطها  الدقائق  إلى  االنتقال 
up/down    وللحفظ نضغط علىEnter    ويجب

الثواني  تغيير  أيضاً    حكماً  الضغط  خالل  من 
على    up/downعلى   الضغط  ،  Enterثم 

ويهدف تغيير الثواني التأكد فعالً من أننا نريد  
ضبط الساعة حيث ال يتم تغيير الساعة الداخلية  
تغيير   وبالتالي يجب  بشكل غير متعمد،  للدارة 
ضبط   يتم  حتى  والثواني  والدقائق  الساعات 

 الساعة. 

0 Set Time [S] 11 

ضبط اليوم في الساعة الداخلية للدارة حيث يتم  
والحفظ بالضغط    Up/Downالتغيير باستخدام 

 . Enterعلى 

   

1-31 Set Date [D] 12 

ضبط الشهر في الساعة الداخلية للدارة حيث يتم  
والحفظ بالضغط    Up/Downالتغيير باستخدام 

 . Enterعلى 

   

1-12 Set Date [M] 13 
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ضبط السنة في الساعة الداخلية للدارة حيث يتم  
والحفظ بالضغط    Up/Downالتغيير باستخدام 

 . Enterعلى 

   

0-99 Set Date [Y] 14 

ضبط تأخير زمن إقالع المخرج األول حيث يتم  
على   بالضغط  والحفظ    Up/Downالتغيير 

 . Enterبالضغط على 

   

T1 180 
Second 

0-600 Second 

Start Loads 15 

ضبط تأخير زمن إقالع المخرج الثاني حيث يتم  
على   بالضغط  والحفظ    Up/Downالتغيير 

 . Enterبالضغط على 

 

T2 240 
Second 

0-600 Second 

 

، يجب  12أو  48فولط، وعند الحاجة لتشغيلها على نظام  24الدارة بشكل افتراضي تعمل على نظام 

 . 6و  5البرنامج رقم تغيير جهود الوصل والفصل في 

 مثال لبرمجة الدارة:  

وتعني الدخول إلى البرنامج الرئيسي ونبدأ   Setup Programباستمرار ليتم إظهار    Enter نضغط على

حتى   Downأو   Upبالبرنامج رقم واحد وهو زمن تشغيل المخرج األول، لتغيير الدقائق نضغط على زر

ثم نضغط على   المطلوبة  الدقيقة  المطلوبة     Enterنحدد  الساعة  الساعة ونختار  إلى ضبط  االنتقال  ليتم 

للحفظ، بعد اإلنتهاء من البرنامج األول نضغط على     Enterثم نضغط على    Up/Downبالضغط على  

Enter   وباقي البرامج بنفس الطريقة.  ليتم االنتقال إلى البرنامج الثاني وهو زمن فصل المخرج األول 

 مثال لضبط ساعة الدارة الداخلية:

حتى نصل     Enterوالدخول إلى برنامج الضبط ثم باستممرار الضغط على     Enterنقوم بالضغط على  

للحفظ     Enterثم    Up/Downساعة بالضغط على  وهو ضبط الساعة نقوم بتغيير ال    9إلى البرنامج رقم  

للحفظ وأخيراً يجب تغيير الثواني أيضاً     Enterللتغيير وثم    Up/Downثم ننتقل للدقائق ونضغط على  

   للحفظ.   Enterليتم ضبط الساعة ونقوم بتغيير الثواني وثم نضغط على  

 مثال لعمل الدارة:

على الساعة الثامنة صباحاً     T1  ]1البرنامج رقم    [على فرض تم ضبط ساعة تشغيل المخرج األول -

) تعمل الدارة     17:00على الساعة الخامسة مساًء أي    ]2البرنامج رقم  [ وساعة الفصل   8:00أي  

   T1]، المخرج 6البرنامج رقم    [، كما يجب تحديد جهد الوصل للمخرج األول   ساعة(  24على نظام  

فولط ، عندما تصبح الساعة    23يساوي    T1]، المخرج 5البرنامج رقم    [فولط وجهد الفصل    25

فولط أو أعلى يتم وصل المخرج األول ولكن في حال تحقق    25الثامنة صباحاً وجهد البطاريات  

فولط لن يتم وصل المخرج حتى تحقق الجهد    25الساعة ثامنة صباحاً وجهد البطاريات أقل من  

 لبطاريات، كذلك األمر بالنسبة لضبط المخرج الثاني. المحدد وفي هذه الحالة يتم الحفاظ على عمر ا
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يتم فصل    5في حال عمل المخرج األول وأصبح البطاريات أقل من الجهد المحدد في البرنامج رقم   -

المخرج األول ولن يتم إعادة وصله حتى يصبح الجهد أعلى أو مساوي للجهد المحدد في البرنامج  

 . 6رقم 

الفترة المسائية عند وجود شبكة الكهرباء بعد فترة زمنية يتم تحديد لكل  يتم تشغيل األحمال في   -

مخرج فترة إقالع بالثواني وذلك حتى ال يتم تشغيل األحمال على المخرج األول والمخرج الثاني  

 . 15بنفس التوقيت، ويتم ضبط فترة اإلقالع لكل مخرج من البرنامج رقم 

فولط واعلى جهد    170ة الكهرباء ) بحيث أقل جهد  تحتوي الدارة على منظومة حماية من شبك -

لن يتم تشغيل األحمال     250او أكتر من    170فولط( فإذا كان جهد شبكة الكهرباء أقل من    250

 حفاظاً على سالمة األجهزة الكهربائية الموصولة على الدارة.

 

 التوقيت الصيفي: 

ثواني    10لمدة     Exitمع الزر    Upعلى زر  يمكن اختيار التوقيت الصيفي من خالل الضغط بشكل مستمر  

 ويتم ضبط الدارة بشكل اتوماتيكي لتعمل على التوقيت الصيفي.   Reset Summerليتم إظهار رسالة 

 التوقيت الشتوي: 

  10لمدة     Exitمع الزر    Downيمكن اختيار التوقيت الصيفي من خالل الضغط بشكل مستمر على زر  

 ويتم ضبط الدارة بشكل اتوماتيكي لتعمل على التوقيت الصيفي.    Reset Winterثواني ليتم إظهار رسالة  

 التشغيل القصري: 

يمكن في بعض الحاالت أن نحتاج تشغيل المخارج خارج اوقات عمل المؤقتات ويتم ذلك باستمرار الضغط  

وذلك دليالَ على    Bلخمس ثواني فيتم تشغيل المخرج االول وتشير الشاشة إلى نمط العمل    Upعلى زر  

ويمكن تشغيل المخرج    لن يتم أخذ بعين االعتبار جهد البطاريات، تشغيل الحمل بشكل يدوي وفي هذا النمط  

أخرى على زر   مرة  المستمر  بالضغط  األول  المخرج  تشغيل  بعد  تشغيل    Upالثاني  فيتم  ثواني  لخمس 

 . المخرج الثاني 

أو بالضغط على    Downيجب فصل المخارج بشكل يدوي في هذا النمط وذلك بالضغط على زر    الحظة: م

Reset . 
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 قراءة جهد البطاريات: معايرة 

فك الغطاء     جهد البطاريات من خالليمكن ضبط قراءة  

وتحتوي الدارة على مقاومة متغيرة زرقاء  لضبط قراءة  

  جهد البطاريات على البورد الرئيسي تتوضع المقاومة 

جنكسيونة   الدارةالعند  على  الداخل  كبالت    سلك   (

البطاريات( األعلى  توصيل  قراءة  من  ضبط  يمكن   ،

قيمة   تغيير  خالل  من  حسب    المقاومةالبطاريات 

 الصورة. 

 

 

 

 معايرة قراءة جهد شبكة الكهرباء: 

يمكن ضبط قراءة جهد شبكة الكهرباء من خالل تغيير  

قيمة المقاومة المتوضعة على البورد الرئيسي عند دخل  

 ب الصورة. ستغذية الدارة ح

 

 

 

 

 


