
 
 

 المىاصفبث الفىيت الخبصت ببلكببح اإللكترووً   
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 المىاصفبث الؼبمت 

 
 01  ~ 63) سى قذسح  021طىل (   T8 ~ T12) كبثح إنكزشوًَ نزشغيم نًجخ واحذح فهىسسُذ خطيخ :  الصىف -1

 (.واد   21 ~ 01) سى    قذسح  31نًجخ  2 ايأو (           واد 
  

فىنذ كزنك انعًم ثطشيقخ  161يًكٍ نهكبثح رشغيم انهًجخ انًىصهخ عهً جهذ يُخفض إثزذاء يٍ :  جهذ التشغيل -2

 طجيعيخ عهً  

 .سيكم ثذوٌ رهف  31 ~ 01فىنذ ورحذ رشدد  201جهذ                                 
 

 .سيكم  01فىنذ  221سىف رزى عهيخ انقيبسبد انًعًهيخ هى انجهذ انزي : الجهذ المقىه -3
 

فىنذ هى  221واد عهً جهذ رشغيم  61عُذ اسزخذاو نًجخ خطيخ فئخ ( انهًجخ + انكبثح ) قذسح انذائشح :  قذرة الذائرة -4

 أعهً يٍ 

 .واد  63واد وأقم يٍ  66                               
 

واد ورنك طجقب نًىاصفبد انكىد  0ال رضيذ انطبقخ انًسزههكخ داخم انكبثح عٍ :  حالقيمت الؼظمً للفقذ داخل الكبب -5

 .انًصشي 
 

 :  مىاصفبث األداء داخل الكببح -6

 %  81 >: يعبيم انقذسح     -

 % 00  <: َسجخ انزىافقيبد  -

  0.1 <: يعبيم انكشسذ  -

 ثبَيخ  1.6 <: صيٍ ثذايخ انزشغيم  -

 

 : ( االمبن) اداء خروج الكببح مىاصفبث  -7

ورنك ضًبَبً نطىل عًش  0.1َسجخ (  LCF) اليزعذي يعبيم انكشسذ انخبص ثقطجً فزيهخ انهًجخ  -

 .رشغجم انهًجبد 

 .عُذ اَزهبء عًش انًجخ أو انزىصيم انخبطًء  فؼبلتانكبثح يضود ثبئشح حًبيخ  -

 .عُذ حذوس كسش فً انهًجخ اثُبء انزشغيم  فؼبلتانكبثح يضود ثذائشح حًبيخ  -

 .ود ثىاصهخ رأسيض انكبثح يض -

ومتىافق مغ مؼبيير هيئت المىاصفبث  3938الكببح مطببق للمىاصفبث القيبسيت المصريت رقم  -

 .والجىدة المصريت 

  T8 ~ T12 )) للؼمل ػلً اي وىع واي حبلت  للمببث    Warming upبه خبصيت  -



 

 : التركيب مىاصفبث  -8

شكيت عٍ طشيق انضغظ وال رحزبج إنً أدواد انكبثح يهيأ ثىصالد سههخ وسشيعخ فً حبنخ انفك وانز -

 .يسبعذح  

 

 . سبعخ رشغيم  00111أكثش يٍ :  ػمر التشغيل االفتراضً -9

م انضًبٌ انكسش أو انحشيق أو يٍ ربسيخ انزىسيذ ضذ عيىة انصُبعخ فقظ وال يشً عبونًذح :  مبنــــــــــــــالض -11

 االسزخذاو    سىء

 


