
 

   
 

 المىاصفاث الفىيت الخاصت بالكابح اإللكترووً  

 FT- IEP 362/ 184 M2 

 المىاصفاث العامت 

 
 01 ~ 63)  سىى قىذسح 021 ( T8 ~ T12) فهىسسىُذ طي ىخ  نًجىخ 2 أيكبثح إنكزشوًَ قبدس عهىً رغىل م 3  الصىف -1

 ب كبَذ حبنزهىيهً (واد  21  ~ 01) سى قذسح  31نًجبد فهىسسُذ طي خ طىل  0  ايأو  ( واد
   

فىنذ كزنك انعًم ثيشيقخ  161يًكٍ نهكبثح رغل م انهًجبد انًىصهخ عهً جهذ يُخفض إثزذاء يٍ 3  جهذ التشغيل -2

 طج ع خ عهً 

 .س كم ثذوٌ رهف  31 ~ 01فىنذ ورحذ رشدد  201جهذ                                 

 

 .س كم  01فىنذ  221نًعًه خ هى انجهذ انزي سىف رزى عه خ انق بسبد ا3 الجهذ المقىه -3
 

فىنذ هى  221واد عهً جهذ رغل م  01نًجبد فئخ  0عُذ اسزخذاو  ( انهًجخ + انكبثح ) قذسح انذائشح 3  قذرة الذائرة -4

 أعهً يٍ 

 .واد  01واد وأقم يٍ  30                               

واد ورنك طجقب نًىاصفبد انكىد  0هكخ داطم انكبثح عٍ ال رضيذ انيبقخ انًسزه3  القيمت العظمً للفقذ داخل الكابح -5

 .انًصشي 
 

 3  مىاصفاث األداء داخل الكابح -6

 %  22 >3 يعبيم انقذسح     -

 % 01  <3 َسجخ انزىافق بد  -

  0.0 <3 يعبيم انكشسذ  -

 ثبَ خ  1.6 <3 صيٍ ثذايخ انزغل م  -

 ( EMC) يضود ثذوائش يضدوجخ ضذ انزشدداد انكهشويلُبط س خ انكبثح  -

  T8 ~ T12 )) للعمل علً اي وىع واي حالت  للمباث    Warming upبه خاصيت  -

 

 3 ( األمان ) اداء خروج الكابح مىاصفاث  -7

ورنك ضًبَب ً نيىل عًش  0.0َسجخ (  LCF) ال يزعذي يعبيم انكشسذ انخبص ثقيجً فز هخ انهًجخ  -

 رغل م انهًجبد 

 .عًش انهًجخ أو انزىص م انخبطئ عُذ إَزهبء  فعالتانكبثح يضود ثذائشح حًبيخ  -

 .عُذ حذوس كسش فً انهًجخ إثُبء انزغل م  فعالتانكبثح يضود ثذائشح حًبيخ  -

 .انكبثح يضود ثىاصهخ رأسيض  -

 .فىنذ  0111ي جب أوو عهً جهذ  211انعضل ث ٍ يصذس دطىل انز بس وجسى انكبثح أعهً يٍ  -

- Double Channel    ( ً طشوج يُفصم نكم نًجز ٍ يعب)  

 



 .يعًم فً جً ع حبالد انهًجبد  -

 (  Heavy Duty)  الكابح مصمم للخذمت الشاقت  -

ويزىافق يع يعبي ش ه ئخ انًىاصفبد وانجىدح  6162انكبثح ييبثق نهًىاصفبد انق بس خ انًصشيخ سقى  -

 .انًصشيخ 
 

 3 التركيب مىاصفاث  -8

لضغظ وال تحتاج إلً أدواث الكابح مهيأ بىصالث سهلت وسريعت فً حالت الفك والتركيب عه طريق ا -

 .مساعذة  

 

 .سبعخ رغل م  30111أكثش يٍ  :عمر التشغيل االفتراضً  -9
 

 يٍ ربسيخ انزىسيذ ضذ ع ىة انصُبعخ فقظ وال يغًم انضًبٌ انكسش أو انحشيق أو سىء  عبونًذح 3  مانـــــــــــــالض -11

 .االسزخذاو ويكىٌ انضًبٌ ثًىجت شهبدح ضًبٌ يٍ انًصُع                            

 


