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مقدمة في شبك أجهزة . SBUS
المخفتات و المرحالت ) ( Dimmers & Relays
محتوٌات المجلد :
-1
-2
-3
-4

2

مقدمة فً شبكة s-bus
طرق شبك أجهزة S-BUS
تركٌب المخفتات )( Dimmers
تثبٌت اجهزة التتابع الفتح و االغالق )(Relays
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المقدمة:
تعتبر أجهزة  Smart-Bus G4أجهزة ذكٌة حٌث ٌحتوي كل جهاز على وحدة معالجة مركزٌة و جمٌعها لها
خاصٌة الربط بشبكة واحدة تسمى ) ، (S-BUS networkحٌث ٌتم تمٌٌز كل جهاز برقم ٌمثل هوٌة للجهاز فً هذه
الشبكة(Device ID).
من الممكن ربط عدة شبكات مع بعضها البعض عن طرٌق أجهزة الربط الخاصة ) (RSIPو ٌتم تمٌٌز كل
شبكة عن االخرى بواسطة رقم الشبكة الفرعٌة )(Subnet ID
بالسبة لتحدٌد هوٌة الجهاز و رقم الشبكة الفرعٌة سٌتم التطرق لهذٌن الموضوعٌن بالتفصٌل فً الملف
الخاص بالبرمجة عبر البرنامج الخاص لذلك.
الكابل المستخدم فً عملٌة ربط االجهزة هو كابل ٌحتوي على اربع اسالك ( انظر الشكل المرفق)  ،و
امكانٌة الربط بٌن االجهزة مرنة حٌث ٌمكن الربط بعدة اشكال سواء عن طرٌق الربط على شكل شبكة ،المتتالً ،
الشكل المتوازي او الجمع بٌن الطرق جمٌعا ،بحسب ما ٌقتضٌه موقع و ظرف العمل  ،و جمٌع هذه الطرق ٌمكن
تطبٌقها على شبكة ).(S-BUS
مراحل تركٌب أجهزة :Smart-Bus G4
 -1شبكة S-BUS
 -2التوصٌل الخاص بالجهاز المستخدم

القسم االول هو ذاته لجمٌع االجهزة بٌنما القسم الثانً ٌختلف و ٌعتمد على طبٌعة عملٌة التحكم المراد بها من الجهاز
و نوعٌة جهاز التحكم .
شبكة : S-BUS
شبكة  S-BUSمن الممكن الحصول علٌها عن طرٌق اربع اسالك فقط و هً :
24+
3

DATA +

DATA -
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GND

هذه االسالك االربعة من الممكن الحصول علٌها عن طرٌق استخدام أي نوع من كوابل البٌانات االعتٌادٌة
 CAT5, CAT6أو اي كابل بٌانات ٌحتوي على اربع اسالك مكافئة فً مساحة المقطع العرضً.
لتنفٌذ شبكة  SMART BUS-G4المعدات المطلوبة هً مفك براغً فٌلٌبس صغٌر و قطاعة اسالك ،و ال ٌوجد حاجة
الي معدات اضافٌة .و لشبك االجهزة فً شبكة  SmartBus-G4هناك ثالث تقنٌات و هً :
 -1قطار المتتالٌة على جسر لوحة التوزٌع الرئٌسٌة ( غٌر متوفر فً جمٌع المودٌالت )
 -2الربط بتقنٌة  S-BUSالتقلٌدٌة ( متوفر فً جمٌع االجهزة)
 -3الربط بواسطة قطعة الجمع الرباعٌة ) ( ( 4D connectorغٌر متوفر فً جمٌع االجهزة)
جمٌع أجهزة التحكم من  Smart-G4من الممكن تركٌبها على الجسر الخاص بلوحة التوزٌع المنزلً و هً مزودة
بقطعتً ربط من الجانبٌن لتمكن عملٌة ربط العدٌد من االجهزة فً الشبكة بشكل متتالً ( مبدأ القطار ) دون الحاجة
الى كوابل بٌنها ،كما هو موضح فً الصور أدناه ،حٌث ٌحتوي كل جهاز على قطعتً ربط واحدة مصدرة و االخرى
مستقبلة .باالضافة الى امكانٌة الشبك عن بالطرٌقة التقلٌدٌة و التً هً متوفرة فً جمٌع االجهزة.

الشكل  :1قطعة الربط المستقبلة

الشكل : 2قطعة الربط المصدرة

الشكل  :3مخارج الربط التقلٌدي لشبكة S-BUS
مالحظة هامة  :مخارج الربط التقلٌدي و نقاط الربط المصدرة و المستقبلة متصلة ببعضها بشكل حلقً ،مما ٌعنً ان
االتصال متوفر على جمٌع هذه النقاط بغض النظر عن طبٌعته.
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الشكل  :4توضٌح طرٌقة الربط عن طرٌق قطار المتتالٌة

الشكل  :5توضٌح مكان التثبٌت بجسر اللوحة
من ما ذكر اعاله نستنتج انه ٌمكن ربط االجهزة البعٌدة عن اللوحة بواسطة استعمال قطعة الربط )  ( 4D connectorو
اٌصالها لنقطة الربط المستقباة.

الشكل  : 6قطعة الربط الرباعٌة 4D Connector
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الشكل  : 7نحتاج فقط الى  4اسالك

الشكل  : 8كابل البٌانات CAT5

كما ذكر سابقا لبناء شبكة  S-BUSنحتاج فقط الى اربع اسالك بٌن االجهزة لتحقٌق االتصال و تبادل االوامر ،اثنان منها
لتوفٌر فرق الجهد الالزم لعمل االجهزة و اثنان لتبادل البٌانات.

الشكل  :9ربط الشبكة بالطرٌقة التقلٌدٌة

الشكل  :11الربط باستخدام 4D Connector

تثبيت المخفتات الكهربائية :Dimmers
المخفت هو جهاز ٌتحكم بشدة االنارة  ،بشرط ان تكون وحدة االنارة المستخدمة قابلة للتخفٌت ).(Dimmable Load
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الشكل  :11مخفت انارة باربع قنوات قدرة  3امبٌر لكل قناة
وحدات االنارة تحتاج الى سلكٌن للعمل ،الفاز و النٌوترال ( السخاخن و البارد) ٌ ،عتمد لون كل منها حسب ما هو
متفق علٌه فً كل منطقة ،فً فلسطٌن اللون البنً للفاز و االزرق للنٌوترال.
مخفتات االنارة من ) ( SmartBus-G4تتقبل العمل بفرقً الجهد  111فولت و  221فولت  ،عن طرٌق التغذٌة
الكهربائٌة ذات التٌار المتردد. AC power Supply
كما هو موضح فً الشكل رقم  12فان المخفت ٌحتوي على نقطة ربط بالفاز المغذي للوحات و ثالث نقاط لربط الجهاز
بالنٌوترال ،نقاط النٌوترال على الجهاز متصلة ببعضها و لكنها متعددة لضمان السهولة بربط وحدات االنارة .

الشكل  :13مخارج تغذٌة الوحدات من المخفت
الشكل  :12مداخل تغدٌة الطاقة للمخفت
ٌتم ربط وحدات االنارة على المخفتعن طرٌق مخارج الربط الموزعة على الجهاز ( الشكل  )13و من المهم اجراء الحسابات
الكهربائٌة على الوحدات لضمان انسجامها مع قدرة المخفت.
عند اختٌار المخفت ٌجب االخذ بعٌن االعتبار طبٌعة االحمال و عددها و بالتالً اختٌار المودٌل المناسب لطبٌعة االحمال  ،و
ٌتوفر لدى الشركة ست انواع من المخفتات :
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الرقم
1
2
3
4
5
6

عدد قنوان االنارة
1
2
4
6
8
12

القدرة لكل قناة
12
6
3
2
1.5
1

القدرة الكلٌة للمخفت
 12امبٌر
 12امبٌر
 12امبٌر
 12امبٌر
 12امبٌر
 12امبٌر

اجهزة المخفت تحتاج لمفتاح حماٌة ( قاطع ) بحجم  12امبٌر لحماٌة الجهاز و الدوائر الفرعٌة.
مثال الربط ٌ :تم الربط بٌن الجهاز و دوائر االنارة كما هو موضوح فً الرسم التالً :

الشكل  :14طرٌقة ربط االحمال بالمخفت الكهربائً – رسم توضٌحً
على اللوحة االمامٌة لجهاز المخفت الكهربائًٌ ،وجد ضواغط ( كبسات) بعدد الدوائر التً ٌغذٌها الجهاز وظٌفة هذه
الضواغط انارة الوحدات من لوحة التوزٌع ،و تستعمل بالبرمجة الٌدوٌة التً سٌتم التطرق الٌها الحقا فً قسم البرمجة.
ٌتم التحكم بوحدات االنارة عن طرٌق واجهات المستخدم بانواعها و ذلك سواء االنارة الكاملة او الجزئٌة.
8
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تثبٌت اجهزة التتابع الفتح و االغالق )(Relays
أجهزة التتابع الفتح و االغالق هً عبارة اجهزة تسمح بمرور التٌار او تقطعه الغالق أو فتح الدوائر الكهربائٌة ،حٌث تمرر
ما ٌدخل الٌها الى االحمال.
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الشكل  :15توضٌح شبك أجهزة التتابع الفتح و االغالق )(Relay

فً الشكل الموضح اعاله ،فان الربط ٌتم عن طرٌق السلك المغذي ( الفاز ) و ال ٌتم شبك النٌوترال حٌث ٌتم وصله بشكل
مباشر على االحمال ،الن الهدف من الجهاز هو فتح و اغالق الدائرة الكهربائٌة فقط ،و ٌجب االخد بعٌن االعتبار ما هو حجم
الحمل الكهربائً و موافقة جهاز التتابع لقٌمة التٌار الالزم لتشغٌل الحمل الكهربائً  ،اجهزة التتابع بحسب رقم الصنف
تستطٌع التحمل على  16امبٌر للحمل الواحد على كل قناة تشغٌل.
و ٌستعمل جهاز التتابع فً تشغٌل وحدات االنارة  ،مضخات المٌاه،اجهزة شفط الهواء،سخانات المٌاه ،التدفئة المركزٌة،
اجهزة التكٌٌف و ٌمكن ربطه كمشغل عوامل االمان كصافرات االنذار .كما هو موضح فً الشكل 16
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الشكل  :16طرق الربط الخاصة باجهزة التتابع الفتح و االغالق )( Relay
لحماٌة نقاط التوصٌل فً الجهاز ٌتم وضع قواطع كهربائٌة تكون قدرتها فً المحاٌة مساوٌة لقدرة مخرج الجهاز ،و بالتالً
توفٌر حماٌة للحمل الكهربائً اٌضا.
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