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ةةممددققمم
لكةلماشاهنأانهةمدقملاتامولعملارابتعايغبنيالو،رثكأالةيمالعإضارغألليلدلااذهرشنمت

،تامولعملانمديزمىلإةجاحبتنكاذإ.ةئراطلاتالاحلالكةيطغتاهبدوصقملانأوأءيش
Thermoةمدخليلدىلإعوجرلاكنكمي Kingيلحملاليكولافتاهمقروناكمىلعفرعتلل.

Thermoنامضقبطنيال Kingىلعاهرييغتوأاهحالصإوأاهتنايصوأاهبيكرتمت"تادعميأىلع
".اهتمالسىلعريثأتلل،ةعنصملاةكرشلاريدقتلاًقفو،وحنلااذه

فلتوأةيصخشةباصإيألجأنمنايكوأصخشيأهاجتةيلوؤسميأةعنصملاةكرشلالمحتتال
نعةئشان،عونيأنمةبترتموأةصاخوأةرشابمريغوأةرشابمرارضأيأوأتاكلتمملايف
مايقلابجي.ليلدلااذهيفةدراوتافيصوتوأتايصوتوأتامولعميأوأليلدلااذهمادختسا
ذيفنتلشفببستيدق.ةبسانمةروصبلهؤمفظوملبقنمليلدلااذهيفةروكذملاتاءارجإلاب
Thermoةدحوفلتيفحيحصلكشبتاءارجإلاهذه Kingببستيدقوىرخأتاكلتمميفوأ
.ةيصخشتاباصإثادحإيفاًضيأ
Thermoةدحوليغشتصوصخبدقعمءيشدجويال Kingةدودعمقئاقدءاضقنكلو،اهتنايصو

.ةياغللةرمثمنوكتسليلدلااذهةسارديف
يفلكاشمروهظنمماظتنابقيرطلاىلعصحفلاتايلمعوةلحرلالبقتاصوحفءارجإللقيس
متاذإ.ليغشتللةلاحلضفأيفكتدحوىلعظافحلايفةمظتنملاةنايصلااًضيأدعاستس.ليغشتلا
يفمكحتللحاتمماظنلضفأءارشبتمقكنأدجتس،عنصملابناجنماهبىصوملاتاءارجإلاعابتا
.ةرارحلاةجرد
يلحملاليكولالالخنم–ةيوناثلاواهنمةيساسألا–تامدخلاتابلطتملكعملماعتلامتينأيغبني
Thermoةكرشل Kingةيلاتلاةمهملاةعبرألابابسأللكلذو:

ةمدخلافئاظوعيمجءارجإلعنصملالبقنماهبىصومتاودأبزهجم•
عنصملايفمهدامتعاومهبيردتمتنوينفهيدل•

Thermoـلةيلصأرايغعطقهيدل• King

وأتانوكملاءازجأحالصإةلاحيفطقفحلاصةديدجلاكتدحوىلعمدقملانامضلانإ•
Thermoةكرشلدمتعمليكوديىلعاهلادبتسا King

ززااههجلجلااتتااممووللععممةةسسااييسس
Thermoةلآتامولعمةسايسللوبقةباثمبجتنملااذهمادختساربتعي Kingىلعةرفوتملا:www.

europe.thermoking.com.عماهكراشتوزاهجلاتامولعمعمجتةيسايقةزيمجتنملااذهنمضتي
Thermo King.عمةيقافتامربأدقليمعلانوكيامدنعةلصفنمطورشقيبطتمتيدقThermo

King.عمزاهجلاتامولعمةكراشميفكارتشالاءاغلإيفنوبغرينيذلاءالمعلاىلعبجي
Thermo KingينورتكلإلاديربلاناونعىلإتاراسفتسالاهذههيجوتةداعإOpt-

Out@ThermoKing.com.

https://europe.thermoking.com/
https://europe.thermoking.com/
mailto:Opt-Out@ThermoKing.com
mailto:Opt-Out@ThermoKing.com
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تتااييجمجمربربللااصصييخخررتت
فرطلصيخرتلللباقريغويرصحريغدودحمصيخرتبجومبصخرمجمانربىلعجتنملايوتحي
رظحي.ةدوشنملاهضارغألجتنملاىلعتبثموهامكجمانربلامادختسالكلذو،ءاهنإلللباقوثلاث
.اهبحرصمريغىرخأتامادختساهمادختساوأ،هتسدنهسكعوأهخسنوأجمانربلاةلازإًاتاباًرظح
وأكلاملاموقيالأبجي.نامضلالطُبيهبحرصمريغجمانربيأتيبثتوأجتنمللقارتخايأ
لومعملانوناقلاهبحمسييذلاردقلابالإ،هبيكرتكفوأهكفوأجمانربلاةسدنهسكعبلمعتسملا
وهامكصخرملصفنمثلاثفرطلاًعباتاًجمانربجتنملانمضتيدق.ديقلااذهنممغرلاىلعوهب
فتاهلاقيبطتبةدوجوملاةماعلاةذبنلاةشاشيفوأجتنمللةبحاصمقئاثوةيأيفهيلعصوصنم
.جتنملابطبترملاينورتكلإلاعقوملاوألومحملا

ةةئئررااططةةددععااسسمم
Thermo Assistanceنيبوكنيبرشابملاصتاءارجإلةممصمتاغللاةددعتملاصتاةادأيه

.ةمدخللدمتعمليكو
Thermoـبطقفلاصتالابجي Assistanceحالصإلايفةدعاسملاولاطعألاتالاحيف.
)فتاهلاموسرقيبطتمتيس(:لاصتالالبقةيلاتلاتامولعملاىلإجاتحت،ماظنلااذهمادختسال
لاصتالافتاهمقر•
TKةدحوعون•
ةرارحلاةجردمظنمتادادعإ•
لمِحللةيلاحلاةرارحلاةجرد•
لمتحملاأطخلاببس•
ةدحولابصاخلانامضلاليصافت•
حالصإلاةميقعفدليصافت•
Thermoةكرشبتالاصتالاصتخمموقيسوكبصاخلالاصتالامقروكمساكرتا Assistance
ءارجإمتيسو،ةبولطملاةمدخلانعليصافتميدقتكنكمي،ةلحرملاهذهيفو.كبلاصتالاةدواعمب
.حالصإللةمزاللاتابيترتلا

Thermoنأةظحالمىجري Assistanceةمدخلاوتاعوفدملانوكتنأنامضاهعسوبسيل
عنصنمديربتتانحاشمدختستيتلالقنلاتاكرشبناجنميرصحلامادختساللةممصمةمدقملا

Thermoةكرش King.

ةةممددققمم
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ةةددححووللااةةننااييصصووةةممااععتتالالؤؤااسستت
Thermoليكوبلاصتالاىجري،ةماعلاتالؤاستلل Kingهعملماعتتيذلايلحملا.
Thermoليكوعقومددحمرتخاوwww.europe.thermoking.comىلإلقتنا Kingيلحملا
.هعملماعتتيذلا
Thermoةمدخليلدىلإعوجرلابمقوأ Kingلاصتالاتامولعمىلعلوصحلل.

ةةممددققمم

https://europe.thermoking.com/
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ءءالالممععللااااضضررععالالططتتسساا
!اًعومسمكتوصلعجا
هنكميزاهجيألالخنمعالطتسالللوصولانكمي.انبصاخلاليلدلاريوطتيفكيأردعاسيس
.بيولاضرعتسممادختسابتنرتنإلابلاصتالا
//:httpsبيولاناونعبتكاوأهقوفرقناوأ)QR(ةعيرسلاةباجتسالازمرحسما

tranetechnologies.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2octfSHoUJxsk6x؟Q_CHL=
qr&Q_JFE=qdgيأرلاعالطتسالامكتسال.

ةةممددققمم

https://tranetechnologies.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2octfSHoUJxsk6x?Q_CHL=qr&Q_JFE=qdg
https://tranetechnologies.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2octfSHoUJxsk6x?Q_CHL=qr&Q_JFE=qdg
https://tranetechnologies.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2octfSHoUJxsk6x?Q_CHL=qr&Q_JFE=qdg
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ةةممالالسسللاا

ررااععششإإوو،،ههييببننتتوو،،ررييذذحتحتوو،،ررططخخ
Thermo King®ليكولالخنمتامدخلاعيمجذيفنتبيصوتThermo Kingىلعنوكتنأو

.ةماعلاةمالسلاتاسراممنمديدعلابةيارد
ةيصخشلاكتمالسدمتعت.)هاندأةلثمألاعجار(ةجاحلابسحليلدلااذهيفةمالسلاتاداشرإرهظت
.تاطايتحالاهذهبمراصلاديقتلاىلعةدحولاهذهلحيحصلاليغشتلاو

ررططخخ
!!للااثثمم
.ةريطخلاةباصإلاوأةافولاىلإيدؤتس،اهبنجتمتيملاذإ،يتلاو،كيشورطخةلاحىلإريشت

ررييذذحتحت
!!للااثثمم
ةباصإلاوأةافولاىلإيدؤتنأنكمي،اهبنجتمتيملاذإ،يتلاو،لمتحمرطخةلاحىلإريشت
.ةريطخلا

ههييببننتت
!!للااثثمم
وأةفيفطةباصإىلإيدؤتنأنكمي،اهبنجتمتيملاذإ،يتلاو،لمتحمرطخةلاحىلإريشت
.ةنمآريغتاسرامموةطسوتم

ررااععششإإ
!!للااثثمم
.طقفتاكلتمملاوأتادعملايفرارضأعوقوىلإيدؤتنأنكميةلاحىلإريشي
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ةةممااععللااةةممالالسسللااتتااسسرراامممم

ررططخخ
!!ةةببااصصإلإلااررططخخ
يتلاتاقوألاعيمجيفرويسلاوحوارملانعاًديعبةضافضفلاسبالملاويديألاءاقبإىلعصرحا
.اًحوتفمبابلادوجوعمةدحولاليغشتءدباهيفمتي

ررييذذحتحت
!!ةةببااصصإلإلااررططخخ
ةرارحلاطيلستلبقديربتلاماظنفيرصتبمق.ديربتلاماظننمبرقلابةرارحلاطيلستنععنتما
.لوكيالجنيليثيإوهايملاىلعدمجتلاعناميوتحي.هايملافيرصتبمقوءاملابهلسغامث.هيلع
نايلغللصتةجردلدمجتلاعنامنيخستمتاذإلعتشينأنكميولاعتشالللباقلوكيالجنيليثيإلا
.هايملا

ررييذذحتحت
!!ةةببااصصإلإلااررططخخ
.ةريطخاًقورح)ةيوئمةجرد50(تياهنرهفةجرد120قوفةرارحلاتاجردببستنأنكمي
لبقرخآةرارحلاةجردسايقزاهجوأءارمحلاتحتةعشألابلمعييذلاةرارحلاسايقممدختسا
.ةنخاسنوكتنألمتحيحطسأيأسمل

ههييببننتت
!!ةةددااححففااووحح
ةنايصلالامعأكرتلضفألانم.تاقزمتثودحيفةفوشكملافلملافناعزببستتنأنكمي
Thermoنمدمتعمينفلفثكملاوأرّخبُملاتافلمل King.

ةةممالالسسللاا
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يئيئااققللتتللااللييغغششتتللااففااققييإإ//للييغغششتتللااءءددبب

ههييببننتت
!!ةةببااصصإلإلااررططخخ
فاقيإ/ليغشتبمق.ليغشتلاديقةدحولاهيفنوكتتقويأيفًايئاقلتةدحولاليغشتءدبنكمي
ىجُري.ةدحولانمءزجيأعملماعتلاوأشيتفتلاتايلمعءارجإلبققيقدلاجلاعملاليغشت
Thermoةدحوةنايصةلواحمبنيدمتعملاونيلهؤملانيفظومللىوسُحمسيالهنأةظحالم King
.كبةصاخلا

للبباكاكللااررااسسممووةةييررااططببللااببييككررتت

ررييذذحتحت
!!ررااججففننالالااررططخخ
نأبجي.ةباصإوأراجفناوأقيرحبوشنىلإحيحصريغلكشباهبيكرتمتييتلاةيراطبلايدؤتدق
Thermoنمةدمتعملاةيراطبلابيكرتمتي Kingةيراطبلاةفرغيفةحيحصةقيرطباهتيبثتو.

ررييذذحتحت
!!ررااججففننالالااررططخخ
.ةباصإوأراجفناوأقيرحبوشنىلإحيحصريغلكشباهبيكرتمتييتلاةيراطبلاتالباكيدؤتدق
وأكاكتحالانماهعنملةحيحصةقيرطباهتيبثتواههيجوتوةيراطبلاتالباكبيكرتمتينأبجي
.ةراودوأةداحوأةنخاستانوكميأبلاصتالاوأمشهتلا

ةةممالالسسللاا
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ررييذذحتحت
!!ققييررحلحلااررططخخ
نأهنأشنماذه.ةيئابرهكلاتاليصوتلاةدعوأةيراطبلاتالباكبدوقولاطوطخليصوتبمقتال
.ةافولاوأةريطخةباصإببسينأنكميواًقيرحببسي

ررييذذحتحت
!!ةةببووللططململاا))PPPPEE((ةةييصصخشخشللااةةييااققووللااتتااددععمم
وألعتشينأنكميلاعتشالللباقزاغىلعةيراطبلايوتحت.اًرطخةيراطبلالكشتنأنكمي
ىلعةيراطبلايوتحت.ةعرسباهغيرفتمتاذإكقرحلءابرهكلانميفكيامةيراطبلانزخت.رجفني

تادعموةمالسلاتاراظنوأةيقاوتاراظناًمئادِدترا.كقرحينأنكمييذلاةيراطبلاضمح
روفلاىلعءاملابهلسغا،ةيراطبلاضمحتسملاذإ.ةيراطبلاعملماعتلادنعةيصخشلاةياقولا
.ةيبطةياعرىلعلصحاو

ررييذذحتحت
!!ررااججففننالالااررططخخ
.ةيراطبلابيكرتءانثأةيندعملاتانوكملاةسمالمنماهعنملةيراطبلاسامتطاقنةيطغتبًامئادمق
.راجفنالاىلإاهضرعتيفيندعمفرطبةيراطبلاسامتطاقنضيرأتببستينأنكمي

ههييببننتت
!!ةةررططخلخلااةةننااييصصللااتتااءءااررججإإ
ةيراطبلاتالباكليصوتلبقليغشتلافاقيإعضوىلعيئابرهكلامكحتلاتادحولكطبضا
.ةيصخشلاةباصإلايفببستلاوعقوتمريغلكشبليغشتلاءدبنمةدحولاعنملةيراطبلاب

ررااععششإإ
!!تتااددععململااففللتت
ةطساوباهيلعةقفاوملامتتملامةدحولابىرخأةعنصمةكرشتاقحلموأتادعمليصوتبمقتال

Thermo King.نامضلالاطبإوتادعمللةميسجرارضأيفاذهذيفنتلشفببستيدق.

ةةممالالسسللاا
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ددييربربتتللااززااغغ

لماعتلادنعرذحلايخوتبجيهنأالإ،ةنمآلماوعكنوبركورولفلاديربتلماوعفينصتنممغرلاب
.اهيفمدختستيتلاقطانملاوأديربتلالماوععم

ررططخخ
!!ةةررططخلخلااتتااززااغغللاا
ةديدشتاباهتلالكشتةماستازاغيئابرهكرصقوأةرارشوأفوشكمبهلدوجويفديربتلاجتني

.ةلمتحمةافووأةريطخةباصإببستنأنكمييسفنتلازاهجلايف

ررططخخ
!!ددييربربتتللااررااخبخبررططخخ
ةقطنميأيفديربتلاماظنوأديربتلازاغعملمعلادنعرذحلاَّخوت.ديربتلازاغقشنتستال
ام،نيجسكألابوضنببسينأنكميوءاوهلاديربتلازاغحيزي.ءاوهللدودحمدادمإعمةروصحم
.لمتحملاتوملاوقانتخالاىلإيدؤي

ررييذذحتحت
!!ةةببووللططململاا))PPPPEE((ةةييصصخشخشللااةةييااققووللااتتااددععمم
ِدترا.هسماليءيشيأدمجيام،وجللهضرعتدنعةعرسبةلئاسلاةلاحلايفديربتلازاغرخبتي
بنجتيفةدعاسمللديربتلازاغعملماعتلادنعنيعللتاراظنوليتوبلابةنطبمسبالموتازافق
.عيقصلاةمضق

ةةممالالسسللاا
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ددييربربتتللااززااغغتتييزز

:هقاطنيفدجاوتلاوأديربتلاتيزعملماعتلادنعةيلاتلاتاطايتحالايعار

ررييذذحتحت
!!ةةببووللططململاا))PPPPEE((ةةييصصخشخشللااةةييااققووللااتتااددععمم
مق.نيعلايفةريطختاباصإتيزلاببسينأنكمي.ديربتلازاغتيزةسمالمنمكينيعِمحا

لسغا،باهتلالاعنمل.ةرركتموأةليوطتارتفلديربتلاتيزةسمالمنمسبالملاودلجلاةيامحب
.ةيطاطملاتازافقلاءادترابيصوي.تيزلاعملماعتلادعباًديجكسبالموكيدي

ةةييللووألألااتتااففااععسسإلإلاا
ديربتلازاغ
ةيانعىلعلصحاو،ءاملانمةريفوتايمكباًروفنينيعلالسغا،لئاسلاةسمالمدنع:نانيعلا•

.ةلجاعةيبط
.ةرارحللناكملاضيرعتنععنتماو.ئفادلاءاملانمةريفوتايمكبناكملالسغبمق:دلجلا•

مجحلاةريبكةرّهطموةفاجةدامضبقورحلاّفلبمقو.ةثولملاةيذحألاوسبالملانمصلخت
ةداعإلبقةثولملاسبالملالسغا.ةلجاعةيبطةيانعىلعلصحا.ىودعلانمكتيامحل

.مادختسالا
وأ)CPR(يوئرلايبلقلاشاعنإلامدختساويقنلاءاوهلاىلإةيحضلالقنا:قاشنتسالا•

.ئراوطلاوفظوملصيىتحةيحضلاعمقبا.رمألامزلاذإ،سفنتلاةداعتسالمفلاًمفشاعنإلا

ةقطنملاةيامحيفةيلوألاتافاعسإلافادهأنمكت،عيقصلاةمضقةلاحيف:عيقصلاةمضق•
ىلعظافحلاو،ةعرسبةباصملاةقطنملانيخستو،تاباصإلانمديزملاثودحنمةدمجتملا
.سفنتلالدعم

ديربتلازاغتيز
ىلعلصحا.لقألاىلعةقيقد15ةدملءاملانمةريبكتايمكباًروفنينيعلالسغا:نانيعلا•

.ةلجاعةيبطةيانع
اذإةيبطةيانعىلعلصحا.نوباصلاوءاملابًاديجلستغاو.ةثولملاسبالملاةلازإبمق:دلجلا•

.باهتلالارمتسا

وأ)CPR(يوئرلايبلقلاشاعنإلامدختساويقنلاءاوهلاىلإةيحضلالقنا:قاشنتسالا•
.ئراوطلاوفظوملصيىتحةيحضلاعمقبا.رمألامزلاذإ،سفنتلاةداعتسالمفلاًمفشاعنإلا

.روفلاىلعبيبطلاوأيلحملامومسلاجالعزكرمبلصتا.ؤيقتلاىلعكسفنمغرتال:علبلا•

ةةممالالسسللاا
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كرحملاديربتءام
ىلعلصحا.لقألاىلعةقيقد15ةدملءاملانمةريبكتايمكباًروفنينيعلالسغا:نانيعلا•

.ةلجاعةيبطةيانع
اذإةيبطةيانعىلعلصحا.نوباصلاوءاملابًاديجلستغاو.ةثولملاسبالملاةلازإبمق:دلجلا•

.باهتلالارمتسا

.روفلاىلعبيبطلاوأيلحملامومسلاجالعزكرمبلصتا.ؤيقتلاىلعكسفنمغرتال:علبلا•
ةيراطبلاضمح
ىلعلصحا.لقألاىلعةقيقد15ةدملءاملانمةريبكتايمكباًروفنينيعلالسغا:نانيعلا•

.نوباصلاوءاملابدلجلالسغا.ةلجاعةيبطةيانع
ةيئابرهكةمدص

.نكمأنإ،ةعيرسةيبطةدعاسمىلعلصحا.ةيئابرهكةمدصبصخشةباصإدعبًايروفًءارجإذختا

لصفرذعتاذإ.ةيحضلاداعبإوأةقاطلالصفقيرطنعامإ،ةعرسبةمدصلاردصمفاقيإبجي
يبشخلاضبقملايذسأفلالثم،ءابرهكللةلصومريغةادأمادختسابكلسلاعطقيغبنيف،ةقاطلا
تاراظنوةلزاعلاتازافقلاءادتراذاقنإلالاجرىلعبجي.ةفيثكلاةلزاعلاتالباكلاعطاوقوأ
قورحلاعطقلابقعييذلاضيمولاببسينأنكمي.كالسألاعطقءانثأرظنلابنجتوةمالسلا
.ىمعلاو
.ةلصومريغةداممادختساباًديعبةيحضلابحسا،ةيحةرئادنعةيحضلاداعبإبجيناكاذإ
سملتال.رايتلانعاًديعباهعفدوأةيحضلابحسلاًفطعموأاًمازحوأًالبحوأًابشخمدختسا
،ةقاطلاردصمنعةيحضلاداعبإدعب.ةيحضلامسجربعقفدتملارايتلانمةمدصىقلتتس.ةيحضلا

يبلقلاشاعنإلاأدباف،ضبنيأدوجومدعةلاحيف.سفنتلاوضبنلاتامالعدوجونماًروفققحت
بلطا.مفلاًمفشاعنإلامادختسابسفنتلاةداعتسامتتدق،ضبندوجوةلاحيف.)CPR(يوئرلا
.ةئراطلاةيبطلاةدعاسملا
قانتخالا
مفلاًمفشاعنإلاوأ)CPR(يوئرلايبلقلاشاعنإلامدختساويقنلاءاوهلاىلإةيحضلالقنا
.ئراوطلاوفظوملصيىتحةيحضلاعمقبا.رمألامزلاذإ،سفنتلاةداعتسال

ةةممالالسسللااتتااققصصللممووععققااوومم
للييغغششتتللاا
كلرفوي.)اهبيكرتةلاحيف(دعبنعةيفلخلامكحتلاةدحووأكيدلHMIىلعليغشتلاقصلمدجوي
ىرخألاةمعادلاقئاثولاوكبصاخلاةدحولالغشمليلدليزنت/لوصولاتامولعمقصلملااذه
.ةموعدملاتاغللانمديدعلاب

ةةممالالسسللاا
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OOppeerraattiioonn..11للككششللاا DDeeccaall

ةةممالالسسللاا
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ددعُعببننععةةددححووللااللييغغششتتءءددبب
ههييببننتت

!!ةةببااصصإلإلااررططخخ
فاقيإ/ليغشتبمق.ليغشتلاديقةدحولاهيفنوكتتقويأيفًايئاقلتةدحولاليغشتءدبنكمي
ىجُري.ةدحولانمءزجيأعملماعتلاوأشيتفتلاتايلمعءارجإلبققيقدلاجلاعملاليغشت
Thermoةدحوةنايصةلواحمبنيدمتعملاونيلهؤملانيفظومللىوسُحمسيالهنأةظحالم King
.كبةصاخلا

.ةمدخلابابفلختاقصلملادجاوتت
TKبيكرتبةزهجملاتادحولاىلعطقفدجوت::ةةظظححالالمم TracKing Telematic.

ددييربربتتللااززااغغ
.بابلالخادراطإلاىلعدوجومديربتقصلم

ةةممالالسسللاا



TK 60483-1-OP-AR18

ةجلاعميرارحلاسابتحاللةببسمتازاغىلعيوتحتتادعملاكلتنأىلإFزاغلاقصلمريشي
.رولفلاب

ررييثثألألااللييغغششتتءءددببتتااددععااسسممممددخختتسستتالال

))ككررحملحملااررااووجبجب((ررييثثألألااللييغغششتتءءددببتتااددععااسسممممددخختتسستتالال..22للككششللاا

ةةممالالسسللاا
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ةةددححووللااففصصوو

ممااععللااففصصووللاا
-Tتادحو Seriesةعطقلاةيداحألزيدلابلمعتمامألايفةتبثمةئفدتوديربتةمظنأنعةرابع
يمامألاءزجلاىلعةدحولايفدوجوملافيثكتلاءزجبيكرتمتي.ةميقتسملاتانحاشللةممصمو
ةيلاخلاديربتلاةدامةدحولامدختست.قودنصلايفرخبملاءزجزوربعمعئاضبلانحشقودنصنم
.رولكلانم
T-Seriesةدحو SPECTRUM™تايلمعلالخةرارحلاتاجرديفمكحتللماظننعةرابعيه
TSR/TSR-3مادختساىلعدمتعيلقنلا Truck HMIنعةرابعةدحولا.ماظنلافئاظوةرادإل
فيثكتلاةدحوبيكرتمتي.ةميقتسملاتانحاشللليغشتلاةيتاذةددعتمةرارحتاجردتاذةدحو
تارخبملابةصاخلامكحتلاةزهجأمادختسامتي.عئاضبلاةنحاشةرجحنميمامألاءزجلاىلع
ديربتلاةدامةدحولامدختست.ةيدرفعئاضبنحشتارجحثالثيفةرارحلاتاجرديفمكحتلل
.رولكلانمةيلاخلا
:يليامةيساسألاجذامنلارفوت
.كرحملاليغشتعضويفنخاسلازاغلابةئفدتلاوديربتلا:30زارطلا
.يئابرهكلاليغشتلاعضويفوكرحملاليغشتعضويفنخاسلازاغلابةئفدتلاوديربتلا:50زارطلا
.ةيرايتخاةيئابرهكلاتارخبملابةئفدتلاةزهجأنوكتو

ككررحملحملاا
،تاناوطسألاةيثالثاهنأبT-1000RوT-1200Rتاليدوملكرحمللةيئابرهكلاةردقلازيمتت
غلبتليغشتةردقبهمييقتمتءودهلاوةفاظنلابزيمتيصاخلزيدكرحماهبو،TK376/TK376Uو

ناصح18.9ليغشتةردقو،ةقيقدلايفةرود2200لدعمب)تاووليك14.0(رمتسمناصح18.8
14.6(رمتسمناصح19.6ليغشتةردقو،ةقيقدلايفةرود2250لدعمب)طاووليك14.1(رمتسم
.ةقيقدلايفةرود2425لدعمب)تاووليك
كرحملالالخنمRT-800RوT-800RوT-600Rتاليدوملكرحمللةيئابرهكلاةردقلاميدقتمتي

TK370ةقيقدلايفةرود2250لدعمب)تاووليك10.8(رمتسمناصح14.5غلبتليغشتةردقب.
T-800Rليدوملكرحمللةيئابرهكلاةردقلاريفوتمتي SpectrumكرحملالالخنمTK370ةردقب
.ةقيقدلايفةرود2250لدعمب)تاووليك10.8(رمتسمناصح14.5غلبتليغشت
T-1200Rتاليدوملكرحمللةيئابرهكلاةردقلازيمتت Spectrum،وT-1000R Spectrum،وUT-

Seriesو،تاناوطسألاةيثالثاهنأبTK376/TK376U،ةفاظنلابزيمتيصاخلزيدكرحماهبو
يفةرود2200لدعمب)تاووليك14.0(رمتسمناصح18.8غلبتليغشتةردقبهمييقتمتءودهلاو
،ةقيقدلايفةرود2250لدعمب)طاووليك14.1(رمتسمناصح18.9ليغشتةردقو،ةقيقدلا
.ةقيقدلايفةرود2425لدعمب)تاووليك14.6(رمتسمناصح19.6ليغشتةردقو
ةلحرملاNRMMوأ(2016/1628يبوروألاداحتالاةحئالعمهذهتانحاشلاتادحوقفاوتت
ىلعكرحملاليدومركذبجي،5ةلحرملاNRMMعماًقفاوتمكرحملاناكاذإامديدحتل.)ةسماخلا
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مقرلاةحولللاثمهاندأرظنا.)هسفنكرحملاىلعةدوجوملا(كرحملليلسلستلامقرلاةحول
.كرحملليلسلستلا

NNRRMMMMللااثثتتممالالةةييللسسللسستتللااككررحملحملااةةححوولل..33للككششللاا

ييددددرترتللااررووسسييربربمكمكللاا
ةصوب30.0ةعسبةحازإعمةيددرتتاناوطسأ4تاذطغاضو،X430PـبزيمتتT-1200Rةدحو
.)بعكممس492(.ةبعكم
ةصوب25.9ةعسبةحازإعمةيددرتتاناوطسأ4تاذطغاضو،X426ـبزيمتتT-1000Rةدحو
.)بعكممس424(ةبعكم
13.92ةعسبةحازإعمةيددرتنيتناوطسأتاذطغاضو،X214ـبزيمتتT-800RوT-600Rةدحو
.)بعكممس229(ةبعكمةصوب

))EELLCC((ررممععللااللييووططككررحملحملااددييربربتتءءاامم
كرحملاديربتءاملةنايصلاةرتف.ةيسايقلاتادعملانم)رمعلاليوطكرحملاديربتءام(ELCدُعي
ةعسوتنازخىلعةدوجوملامسالاةحولفرُعت.ةعاس12,000وأماوعأةسمخيهرمعلاليوط
ديدجلاكرحملاديربتءامنوكي.)رمعلاليوطكرحملاديربتءام(ELCاهبيتلاتادحولاديربتلاءام
قرزألللئاملاوأيداعلارضخألاسيلورمحألانوللابChevronرمعلاليوطكرحملاديربتءامو
.ةيديلقتلاديربتلالئاوسعملاحلاناكامك

ررااععششإإ
!!ممااظظننللااثثووللتت
مادختسابديربتلاةمظنأليديلقتلادربملل"رضخُملاقرزألا"وأ"رضخألا"نوللاةفاضإبمقتال
كرحملاديربتءامةفاضإتمتاذإ.ئراوطلاةلاحءانثتساب،رمعلاليوطديربتلاءام"رمحألا"
5نمًالدبنيماعدعبكرحملاديربتءامرييغتيغبنيف،رمعلاليوطكرحملاديربتءامليديلقتلا
.ماوعأ

ةةددححووللااففصصوو
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طلتخملا)ELC(رمعلاليوطكرحملاديربتءامنمةئاملايف50/50مادختسابىصوي::ةةظظححالالمم
ةبسنبةوقلالماكزيكرتمادختساةلاحيف.تانويألاةعوزنمهايملامادختسانامضلاًقبسم

هايمنمًالدبةرطقمهايموأتانويألاةعوزنمهايممادختسابىصويهنإف،ةئاملايف100
.ديربتلاماظنةمالسىلعظافحلانامضلروبنصلا

ضضببااققللاا
،كرحملاليغشتدنعةقيقدلايفةفل100±600دنعلماكلابيزكرملادراطلاضباققيشعتمتي
موقي.ةيلاعوةضفخنمتاعرسبرارمتسابحوارملاوددرتملارايتلاّدلوموروسيربمكلاكيرحتبموقيف
Modelتادحويفيئابرهكلاليغشتلاءانثأرويسلابةكرحلالقنماظننمكرحملالزعبضباقلا

50.

EEMMII 33000000
EMI EMIةمزحنوكتت.ةيسايقتادعماهنإ.ةدتممةنايصلصاوفةمزحنعةرابع3000 3000

:ةيلاتلاةيسيئرلاتانوكملانم
•EMI ءاوهلاحشرمرصنعوةيراصعإلاءاوهلاتاحشرمعيمجتةعاس3000
•EMI ةعاس3000دوقورتلفنوركيم5
•EMI رصنعلاجودزمتيزرتلف3000
CI-4ةيندعمتويزAPIفينصت•
•ELCرمعلاليوطديربتلاءام(ةعاس12000وأتاونسسمخةدمل(
رتلفو،ءاوهلاحشرمرصنعو،ءاوهلاحشرملةيسايقلاةنايصلاتارتفديدمتبEMIةمزححمست
.ًالوأثدحيامهيأ،نيتنسوأ،ةعاس3000ىلإرصنعلايئانثتيزلارتلفو،دوقولا
EMIةمزحبةزهجملاتادحولابلطتت::ةةظظححالالمم Thermoةنايصتايصوتلاًقفواًمظتنماًصحف3000

King.

HHMMIIةةههججااووببمكمكحتحتةةححوولل
)مكحتلاقودنصلخادةدوجوملا(ةيساسألامكحتلاةدحوعمHMIةهجاوبمكحتلاةدحولصاوتت
فئاظوعيمجىلإلوصولارفويامك.ةدحولاتامولعمضرعوةدحولاليغشتيفاهمادختسامتيو
.مئاوقلاومكحتلاةدحو

SSttaannddaarrddةةههججااووللمكمكححتتللااةةححوولل HHMMIIةةييددااععللاا
ليغشتل)زاهجلاومدختسملانيبلصاوتلاةهجاو(ةيسايقلاHMIةهجاوبمكحتلاةحولمادختسامتي
ةدحوبلصتتوةنحاشلاقئاسةروصقميفمكحتلاةحولدجوتامًةداع.اهتامولعمضرعوةدحولا
.لاصتالاةهجاوةحولىلعةلصومادختسابةيساسألامكحتلا

ةةددححووللااففصصوو
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SSttaannddaarrddةةههججااووللمكمكححتتللااةةححوولل..44للككششللاا HHMMIIةةييددااععللاا

B
E
N
11

5
1

PPrreemmiiuummةةههججااووللمكمكححتتللااةةححوولل HHMMIIةةززييمتمتململاا
PREMIUMزيمتملازارطلل)زاهجلاومدختسملانيبلصاوتلاةهجاو(HMIمكحتلاةحولرفوتت
،ةدحولاتامولعمضرعو،ةدحولاليغشتلمدختُست.TSR-3تاقيبطتليرايتخالمكمكتانحاشلل
Guardedو)ةنايصلا(Maintenanceمئاوقىلإلوصولاو Access)ماظنل)يمحملالوصولا

TSR-3.ةيساسألامكحتلاةدحوبلصتتوةنحاشلاقئاسةروصقميفمكحتلاةحولدجوتامًةداع
.لاصتالاةهجاوةحولىلعةلصومادختساب

PPrreemmiiuummةةههججااووللمكمكححتتللااةةححوولل..55للككششللاا HHMMIIةةززييمتمتململاا

B
E
N
11

5
2

I/ON

0/OFF SET
POINT

GAUGES SENSORS MENU

42 .1

°C

ةةددححووللااففصصوو
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PPrreemmiiuummةةههججااووببمكمكحتحتةةححوولل..66للككششللاا HHMMII--ززااررططللSSppeeccttrruumm

3 3

-20 2
ZONE 1 ZONE 2

-21. 2. TEMP C

SET
POINT

MENU

I/ON

0/OFF

B
E

N
11

5
3

TT--SSeerriieess IInntteerrmmooddaall
عجار.جلثلاةلازإوةئفدتلاوديربتلافئاظوليغشتلSR-3مكحتلاماظنIntermodalةدحومدختست
.ةدحولاليغشتنعةيساسألاتامولعملاضعبيلياميف
ليغشتلاىلإقئاسلاليلد"ىلإعوجرلالجأنمهعملماعتتيذلاليكولابلصتا::ةةظظححالالمم

عجار.ةيداعلاةدحولاليغشتنعليصافتلانمديزمىلععالطاللبسانملا"طسبملا
ضرعةشاشىلإةراشإلامتتسًادعاصفنآلانمنكلو،ةدحوللهاندأةحضوملاةروصلا
TSR-3ةدحو Premiumةلثاممفئاظووأفئاظولاسفنىلعيوتحتاهنألةيداعلا.

IInntteerrmmooddaallمكمكححتتللااةةددححووضضررععةةششااشش..77للككششللاا SSppeeccttrruumm SSRR--33

OFF

ON

MENU

4
°C

4
SET SENSORSGAUGES

POINT

.8

BEN445

1

2

4

5

3

6

)صصخملاحاتفملا(ليغشتلاحاتفم.1

)صصخملابلصلاحاتفملا(ليغشتلافاقيإحاتفم2.

ةةددححووللااففصصوو
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ضرعلاةشاش3.

)صصخملاحاتفملا(جلثلاةلازإحاتفم.4

)صصخملاحاتفملا(رارمتسالاعضو/CYCLE-SENTRYعضوحاتفم.5

)ةجمربللةلباقلا(ةيفيظولاحيتافملا.6

ففااققييإإووأأللييغغششتتططببااووضض™™CCYYCCLLEE--SSEENNTTRRYYععضضوو
داصتقالانملثمأًىوتسمCYCLE-SENTRYدوقولاديشرتماظنليغشتوأفاقيإةيناكمإمدقت

لمعلانعفقوتتولمعلايفةدحولاأدبتسCYCLE-SENTRYعضوديدحتدنع.ليغشتلايف
دنع.ةيراطبلانحشو،كرحملاةرارحىلعءاقبإلاو،ةددحملاةرارحلاةجردىلعظافحللًايئاقلت

ةرارحلاةجردىلعظافحللرارمتسابلمعلاوًًايئاقلتةدحولاليغشتأدبيس،رارمتسالاعضوديدحت
.مظتنمءاوهقفدتريفوتوةددحملا

ررااييععمكمكددععببننععللااصصتتالالااتتااممددخخ
TracKing:لاصتازاهجعمتادحولاهذهيتأتTracKingوBluetooth®رايعمك.

.قفرملااذهنمضتيالأنكميكلذلوكتدحولتباثميمصتكانهنوكيالأنكمملانم::ةةظظححالالمم
Thermoلثممبلصتا Kingتامولعملانمديزمىلعلوصحلل.

Appنمبسانملاقيبطتلااًضيأليمحتكنكمي storeكتدحويفمكحتتولصتتلكبصاخلا
Thermoلثممبلصتا.كبصاخلالومحملازاهجلامادختساب Kingنمديزمىلعلوصحلل
.تافصاوملاىلعلوصحلل)”,“(ىلإعجرا.تامولعملا

تتالالااصصتتالالااننممددييززململااتتاايينناكاكممإإ
.يبوساحلاجمانربلا™WinTracعملومحمرتويبمكمادختسادنع:لباكلالاصتا

ServiceWatch™: ServiceWatchداوكأوليغشتلاثادحأليجستبموقي.ةيسايقتادعميه
هذهمدختُست.اًقبسمةددحمتارتفىلعواهثودحدنعةروصقملاةرارحتاجردوراذنإلازاهج
.ServiceWatchتانايبليزنتلUSBذفنممدختسا.ةدحولاءادأليلحتلًةداعتامولعملا
ىصوي،كلذل.ةلكشمصيخشتدنعاًديفمServiceWatchليزنتنوكينأنكمي::ةةممههممةةظظووححللمم

ليزنتءارجإبجي.ةلكشملاصيخشتيفةدعاسمللServiceWatchليزنتءارجإب
ServiceWatchةمدخمسقبلاصتالالبقThermo Kingصيخشتيفةدعاسملل

.ةلكشملا
CargoWatch™:تانايبليجستبلطتيCargoWatchنكمي.ةيرايتخاراعشتساةزهجأتيبثت

موقت.باوبأحيتافمةعبرأوةرارحةجردتاسجم/تارعشتسمةتسىلإلصيامتيبثت
CargoWatchذفنممدختسا.نييعتلاةطقنليجستباًضيأCargoWatchتانايبليزنتل
CargoWatch.ةجرداهنأىلعتاءارقلاضرعمتي،ةيرايتخاةرارحةجردتارعشتسمتيبثتمتاذإ

.رعشتسملاتاءارقيف)6-1(تانايبلالّجسمرعشتسمةرارح

ةةددححووللااففصصوو



25TK 60483-1-OP-AR

Printer Port:نمةلحرلاتالجسةعابطلذفنملااذهمادختسامتيCargoWatch™لّجسمليزنت
.مكحتلاقودنصلخادعقي.تانايبلا

رتويبمكلاةزهجأمادختساىلإةجاحلايغليامم،رايعمكمدقملاUSBذفنمربع:USBحاتفم
.تالباكلاوةلومحملا
.ةرارحلاةجردةرادإوتانحاشلالفاوقرورمبحمستةادأ™TracKingربع:GPRSلاصتا
ىلإنولقانلاجاتحي،ةرارحلاةجردعبتتةيناكمإةدايزبنييئاهنلاءالمعلاةبلاطمعم:يكلساللاصتا
.ةمهملاتانايبلاىلإلوصوللةلاعفوةطيسبةليسو

ججللثثللااةةللااززإإ
اًدربمةدحولامدختست.يعيبطلاليغشتللةجيتنرخبملابيبانأتافلمىلعًايجيردتجلثلامكارتيس
ةلازإبموقيورخبملابيبانأفلملالخنمنخاسلاديربتلازاغرمي.رخبملابيبانأفلمةلازإلًانخاس
ةيئاقلتنوكتجلثلاةباذإءدبقرط.ضرألاىلععيمجتلافيرصتبيبانألالخنمهايملاقفدتت.جلثلا
.ةيوديو
.ًايوديجلثلاةباذإعضويفجلثلاةباذإةرودءدبيفلغشملاأدبي:ًايوديجلثلاةباذإ
حاتفممادختسابةدحولاليغشتمتيملامةيوديةباذإةرودءارجإبةدحولاموقتنل::ةةظظححالالمم

بقارم(CYCLE-SENTRYعضووأرمتسملاعضولايفةدحولاليغشتوأ،ONليغشتلا
CYCLE-SENTRYعضويفاهليغشتفاقيإمتيوأ()ةرودلا Null(،ةرارحةجردنوكتو
.)تياهنرهفةجرد45(ةيوئمةجرد7)ةيوئمتاجرد7(تياهنرهفةجرد45نملقأفلملا

ككررحملحملااةةررجحجح
ررييذذحتحت

!!ةةببااصصإلإلااررططخخ
ىلعدوجوملاليغشتلافاقيإحاتفمىلعطغضا.راذنإنودتقويأيفةدحولاأدبتنأنكمي
عضوىلعقيقدلاجلاعملافاقيإ/ليغشتحاتفمعضوبمقوةلآلا-مدختسملاةهجاومكحتةحول
.اهتنايصوأةدحولاعطقنمةعطقيأصحفبمايقلالبقفاقيإلا

ههييببننتت
!!ةةممددخلخلااتتااءءااررججإإ

.كرحملاتيزصحفةلواحملبقةدحولاليغشتفاقيإبمق

.يئرملكشبةيلاتلاةنايصلارصانعصحفنكمي
.كرحملاتيزبوسنمنمققحتللكرحملاتيزقمعسايقممدختسا:كرحملاتيزقمعسايقم

ةةددححووللااففصصوو
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ةةددححووللااةةيياامحمحةةززههججأأ
ديربتلالئاسىوتسمضفخنااذإديربتلالئاسىوتسمحاتفمقالغإمتي:ديربتلالئاسىوتسمحاتفم
زمرليجستبقيقدلاجلاعملاموقي،ةددحمةرتفلاًقلغملظاذإ.لوبقملاىوتسملانملقأىلإ
.37راذنإلا
لئاسةرارحةجردرعشتسمقيقدلاجلاعملامدختسي:كرحملاديربتلئاسةرارحةجردرعشتسم
ديربتلئاسةرارحةجردتعفترااذإ.كرحملاديربتلئاسةرارحةجردةبقارملكرحملاديربت
قلغيدق.18امبرو41راذنإلازمرليجستبقيقدلاجلاعملاموقي،لوبقمىوتسمنعكرحملا
.ةدحولااًضيأقيقدلاجلاعملا
.طغاضلافيرصتعمجمىلعطغضلايلاعرايتلاعطاقحاتفمعقي:طغضلايلاعرايتعطاقحاتفم
ليغشتلالحَرُمىلإةرئادلاحتفبحاتفملاموقي،دحلانعاًدئازطغاضلافيرصتطغضحبصأاذإ
.10راذنإلازمرليجستبقيقدلاجلاعملاموقيس.ةدحولاليغشتفاقيإل

عقي.ديربتلاماظنيفدئازلاطغضلافيفختلمامصلااذهميمصتمت:يلاعلاطغضلافيفختمامص
داومنمريبكءزجدقفمتيسف،يلاعلاطغضلافيفختمامصحتفمتاذإ.لابقتسالانازخىلع
Thermoليكوىلإةدحولاذخ.ديربتلا Kingكلذثودحدنع.
ضفخنااذإضفخنملاتيزلاىوتسمليدبتحاتفمقالغإمتي:ضفخنملاتيزلاىوتسمليدبتحاتفم
قالغإبقيقدلاجلاعملاموقي،ةددحمةرتفلاًقلغميقباذإ.لوبقملانملقأىوتسمىلإتيزلا
.66راذنإلازمرليجستوةدحولا
ضفخنااذإضفخنملاتيزلاطغضليدبتحاتفمقالغإمتي:ضفخنملاتيزلاطغضليدبتحاتفم
قيقدلاجلاعملاموقي،ةددحمةرتفلاًقلغميقباذإ.لوبقملانملقأىوتسمىلإتيزلاطغض
.19راذنإلازمرليجستوةدحولاقالغإب
نيخستلالحَرُمطيشنتىلعمكحتلاةدحولمعتامدنعًاتوصنيخستلانانطردُصي:نيخستلانانط
ءدبكشوىلعمكحتلاةدحونأنمةدحولانمبرقلابدجاوتيصخشيأرذحياذه.قبسملا
.كرحملاليغشت
كرحملاةيامحىلعدئازلالمحلالحَرُمعباتتلالمعي:يئاقلتنييعتةداعإ-دئازلالمحلالحَرُم

اذإيئابرهكلاكرحملاىلإةرئادلاحتفبدئازلالمحلالحَرُمموقي.يئابرهكلادادعتسالاعضويف
وأضفخنملاطخلادهج،لاثملاليبسىلع(بابسألانمببسيألليمحتلايفطرفيكرحملاناك
قيقدلاجلاعملاموقيس.يئابرهكلادادعتسالاعضويفةدحولانوكتامدنع)بسانمريغرايتردصم
.90راذنإلازمرليجستب

FETsموقت:ةيكذلاSmart FETsتانوكملاورئاودلاضعبةيامحبةيساسألامكحتلاةدحويف
.دئازلارايتلاةلاحنم

رئاودلاةيامحب،ةيساسألامكحتلاةدحويفةدوجوملا،لاعشإلاتامامصموقت:لاعشإلاتامامص
.مكحتلاقودنصلخادةيساسألامكحتلاةدحوعقت.ةفلتخملاتانوكملاو

ةةييووددأأةةككرشرش
Thermoلوكوتورببجومبةيئاودلاتاقيبطتللةلهؤملاةيدرفلاةرارحلاةجردتادحونيوكتمتي

KingفيرعتتافلمعمOptisetضرعةشاشىلعةيئرملاوةددحملاHMIيلاتلاوحنلاىلع:
ةيوئمةجرد25ىلإةيوئمةجرد15+نيبحوارتتيتلاةرارحلاتاجردل:ةطيحملاةيودألاةكرش•

ةةددححووللااففصصوو
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ةيوئمةجرد8ىلإةيوئمةجرد2+نيبحوارتتيتلاةرارحلاتاجردل:ةدربملاةيودألاةكرش•

ةيوئمةجرد20-نملقأةرارحةجردل:ةدمجملاامراف•
ةدحولاليغشتبThermoKingيصوت،Optisetفيرعتتافلمللغشملامادختسامدعةلاحيف
:هاندأاهبىصوملانييعتلاطاقنب

TT--11000000RRععمم33مممم4488ةةننححااششلكلكييهه..11للووددججللاا SSTT

ةةططييحملحملااةةررااررحلحلااةةججررددةةررااررحلحلااةةججررددققااططنن
ىىووصصققللاا

ىصىصووململااططببضضللااةةممييقق
ااهبهب

ففااررحنحنالالااططببضضةةممييقق
ىىووصصققللاا

ةجرد20-<ةرارحلاةجرد
ةيوئم

30-/ةيوئمةجرد40+
ةيوئمةجرد

ةجرد4-/1+طبضلاةميقةيوئمةجرد25-
ةيوئم

ةجرد2نيبةرارحلاةجرد
ةيوئمتاجرد8وةيوئم

30-/ةيوئمةجرد45+
ةيوئمةجرد

ةجرد2-/+طبضلاةميقةيوئمةجرد5+
ةيوئم

15+نيبةرارحلاةجرد
ةجرد25+وةيوئمةجرد
ةيوئم

30-/ةيوئمةجرد45+
ةيوئمةجرد

ةجرد2-/+طبضلاةميقةيوئمةجرد20+
ةيوئم

TT--11220000RRععممااًممددقق4455ةةييووااحح..22للووددججللاا SSTT IInntteerrmmooddaall

ةةططييحملحملااةةررااررحلحلااةةججررددةةررااررحلحلااةةججررددققااططنن
ىىووصصققللاا

ىصىصووململااططببضضللااةةممييقق
ااهبهب

ففااررحنحنالالااططببضضةةممييقق
ىىووصصققللاا

ةجرد20-<ةرارحلاةجرد
ةيوئم

30-/ةيوئمةجرد40+
ةيوئمةجرد

ةجرد4-/1+طبضلاةميقةيوئمةجرد25-
ةيوئم

ةجرد2نيبةرارحلاةجرد
ةيوئمتاجرد8وةيوئم

30-/ةيوئمةجرد40+
ةيوئمةجرد

ةجرد4-/1+طبضلاةميقةيوئمةجرد5+
ةيوئم

15+نيبةرارحلاةجرد
ةجرد25+وةيوئمةجرد
ةيوئم

30-/ةيوئمةجرد40+
ةيوئمةجرد

ةجرد2-/+طبضلاةميقةيوئمةجرد20+
ةيوئم

لوكوتورببجومبةيئاودلاتاقيبطتللةددعتمةرارحتاجردتاذةلهؤملاتادحوللةبسنلاب
ThermoKing،يصوتThermoKingعمةدحولاليغشتب:

PTCةملعمطيشنتمت• (ON(
DACحاتفم• Kitهاندأاهبىصوملاطبضلاطاقنعمليغشتلاديق1ةقطنملل:

ةةددححووللااففصصوو
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TT--11000000RRععمم33مممم4488ةةننححااششلكلكييهه..33للووددججللاا SSTT

ةةططييحملحملااةةررااررحلحلااةةججررددةةررااررحلحلااةةججررددققااططنن
ىىووصصققللاا

ىصىصووململااططببضضللااةةممييقق
ااهبهب

ففااررحنحنالالااططببضضةةممييقق
ىىووصصققللاا

ةجرد20-<ةرارحلاةجرد
ةيوئم

30-/ةيوئمةجرد40+
ةيوئمةجرد

ةجرد6-/5+نييعتلاةميقةيوئمةجرد25-
ةيوئم

ةجرد2نيبةرارحلاةجرد
ةيوئمتاجرد8وةيوئم

30-/ةيوئمةجرد40+
ةيوئمةجرد

ةجرد2-/2+نييعتلاةميقةيوئمتاجرد6+
ةيوئم

15+نيبةرارحلاةجرد
ةجرد25+وةيوئمةجرد
ةيوئم

30-/ةيوئمةجرد40+
ةيوئمةجرد

ةجرد5-/3+نييعتلاةميقةيوئمةجرد20+
ةيوئم

TThheerrmmooففييططةةددححووععممةةننححااششللاالكلكييهه..44للووددججللاا KKiinngg TT--11000000RR

ةةططييحملحملااةةررااررحلحلااةةججررددةةررااررحلحلااةةججررددققااططنن
ىىووصصققللاا

ىصىصووململااططببضضللااةةممييقق
ااهبهب

ففااررحنحنالالااططببضضةةممييقق
ىىووصصققللاا

ةجرد2نيبةرارحلاةجرد
ةيوئمتاجرد8وةيوئم

30-/ةيوئمةجرد40+
ةيوئمةجرد

ةجرد3-/2+نييعتلاةميقةيوئمتاجرد6+
ةيوئم

15+نيبةرارحلاةجرد
ةجرد25+وةيوئمةجرد
ةيوئم

30-/ةيوئمةجرد40+
ةيوئمةجرد

ةجرد2-/2+نييعتلاةميقةيوئمةجرد20+
ةيوئم

ةةددححووللااففصصوو
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))ةةددححووللااءءددببللببقق((ييددييههمتمتللااييووددييللااصصححففللاا

نمدحلافدهبممصملاةيئاقولاةنايصلاجمانربنماًماهاًءزجيديهمتلاصحفلاتايلمعدعت
امبةلحرلكةيادبلبقيديهمتلاصحفلاتايلمعءارجإبمق.ليغشتلاءانثألاطعأوتالكشمثودح

.عئاضبلاديربتلماعكلذيف
::تتااظظححالالمم

.p”,قيرطلاىلعوعئاضبلاليمحتصحفتايلمع“(ىلإعجرا.1 ءدبلبقاًضيأ)47
.كتلحر

.ةيرودلاةنايصلاتايلمعلحملحتنأىلإيديهمتلاصحفلاتايلمعفدهتال.2

شيتفتلاةطقنىتحكرحملاليغشتنامضلةيفاكلزيدلادوقوتادادمإنأنمققحت:دوقولا
.كرحملاليغشتنمةعاسلكل)دحاونولاج(رتل3.8ـلدوقوللكالهتساىصقألحامسلا.ةيلاتلا

ههييببننتت
!!ةةممددخلخلااتتااءءااررججإإ

.كرحملاتيزصحفةلواحملبقةدحولاليغشتفاقيإبمق

ةمالعلادنعكرحملاتيزىوتسمنوكينأبجي.كرحملاتيزىوتسمنمققحتلا:كرحملاتيز
.ةدايزباهئلمتال.تيزلانازخيفقيرطلالوطىلعةبلولمتيزلاسايقاصعنوكتامدنعةلماكلا

ههييببننتت
!!ةةررططخلخلااططووغغضضللاا
.ًانخاسكرحملاديربتءامنوكيامنيبةعسوتلانازخءاطغةلازإبمقتال

ةيوئمةجرد34-ىتحدمجتلادضةيامحبكرحملاديربتلئاسعتمتينأبجي:كرحملاديربتلئاس
كرحملاديربتءامصحفا.37راذنإلامقرطاشنةلاحيفكرحملاديربتءامفضأ.)تياهنرهف30-(
.ةعسوتلانازخىلإهتفاضإبمقو

.p”,تافصاوملا“(تافصاوملاىلإعجرا::ةةظظححالالمم حومسملاتادربملاعاونأحوضوبنيبتثيح)51
.ةدحولاهذهيفاهمادختساب

.لكآتلانمةيلاخوةدودشمةيراطبلافارطأنأنمققحت:ةيراطبلا
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فاقيإمتيامدنعريغصةيراطبفرصمتاروطقملاوتانحاشلاتادحوعيمجكلتمتس::ةةظظححالالمم
دعبامةمدختارايخدوجوةلاحيفعرسألكشبةيراطبلافيرصتنكمي.ةدحولاليغشت
.ةيراطبلاةقاطكلهتستيتلاةدحولابةلصتمثلاثفرطةزهجأوأعيبلا
.تقولارورمعمةيراطبلاغيرفتيفكلذببستيس

يففلتثودحنعاًضيأةلوؤسميهف،ةحضاولاةيراطبلانحشبمازتلالابعاتمنعاًديعب
.لوبقملانملقأةرتفلةيراطبلارمعصيلقتنعوةيلخلاةدام
يصوت،ةدحولامادختسامدعتارتفءانثألثمألاةلاحلايفةيراطبلاءاقبنامضل،يلاتلابو

Thermo Kingلمعتاهكرتولقألاىلععوبسألكيفةدحاوةرمةدحولاليغشتبةدشب
.رثكأوأةقيقد30ةدمل
اهنحشةداعإىلإجاتحتسف،ةليوطلومخةرتفدعبEnergyONEةيراطبفازنتسامتاذإ
Thermoيصويال(ةجمربلللباقيئاقلتةيراطبنحاشمادختساب Kingنحاوشمادختساب
.)ةفاجلاايالخلاتايراطبىلعةيوديتايراطب
.ةيراطبلانامضضفرىلإكلذلعفيفسعاقتلايدؤيدق
Thermoمدقت،كلذلًالدبو Kingيغلتسيتلاوعيبلادعبامةمدخنمةيسمشةحولرايخ
تارتفلةدحولامادختسامدعءانثأيفقيقدلاجلاعملاحاتفمليغشتفاقيإىلإةجاحلا
Thermoليكوللاصتالاىجري،تامولعملانمديزمل.ةليوط Kingلماعتتيذلايلحملا
.هعم

نمديزمل.بسانملادشلالدعمباهطبضمتيوةديجةلاحيفرويسلانوكتنأنمققجت:رويسلا
.تافصاوملالصفيفرظنا،ريسلادشلدعمنعتامولعملا
كالسألانوكتنأبجي.ماكحإبمهطبرنمدكأتللةيئابرهكلاتالصولانمققحت:ءابرهكلا
.ةبوطرلاو،قوقشلاو،لكآتلانمةيلاخفارطألاو
،ةروسكملاوأةكوكفملاعطقلاو،تابيرستلانعثحبلليئرملكشبةدحولاصحفبمق:ةيلكيهلا
.رارضألانماهريغو
.تافلخملانمةيلاخوةفيظنرّخبُملاوّفثكُملاتافلمنأنمققحت:تافلملا
.فيظنلاءاملابلسغلايفاكلانمنوكيس•
.بيكرتلايفروهدتثودحةيناكمإلعفبتافظنملاوأفيظنتلاداوممادختساةدشبذبحيال•

ةصوب600ةهوفلاطغضزواجتينأبجيالف،ةيئابرهكلاةفظنملازاهجمادختساةلاحيف•
.فلملاةهجاوىلإيدومعلكشبفلملاشربمق،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل.)راب41(ةعبرم
.فلملاحطسنم)تارتميلم75ىلإ25(تاصوب3وةصوب1نيبشرلاةهوفلظتنأبجي

ىلعيوتحيالاًفظنممدختسا،ةفظنمةداموأيئاميكفظنممادختسايرورضلانمناكاذإ•
عابتانمققحت.ةضومحلاةجردسايقمىلع8و7نيبامنوكيوكيرولفورديهلاضامحأيأ
ىدملوحكشلاةلاحيف.فيظنتلاةدامدرومنمةمدقملافظنملابةصاخلافيفختلاتاميلعت
فظنملادرومنميطخديكأتبلطباًمئادمقف،هالعأةجردملاداوملاعونعمفظنملاقفاوت
.جتنملاةمءالمصخياميف

ىتحهايملاباًمامتتانوكملاعيمجفطشمتينأيرابجإلانم،يئاميكفظنمبلطيغبنيله•
."هايملابفطشيال"فظنمهنأىلعصنتفظنملابةصاخلاتاميلعتلاتناكنإو

))ةةددححووللااءءددببللببقق((ييددييههمتمتللااييووددييللااصصححففللاا
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ررااععششإإ
!!تتااددععململااففللتت
ريغةجردلتادعملارمعريصقتىلإهالعأةروكذملاتاداشرإلابلاثتمالانعسعاقتلايدؤيس
.كبصاخلانامضلالاطبإدقاًضيأوةدودحم

تافلميففثكملكآتثودحىلإكامسألاوموحللاتايافنلرركتملالقنلايدؤينأنكمي::ةةظظححالالمم
ةايحةرتفنمللقييذلااينومألانوكتلعفبتقولارورمعمرّخبملامسقبيبانأورّخبملا
دقيذلايوقلالكآتلادضتافلملاةيامحلةبسانمةيفاضإريبادتذاختامتينأبجي.تافلملا
.تاجتنملاكلتلثملقننعجتني

.رارضألانعثحبللعئاضبلاقودنصلةيجراخلاوةيلخادلاحطسألاصحفبمق:عئاضبلاقودنص
.لزاعلاوأطئاوحلايفدوجومررضيأحالصإيغبني

نأبجي.ةديجةلاحبسقطلالزاوعوعئاضبلاتايواحتاباوبنأنمققحت:عئاضبلاتايواحتاباوب
.ماكحإبسقطلالافقأتبثتنأبجيامكنامأبتاباوبلاقالعإمتي

.ةحوتفماهنأنمدكأتللجلثلاةلازإفيرصتبيبانأميطارخنمققحت:جلثلاةلازإفيرصتتاونق
T-800(:ةديعبلاتارخبملا SPECTRUM،وT-1000 SPECTRUMوT-1200 SPECTRUM(
وأةكوكفموأةفلاتعطقدوجومدعنمققحتلل)تارخبملا(رّخبملليرصبصحفءارجإبمق•

.ةروسكم
.ديربتلالماعتابيرستنمًاضيأققحت•
ءدب/طيشنتلالخنم)جلثلاةلازإتقوكلذيفامب(جلثلاةلازإءاهنإوءدبةيلمعنمققحت•

.ًايوديجلثلاةلازإةيلمع
:TracKingعضو
.اهعملصاوتلاةيناكمإوةدحولاليغشتنمققحت•

))ةةددححووللااءءددببللببقق((ييددييههمتمتللااييووددييللااصصححففللاا
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للييغغششتتللااتتامامييللععتت

TTSSRR--33مكمكحتحتةةددححوو
Profeesorىلإعجرا Koolو"TK Tutor Series"ىلعبيردتلاوةلصفملاتاميلعتلاىلعلوصحلل
Standardةهجاومادختساةيفيك HMIوأةيداعلاPremium HMIكلذكوةزيمتملا"TK Alarm

Codes"يلاتلاطبارلاىلعكلذىلعروثعلانكمي.راذنإيأصيخشتيفةدعاسملل:http://www.
europe.thermoking.com/tools/

ىلعلوصحللكبصاخلاليكولابلصتا،لومحملاكزاهجلتاقيبطتلاهذهتُممص::ةةظظححالالمم
.بتكملاحطستاقيبطت

ةةييسسااسسألألااHHMMIIمكمكححتتللااةةددححوو
ةدحولاليغشتل)زاهجلاومدختسملانيبلصاوتلاةهجاو(ةيساسألاHMIمكحتلاةدحومادختسامتي
مكحتلاةدحوبلصتتوةنحاشلاقئاسةروصقميفمكحتلاةحولدجوتامًةداع.اهتامولعمضرعو
.لاصتالاةهجاوةحولىلعةلصومادختسابةيساسألا

ةةييسسااسسألألااHHMMIIمكمكححتتللااةةددححوو..88للككششللاا

Profeesorىلإعوجرلاىجُري Koolو"TK Tutor Series"ةلصفملاتاميلعتلاىلعلوصحلل
TK"كلذكوكبةصاخلامكحتلاةدحوليغشتةيفيكىلعبيردتلاو Alarm Codes"يفةدعاسملل
.http://www.europe.thermoking:يلاتلاطبارلاىلعكلذىلعروثعلانكمي.راذنإيأصيخشت

com/tools/
لوصحللكبصاخلاليكولابلاصتالاىجُري،لومحملاكزاهجلتُممصتاقيبطتهذه::ةةظظححالالمم

.بتكملاحطستاقيبطتىلع

ضضررععللااةةششااشش
مدقت.سمللةساسححيتافمةعستوضرعةشاشنمةيسايقلاضرعلاةشاشةنحاشنوكتت
تاءارقو،قودنصلاونييعتلاةطقنةرارحةجردنمضتتولغشملاىلإتامولعمضرعلاةشاش
.زومرلانمديدعلاو،تاهيبنتلاو،تاعاسلادادع

https://europe.thermoking.com/best-practices
https://europe.thermoking.com/best-practices
https://europe.thermoking.com/tools/
https://europe.thermoking.com/tools/
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ضرعلاةشاشموقتال.زومرلانمديدعلاةءاضإوماقرألاضرعبموقتنأضرعلاةشاشلنكمي
.ةغليأعممادختساللةبسانماهلعجيامم،صوصنضرعب

ليغشتتقوتاعاسدادعوأ،قودنصلاةرارحةجردماقرألانميولعلافصلاضرعينأنكمي
ماقرألانملفسألافصلاضرعينأنكمي.هيبنتلا)زومر(زمروأ،ةيلاحلاةقطنملاوأ،كرحملا

Setpoint)وأ،)ةددحملاةرارحلاةجردElectric Run Time Hourmeter)ليغشتلاتاعاسددع
Totalوأ،)يئابرهكلا Number of Alarms)تاراذنإلليلكلاددعلا(.

مكمكححتتللااةةددححووةةححووللضضررععةةششااشش..99للككششللاا

ضضررععللااةةششااششتتااننووققييأأ
.ةدحولانعةيفاضإتامولعمميدقتلضرعلاةشاشتانوقيأوأزومرمدختُست

ةيلعفلاةرارحلاةجردحضويهنإف،ضرعلاةشاشنميولعلاءزجلايفزمرلااذهضرُعيامدنع
.ةنحاشلاقودنصلخادقودنصلل

.ةيلاحلانييعتلاةطقنحضويهنإف،ضرعلاةشاشنميلفسلاءزجلايفزمرلااذهضرُعيامدنع

كرحمليغشتتقوحضويهنإف،ضرعلاةشاشنميولعلاءزجلايفزمرلااذهضرُعيامدنع
.لزيدلا

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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روتوملاليغشتتقوحضويهنإف،ضرعلاةشاشنميلفسلاءزجلايفزمرلااذهضرُعيامدنع
.)يطايتحالايئابرهكلاليغشتللةيرايتخالاةزيملابةزهجمةدحولاتناكاذإ(يئابرهكلا

ةشاشئضتملاذإ.رثكأوأةدحاوراذنإةلاحعوقوىلإريشيهنإف،راذنإللزمرلااذهضرُعيامدنع
Checkعونلانمنوكيراذنإيأنإف،ضرعلا Alarms)ةشاشتناكاذإامأ.)راذنإلانمققحتلا
فاقيإمتدقفيلاتلابوعقودقليغشتلافاقيإبًاراذنإنأكلذىنعمف،ئفطنتوضموتضرعلا
.يروفءارجإذاختابجي.ةدحولاليغشت

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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ةةييئئووضضللااتتاارشرشؤؤململااووححييتتااففململاا
.ةفيظونمرثكأىلعحيتافملاهذهضعبيوتحت.سمللابلمعتحيتافمةعستكانه

ةةييئئووضضللااتتاارشرشؤؤململااووححييتتااففململاا..1100للككششللاا

لفسأةعبرألافئاظولاحيتافمنملكبناجبدجوترفصألانوللابةيئوضتارشؤمةدعكانه
يئوضلارشؤملادجوي.ةفيظولاليغشتدنعرفصألانوللابيئوضلارشؤملائيضيس.ضرعلاةشاش
اذهئضيس.ضرعلاةشاشنمرسيألابناجلايففاقيإلاحاتفموليغشتلاحاتفمنيبرمحألا
متاذإًاضيأئيضيسامك.يئابرهكلالاخدإلاةيزهاجنمققحتلا91مقرراذنإرادصإمتاذإرشؤملا
Thermoتانايبلباكليصوت Kingبناجلايفدوجوملايلسلستلاذفنملابًانس15ـبزهجملا
.ةيساسألامكحتلاةدحوليفلخلا

ىلإليغشتلاحاتفمىلعطغضلايدؤيس–يسيئرلامادختسالاليغشت
.ةدحولاليغشتءدب
يدؤيس،ليغشتلاديقةدحولانوكتامدنع–يعرفلامادختسالا
سفنيفPRETRIPحاتفمعمحاتفملااذهىلعطغضلا
.ةدوجومراذنإزومريأضرعىلإتقولا
يدؤي،ليغشتلاديقةدحولانوكتامدنع–يعرفلامادختسالا
حاتفممادختسابحامسلاىلإحاتفملااذهىلعرمتسملاطغضلا
ةشاشعوطسةدايزللفسألمهسلاحاتفموىلعألمهسلا
.هليلقتوأضرعلا
رهظتوليغشتلاديقةدحولانوكتامدنع–يعرفلامادختسالا
ةدوعىلإيدؤيسحاتفملااذهىلعطغضلانإف،ةفلتخمةشاش
.نييعتلاةطقنوقودنصلاةرارحةجردلةيسايقلاضرعلاةشاش
يوديلاديدحتلانوكيامدنع-ةرارحلاةجردلددعتملامادختسالا
ةددحملاةقطنملاليغشتفاقيإوليغشتنكمي،اًطشنةقطنملل
)ليغشتلا(ONحاتفمىلعةنمازتمةروصبطغضلالالخنم
.)ENTER(لاخدإحاتفمو

فاقيإ(OFFحاتفمىلعطغضلايدؤي–يسيئرلامادختسالاةيلاحلا
.ةدحولاليغشتفاقيإىلإ)ليغشتلا

للييغغششتتللااتتامامييللععتت



TK 60483-1-OP-AR36

امدنعوليغشتلاديقةدحولانوكتامدنع–يسيئرلامادختسالاىلعالمهس
مهسلاحاتفمىلعطغضلانإف،ةيداعلاضرعلاةشاشرهظت
.ةددحملاةرارحلاةجردنمديزيسىلعأل
طغضلانإف،تاراذنإلاضرعمتيامدنع–يعرفلامادختسالا
دوجوةلاحيف(تاراذنإلاربعلقنتلاىلإيدؤيحاتفملااذهىلع
.)راذنإنمرثكأ
ءانثأليغشتلاحاتفمىلعطغضلادنع–يعرفلامادختسالا
ةجردنمحاتفملااذهىلعطغضلاديزيسف،ةدحولاليغشت
.)عفترم،طسوتم،ضفخنم(ضرعلاةشاشعوطس

ةشاشضرعوةدحولاليغشتمتيامدنع–يسيئرلامادختسالالفسألمهس
للقيسلفسألمهسلاحاتفمىلعطغضلانإف،ةيداعلاضرعلا
.ةددحملاةرارحلاةجردنم
ءانثأليغشتلاحاتفمىلعطغضلادنع–يعرفلامادختسالا
ةجردنمحاتفملااذهىلعطغضلاللقيسف،ةدحولاليغشت
.)ضفخنم،طسوتم،عفترم(ضرعلاةشاشعوطس

ةددحملاةرارحلاةجردرييغتمتاذإ–يسيئرلامادختسالالاخدإ
نإف،لفسألمهسلاحاتفموأ/وىلعألمهسلاحاتفممادختساب
يفةددحملاةرارحلاةجردلخُديسلاخدإلاحاتفمىلعطغضلا
.ةيساسألامكحتلاةحولةركاذ
طغضلانإف،تاراذنإلاضرعمتيامدنع–يعرفلامادختسالا
.ضرعلاةشاشىلعحضوملاراذنإلاحسميسحاتفملااذهىلع
رارمتسالاعمطغضا،ةدحولاليغشتدنع–يعرفلامادختسالا
Startةمالعلاسرإلناوثسمخةدملحاتفملااذهىلع of

Trip (SOT))تانايبلالّجسمىلإ)ةلحرلاةيادب.
اذهىلعطغضلايدؤي–ةرارحلاةجردلددعتملامادختسالا
Manualعضونيكمتىلإحاتفملا Zone Selection)ديدحت
ةقطنمعقاوبةّتبثُملاقطانملاربعلقنتلاو،)ًايوديةقطنملا
،ًايوديقطانملاىدحإديدحتمتيامدنع.ةرملكيفةدحاو
ةجردرييغتنكميو،اهليغشتفاقيإوأةقطنملاليغشتنكمي
اذإةيوديلاجلثلاةلازإةرودءدبنكميو،ةددحملاةرارحلا

.كلذبةقطنملافورظتحمس

عضويفتناكوةدحولاليغشتمتاذإ–يسيئرلامادختسالارمتسملاليغشتلا/تارودلاةيامح
-CYCLEحاتفمىلعطغضلانإف،رمتسملاليغشتلا

SENTRY/CONTINUOUS)ليغشتلا/تارودلاةيامح
-CYCLEعضوىلإليغشتلاليدبتبموقيس)رمتسملا

SENTRY)اذإ.رفصألايئوضلارشؤملارينيسو)تارودلاةيامح
ةيامح(CYCLE-SENTRYعضويفلمعتةدحولاتناك
ليغشتلاليدبتبموقيسحاتفملااذهىلعطغضلانإف،)تارودلا
يئوضلارشؤملاقالغإمتيسورمتسملاليغشتلاعضوىلإ
.رفصألا

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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HIGH SPEED LOCK-OUT)طغضلايدؤيسف،ةدحولاليغشتمتاذإيسيئرلامادختسالا)ةيلاعلاةعرسلالفق
HIGHحاتفمىلع SPEED LOCK-OUT)ةعرسلالفق
Highةيصاخطيشنتىلإ)ةيلاعلا Speed Lock-Out)لفق
ليغشتلاعضوىلإةدحولالقتنتفوس.)ةيلاعلاةعرسلا
ُحمسينلو.رفصألايئوضلارشؤملائيضيسوةعرسلاضفخنم
.ةزيملاهذهقالغإمتيىتحةعرسلايلاعليغشتلانمديزمب
ةدحولادوعتس،ةيلاعلاةعرسلالفقتقؤمنيكمتةلاحيف
هذهمدختُست.جمربمينمزدحدعبةيلاعلاةعرسلاىلإًايئاقلت
ءاضوضليلقتلءاضوضللةساسحلاقطانملايفًةداعةزيملا
.ةدحولا

HIGHةزيممادختسارصتقي::ةةظظححالالمم SPEED LOCK-OUT
Key)ليغشتتارتفىلع)ةيلاعلاةعرسلاتيبثتحاتفم

Dieselيفةدحولا Mode)رثؤيال.)لزيدلاعضو
HIGHحاتفم SPEED LOCK-OUT)ةعرسلاتيبثت
Electricليغشتىلعلكشيأب)ةيلاعلا Mode
.)يئابرهكلاعضولا(

DEFROST)ىلعطغضلانإف،ةدحولاليغشتمتاذإ–يسيئرلامادختسالا)جلثلاةلازإ
يوديلاجلثلاةلازإةرودأدبيس)جلثلاةلازإ(DEFROSTحاتفم
بيبانأفلمةرارحةجردتناكاذإ.كلذبفورظلاتحمساذإ
لخدتسف،)تياهنرهف45(ةيوئمتاجرد7نملقأرّخبملا
رفصألايئوضلارشؤملاضمويس.جلثلاةلازإةروديفةدحولا
.جلثلاةلازإةرودءانثأئيضيسو،جلثلاةلازإةرودءدبءانثأ
اذإيئوضلارشؤملافقوتيسوًايئاقلتجلثلاةلازإةروديهتنتس
ةيوئمةجرد11نمربكأرّخبملافلمبيبانأةرارحةجردتناك
فاقيإبمق،ًايوديجلثلاةلازإةرودءاهنإل.)تياهنرهفةجرد52(
.ىرخأةرماهليغشتةداعإوةدحولاليغشت
ةقطنمديدحتمتينأبجي–ةرارحلاةجردلددعتملامادختسالا
.يوديلاجلثلاةلازإلةرودءدبلبق

PRETRIP TEST)حاتفمىلعرمتسملاطغضلايدؤي–يسيئرلامادختسالا)يديهمتلاصحفلارابتخا
PRETRIP TEST)ىلإناوثسمخةدمل)يديهمتلاصحفلا

PRETRIPءارجإءدب TEST)وألماك)يديهمتصحف
Engine Running Pretrip Test)ءانثأيديهمتلاصحفلا

راذنإلازمرناكاذإ.راذنإللفورظدجوتالاملاط)ليغشتلا
Pretripءدبلبقاهحسموتاراذنإلالكليجستبمقف،ًائيضم

Test)يديهمتلاصحفلا(.
PRETRIPحاتفمىلعرارمتسالاعمطغضا TEST)صحفلا
رفصألايئوضلارشؤملاضمويدق.ٍناوثسمخةدمل)يديهمتلا
Pretripءدبءانثأ Test)لكشبئيضيسو)يديهمتلاصحفلا
Pretripليغشتءانثأتباث Test)لامتكادنع.)يديهمتلاصحفلا

Pretrip Test)رشؤملاليغشتفاقيإمتيس،)يديهمتلاصحفلا
.رفصألايئوضلا

Pretripلامتكادنعراذنإلازومرنمدوكيأقلطنيملاذإ•
Test)زايتجاىلإريشيكلذنإف،)يديهمتلاصحفلا

.صحفللةدحولا

Pretripلامتكادنعراذنإلازومرنمدوكيأقلطنااذإامأ•
Test)دقةدحولانأكلذىنعمف،)يديهمتلاصحفلا

،اهححصوراذنإلافورظنمققحت.صحفلايفتلشف
.صحفلاةداعإبمقمث

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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Alarmطبضمتيسف،ليغشتلافاقيإبراذنإثدحاذإ•
Code 28 Pretrip Abort)صحفلاءاغلإل28مقرراذنإ

نمققحت.ةدحولاليغشتفاقيإمتيسو)يديهمتلا
.صحفلاةداعإبمقمث،اهححصوراذنإلافورظ

عمطغضا،ةدحولاليغشتفاقيإدنع–يعرفلامادختسالا
مقرلاراهظإلناوثسمخةدملحاتفملااذهىلعرارمتسالا
)ةيولعلاضرعلاةشاشيف(HMIمكحتةحولليلسلستلا
ضرعلاةشاشيف(HMIمكحتلاةحولجمانربةعجارمو
.)ةيلفسلا
مادختسامتي،ةدحولاليغشتفاقيإدنع–يعرفلامادختسالا
.ميوقتلا/ةعاسلاضرعلحاتفملااذه

ااههللييغغششتتففااققييإإووةةددححووللااللييغغششتت
ليغشتلبقةيساسألامكحتلاةدحوليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفمليغشتنمققحت::ةةممههممةةظظووححللمم

ةيساسألامكحتلاةدحوليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفمعقي.HMIمكحتةدحوةحول
.ةدحولايفمكحتلاقودنصبناجنميجراخلاءزجلايف

ةدحوليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفمليغشتفاقيإمتوHMIمكحتلاةدحوةحولليغشتمتاذإ
.فاقيإلاوليغشتلادنعHMIضرعلاةشاشضموتسف،ةيساسألامكحتلا
قيرطنعاهليغشتفاقيإمتيو)ليغشت(ONحاتفمىلعطغضلاقيرطنعةدحولاليغشتمتي
ىلعرهظي،)ليغشتلا(ONحاتفمىلعطغضلادنع.)ليغشتلافاقيإ(OFFحاتفمىلعطغضلا
.ةشاشلاةئيهتءانثأتاطرشةزيجوةرتفلضرعلاةشاش
حاتفمىلعطغضلادنعرارمتسابفاقيإلاوليغشتلادنعةشاشلاضيموةلاحيف::ةةممههممةةظظووححللمم

ON)ةيساسألامكحتلاةدحوليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفمنأنمققحت،)ليغشت
.)ليغشت(ONعضويف

ةةييئئووضضللااتتاارشرشؤؤململااووححييتتااففململاا..1111للككششللاا

لزيدلاكرحمليغشتتاعاسضرعمتي.ةيناث30ةدملةدحولاليغشتتاعاستادادعضرعمتي
،ةيرايتخالايئابرهكلادادعتسالاةزيمتيبثتمتاذإ.ةيولعلاضرعلاةشاشيفلزيدلاةنوقيأو
وهامكةيلفسلاضرعلاةشاشيفةيئابرهكلاةنوقيألاويئابرهكلاكرحملاليغشتتاعاسرهظتسف
.p,12لكشلا(حضوم 39(.

Pretripأدبي Test)عمطغضلالالخنمهذهضرعلاةشاشنملماكلا)يديهمتلاصحفلا
.مسقلااذهيفاًقحالحضوموهامكPretripحاتفمىلعرارمتسالا

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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ةةييئئااببررههككللااةةننووققييألألااوويئيئااببررههككللااككررحملحملااللييغغششتتتتااععااسس..1122للككششللاا

قودنصلاةرارحةجردبةصاخلاةيسايقلاضرعلاةشاشرهظت،ليغشتللةزهاجةدحولانوكتامدنع
Boxةنوقيأوقودنصلاةرارحةجردرهظت.نييعتلاةطقنو Tempمتي.ةيولعلاضرعلاةشاشيف
قودنصلاةرارحةجردنيبت.ةيلفسلاضرعلاةشاشيفSetpointةنوقيأونييعتلاةطقنضرع
.p,13لكشلا( 39) ةجرد1.6(تياهنرهفةجرد35عم)ةيوئمةجرد2.1(تياهنرهفةجرد35.8
.)ةيوئم

نينيييععتتللااةةططققننووققووددننصصللااةةررااررححةةججررددللةةييسسااييققللااضضررععللااةةششااشش..1133للككششللاا

قودنصلاةرارحةجردبةصاخلاةيسايقلاضرعلاةشاشرهظت،ليغشتللةزهاجةدحولانوكتامدنع
Boxةنوقيأوقودنصلاةرارحةجردرهظت.نييعتلاةطقنو Tempمتي.ةيولعلاضرعلاةشاشيف
زيمتتيتلاتاقيبطتلايف.ةيلفسلاضرعلاةشاشيفSetpointةنوقيأونييعتلاةطقنضرع
يف.قودنصلاةرارحةجردراسيىلع)ةقطنملا(Zoneتارشؤمرهظت،ةددعتمةرارحتاجردب
.p,14لكشلا(لاثملا Zoneضرعمتي،)40 ةرارحةجرد.ضرعلاةشاشيف)2ةقطنملا(2
Zoneقودنص 35عم)ةيوئمةجرد2.1(تياهنرهفةجرد35.8يهانهةحضوملا)2ةقطنملا(2
.نييعتلاةطقننم)ةيوئمةجرد1.7(تياهنرهفةجرد

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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ZZoonnee..1144للككششللاا ))22ةةققططننململاا((22

ةدحولاقالغإمتي.ةدحولاليغشتفاقيإىلإ)ليغشتلافاقيإ(OFFحاتفمىلعطغضلايدؤيو
ONحاتفمىلعطغضا،ىرخأةرمةدحولاليغشتءدبل.ةغرافضرعلاةشاشحبصتوروفلاىلع
.p,15لكشلا()ليغشت( 40(.

للييغغششتتللااححااتتففمم..1155للككششللاا

ةةييددااععللااضضررععللااةةششااشش
ضرعةفيظوديدحتمتيملاذإرهظتيتلاةيضارتفالاضرعلاةشاشيهةيداعلاضرعلاةشاش
ةرارحةجرد.ةددحملاةرارحلاةجردوقودنصلاةرارحةجردةيداعلاضرعلاةشاشحضوت.ىرخأ
ةنوقيأوقودنصلاةرارحةجردرهظت.دئاعلاءاوهلارعشتسمةطساوبساقتيتلايهقودنصلا

Box Temperatureةنوقيأونييعتلاةطقنضرعمتي.ةيولعلاضرعلاةشاشيفSetpointيف
.p,16لكشلا(قودنصلاةرارحةجردنيبت.ةيلفسلاضرعلاةشاش 41) تياهنرهفةجرد35.8
.)ةيوئمةجرد1.6(تياهنرهفةجرد35عم)ةيوئمةجرد2.1(

ةشاشةداعإىلإ)ليغشتلا(ONحاتفمىلعطغضلايدؤيسف،ىرخأةشاشضرعمتاذإ::ةةظظححالالمم
.ةيداعلاضرعلاةشاشىلإضرعلا

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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ةةييددااععللااضضررععللااةةششااشش..1166للككششللاا

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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PPrreemmiiuummةةههججااووللمكمكححتتللااةةددححوو HHMMIIةةززييمتمتململاا
تاقيبطتلرايخكتانحاشللةزيمتملا)زاهجلاعممدختسملالصاوتةهجاو(HMIمكحتلاةحولرفوتت

TSR-3 Truck.مئاوقىلإلوصولاو،ةدحولاتامولعمضرعو،ةدحولاليغشتلمدختُست
Maintenance)و)ةنايصلاGuarded Access)ماظنل)يمحملالوصولاTSR-3.ةحوللصاوتت

Premiumمكحتلاةدحو HMIلقانربعةيساسألامكحتلاةدحوعمةزيمملاCAN)ةقطنمةكبش
CANلصومربعةيساسألامكحتلاةدحوبهليصوتمتي.)مكحتلاةدحو J14ةهجاولاةحولىلع.
Premiumةزيمتملامكحتلاةحولدجوتامًةداع HMIاهبيكرتمتيدق.ةبكرملاقئاسةروصقميف

سايقلاةزهجأةحوللفسأوأDINبيكرتةقلحمادختسابةنحاشلايفسايقلاةزهجأةحوليف
.ةدايقلاةحوللفسأبيكرتللصصخملاتاودألامقطمادختسابةنحاشلايف
Profeesorىلإعوجرلاىجُري Koolو"TK Tutor Series"ةلصفملاتاميلعتلاىلعلوصحلل
TK"كلذكوكبةصاخلامكحتلاةدحوليغشتةيفيكىلعبيردتلاو Alarm Codes"يفةدعاسملل
.http://www.europe.thermoking:يلاتلاطبارلاىلعكلذىلعروثعلانكمي.راذنإيأصيخشت

com/tools/
لوصحللكبصاخلاليكولابلاصتالاىجُري،لومحملاكزاهجلتُممصتاقيبطتهذه::ةةظظححالالمم

.بتكملاحطستاقيبطتىلع

PPrreemmiiuummةةززييمتمتململاامكمكححتتللااةةححووللضضررععةةششااشش..1177للككششللاا HHMMII

B
E
N
11

5
5

I/ON

0/OFF SET
POINT

GAUGES SENSORS MENU

42 .1

°C

1

2

8 6 7

3

4

5

)4–1(ةبلصلاحيتافملا

ليغشتلاحاتفم.1

ليغشتلافاقيإحاتفم2.

جلثلاةلازإ3.

Highةزيم.4 Speed Lockout)ةيلاعلاةعرسلاتيبثت(

للييغغششتتللااتتامامييللععتت

https://europe.thermoking.com/tools/
https://europe.thermoking.com/tools/
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)ةجمربللةلباقلا(ةيفيظولاحيتافملا.5

قودنصلاةرارحةجرد.6

ةددحملاةرارحلاةجرد.7

ضرعلاةشاش.8

PPrreemmiiuummةةممددققتتململاامكمكححتتللااةةححووللضضررعع--SSppeeccttrruumm..1188للككششللاا HHMMII

3 3

-20 2
ZONE 1 ZONE 2

-21. 2. TEMP C

SET
POINT

MENU

I/ON

0/OFF

B
E

N
11

5
6

1

2

8

3

4

5 9 10

6 7

)4–1(ةبلصلاحيتافملا

ليغشتلاحاتفم.1

ليغشتلافاقيإحاتفم2.

جلثلاةلازإ3.

Highةزيم.4 Speed Lockout)ةيلاعلاةعرسلاتيبثت(

1ةقطنمللةيفيظولاحيتافملا5.

قودنصلاةرارحةجرد6.

ةددحملاةرارحلاةجرد.7

2ةقطنملاضرعةشاش8.

2ةقطنملليفيظولاحاتفملا9.

ةيفيظولاحيتافملاةمئاق10.

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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ةشاشلنكمي.سمللابلمعتحيتافم8وضرعةشاشنمHMIةهجاوبمكحتلاةحولنوكتت
ةينايبلاموسرلاوصوصنلانمًالكضرعتنأضرعلا
تاذ"حاتفمنعةرابعضرعلاةشاشنمرسيألاونميألانيبناجلاىلعةدوجوملاحيتافملانوكت
.ةدحاو"ةتباثةفيظو
ريغتت.)ةجمربللةلباقلا(ةيفيظوحيتافمنوكتفضرعلاةشاشلفسأةدوجوملاةعبرألاحيتافملاامأ
ةفيظوحاتفمناكاذإف.اهؤارجإمتييتلاليغشتلاةيلمعىلعًءانبةجمربللةلباقلاحيتافملافئاظو
حاتفملاقوفضرعلاةشاشيفةيلاحلاحاتفملاةفيظوضرعمتيف،ةطشنةلاحيفةجمربللةلباق
.ًةرشابم

TT--SSeerriieess IInntteerrmmooddaall
T-1200Rةدحومدختست IntermodalمكحتلاماظنSR-3 (Trailer))ليغشتل)تاروطقملل
ةدحولاليغشتنعةيساسألاتامولعملاضعبيلياميفعجار.جلثلاةباذإوةئفدتلاوديربتلافئاظو

عالطاللبسانملا"طسبملاليغشتلاىلإقئاسلاليلد"ىلإعوجرلالجأنمليكولابلصتا::ةةظظححالالمم
،ةدحوللهاندأةحضوملاةروصلاعجار.ةيداعلاةدحولاليغشتنعليصافتلانمديزمىلع
TSR-3ةدحوضرعةشاشىلإةراشإلامتتسًادعاصفنآلانمنكلو Premiumةيداعلا
.ةلثاممفئاظووأفئاظولاسفنىلعيوتحتاهنأل

ححييتتااففململااوومكمكححتتللااةةححووللضضررععةةششااشش..1199للككششللاا

)صصخملاحاتفملا(ليغشتلاحاتفم.1

)صصخملابلصلاحاتفملا(ليغشتلافاقيإحاتفم2.

ضرعلاةشاش3.

)صصخملاحاتفملا(جلثلاةلازإحاتفم.4

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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)صصخملاحاتفملا(رارمتسالاعضو/CYCLE-SENTRYعضوحاتفم.5

)ةجمربللةلباقلا(ةيفيظولاحيتافملا.6

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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ررااذذننإلإلااززااههججددااووككأأ

ةةممددققمم
لمعتسملاتاراذنإلادشُرت.ةيعيبطريغفورظلقيقدلاجلاعملاراعشتسادنعراذنإلامقرءاشنإمتي
.ةلكشملاردصمىلإةمدخلاينفوأ

ىتحةركاذلايفةأشنملاتاراذنإلاعيمجنيزختمتيس.تقولاسفنيفراذنإنمرثكأرودصنكمي
.ةمدخلاينفلاهغالبإوراذنإلاروهظتالاحعيمجقيثوت.لمعتسملالبقنماهوحممتي

ةيأكلذكو-هبرهظتيذلابيترتلاب-راذنإللةرهاظماقرأةيأليجستباًمئادمق::ةةممههممةةظظووححللمم
.ةمدخلافظوملةبسنلابةيمهألاةغلابةمولعملاهذهدُعت.ةلصتاذىرخأةمولعم

::تتااظظححالالمم
TKلسالس"تاقيبطتولووكذاتسألاىلإعوجرلاىجُري.1 Tutor"ىلعلوصحلل

ىجُري.تاراذنإلاوحمةيفيكوراذنإلاعاونألوحةوطخبةوطخبيردتوتاميلعت
نكمي.تاراذنإللةمئاقثدحأىلعلوصحلل"TKراذنإماقرأ"قيبطتىلإعوجرلا
.http://www.europe.thermoking:يلاتلاطبارلاىلعتاقيبطتلاكلتىلعروثعلا

com/tools/
بجي،تاراذنإلاةمئاقيف)204و،203و،74و،4و،3(تاراذنإلاضعبوحمرذعتي.2

Guardedةمئاقوأ)ةنايصلا(Maintenanceةمئاقيفمهوحم Access)لوصولا
Thermoليكوبوأكبصاخلافرشملابلصتا.)يمحملا Kingلوحراسفتسالل
.تاراذنإلاهذهوحمةيفيك

نمنيعمددعاهروهظدعباهوحمرذعتيوأ،تاراذنإلاوحمرذعتي،تالاحلاضعبيف.3
فظوملبقنمتاراذنإلاهذهوحمبجيهنإف،ةلاحلايههذهتناكاذإ.تارملا
.راذنإلاماقرأقيبطتيفكيدلحضوماذهلك.ةمدخلا

https://europe.thermoking.com/tools/
https://europe.thermoking.com/tools/
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ققييررططللااىلىلععووععئئااضضببللااللييمحتمحتصصحفحفتتااييللمعمع

ميمصتمت.ليمحتلالبقةبسانملاةرارحلاةجردىلإاًقبسمعئاضبلاديربتنمدكأت::ةةممههممةةظظووححللمم
Thermoةدحو Kingنعةدايزاهديربتسيلو،ةلومحلاةرارحةجردىلعظافحلل
.اهترارحةجرد

1

5

2

RCS1117-2
3

4

.تافلخملانماهولخنمدكأتللفثكملاةكبشتاحتفصحفا.1

.ةيوتلموأةدودسمريغاهنأنمدكأتللجلثلاةباذإةدحوفيرصتبيبانأصحفا2.

.ميلستللبولطملاتقوللةدحولاليغشتلنازخلايففاكدوقودوجونمدكأت3.

:لجأنمجراخلاولخادلانمعئاضبلاقودنصةرجحصحفا4.

.ءاوهللبرستنوداهقلغماكحإبجي.بابلاتادادسةلاحصحفا•

.ةدودسمةيضرأتاونقوأةصقانةلزاعداوموأةفلاتناردج•

.ةيضرألاوناردجلاوفقسلايفمكُحميئاوهبرستدوجومدعنمدكأتلل)تدجونإ(زجاوحلاصحفا•

:اًقبسمةدربملاعئاضبلاةرجحىلعةدحولاليغشتبمق،HMIمكحتةدحومادختساب5.

60ىلإ30نعلقيالاملليغشتلابةدحوللحمساوهوجرملاعئاضبلاةرارحةجردىلعنييعتلاةطقنطبضا•
.ليمحتلالبق)نكمأنإلوطأةدمل(ةقيقد

يرورضءاوهلانارودلىصقألادحلا.رّخبُملاءاوهجراخمولخادمدادسنامدعنمدكأت،جتنملاليمحتءانثأ::ةةممههممةةظظووححللمم
.حيحصلكشباهلمكأبةلومحلاةرارحةجردىلعظافحلل
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1

6

2

RCS1142-1
3

5

24

.تافلخملانماهولخنمدكأتللفثكملاةكبشتاحتفصحفا.1

.ةيوتلموأةدودسمريغاهنأنمدكأتللرّخبُملابجلثلاةباذإةدحوفيرصتتاونقصحفا2.

.ميلستللبولطملاتقوللةدحولاليغشتلنازخلايففاكدوقودوجونمدكأت3.

.زجاحلاوأرادجلاورّخبُملاءاوهجراخمنيبلقألاىلع)ةصوب48(مم1219ةفاسمىلعظفاح4.

:لجأنمجراخلاولخادلانمعئاضبلاقودنصةرجحصحفا5.

.ءاوهللبرستنوداهقلغماكحإبجي.بابلاتادادسةلاحصحفا•

.ةدودسمةيضرأتاونقوأةصقانةلزاعداوموأةفلاتناردج•

.ةيضرألاوناردجلاوفقسلايفمكُحميئاوهبرستدوجومدعنمدكأتلل)تدجونإ(زجاوحلاصحفا•

:اًقبسمةدربملاعئاضبلاةرجحىلعةدحولاليغشتبمق،HMIمكحتةدحومادختساب6.

60ىلإ30نعلقيالاملليغشتلابةدحوللحمساوهوجرملاعئاضبلاةرارحةجردىلعنييعتلاةطقنطبضا•
.عئاضبلاليمحتلبق)نكمأنإلوطأةدمل(ةقيقد

يرورضءاوهلانارودلىصقألادحلا.رّخبُملاءاوهجراخمولخادمدادسنامدعنمدكأت،جتنملاليمحتءانثأ::ةةممههممةةظظووححللمم
.حيحصلكشباهلمكأبةلومحلاةرارحةجردىلعظافحلل

ةةللوومحلمحلااصصحفحف
قرغتسيال.اهذيفنتبمقوةيلاتلاماهملابقار.حيحصلكشبجتنملاليمحتمتهنأاًدبأضرتفتال
.دعباميفلاملاوتقولانماًريبكاًردقلمعلابحاصلوأكلرفوينأنكميوقئاقدعضبىوسرمألا
.ليغشتلاةءافكىلعظافحللعئاضبلاقودنصتاباوبحتفلبقةدحولاليغشتفاقيإبمق.1

ققييررططللااىلىلععووععئئااضضببللااللييمحتمحتصصحفحفتتااييللمعمع
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.عئاضبلاقودنصيفئفادلاءاوهلالوخدبةدحولاليغشتءانثأباوبألاحتفحمسي

عمدربُمعدوتسميفةموعدمةنحاشلاتناكاذإباوبألاحتفءانثأةدحولاليغشتنكمي::ةةظظححالالمم
.ليمحتلافيصربابقلغماكحإ

ةديدشوأةرارحلاةديدشةلومحلاتناكاذإ.ةلومحلاةرارحةجردلريخأصحفءارجإبمق.2
.نحشلانايبىلعيئاهنزيمرتلمعبمق،ةدوربلا

ءاوهلاجراخمولخادمدسمدعنمدكأت،حيحصلكشبعئاضبلاليمحتنمدكأتللصحفلاءانثأ.3
.رّخبُملايف

.اهقالغإماكحإنمدكأت.عئاضبلاةرجحتاباوبقالغإىلعفارشإلاوأقالغإبمق.4

يفحضوموهامكةبولطملاةرارحلاةجردىلعةدحولانييعتةطقنطبضنمدكأتللققحت.5
.نحشلانايب

ةدراولاةبسانملاليغشتلاءدبتاءارجإمادختساباهليغشتةداعإبمقف،ةدحولافاقيإمتاذإ.6
.ليلدلااذهيف

.ليغشتلاءدبليلاتلاصحفلاةداعإبمق.7
.ةيوديبيوذتةرودءدبقيرطنعليمحتلانمةقيقد30دعبةدحولاةباذإبمق.8

ققييررططللااىلىلععصصححففللااتتااييللمعمع
.عئاضبلافلتعنملتاعاسعبرألكةيلخادشيتفتتايلمعءارجإبىصوي::ةةظظححالالمم

.ةلومحلامالتساذنمدادعإلارييغتبصخشيأمايقمدعنمدكأتللنييعتلاةطقنظحال.1
.ةرارحلاةجردلبولطملاقاطنلانمضنوكينأبجي.دئاعلاءاوهلاةرارحةجردةءارقظحال.2

اهنإف،ةوجرملاةرارحلاةجردقاطننمضعقتالدئاعلاءاوهلاةرارحةجردةءارقتناكاذإ
:يليامدحأىلإريشت

a.نكمأنإ،لجسلاىلإعجرا.ةرارحلاةجردضفخليفاكلاتقولاةدحولاىدلنكيمل،
ةرجحو،هالعأةرارحلاةجردةلومح،لاثملاليبسىلع(ةلومحلالجسىلعلوصحلل
.)قيرطلاىلعراظتنالاةدمو،حيحصلكشباًقبسمةدربملاعئاضبلا

b.جلثلاةباذإةرودلامكابوتللتماقوأجلثلاةباذإعضويفةدحولا.
.اهليغشتةداعإمثةدحولاليغشتفاقيإقيرطنعجلثلاةباذإةيلمعءاغلإكنكمي::ةةظظححالالمم

c.ًايئاقلتجلثلاةباذإةرودءاهنإمتيس.ةيوديلاعيقصلاةلازإةرودأدبأ.عيقصلابدودسمرخبملا.

d.نكمأنإ(عئاضبلاةرجحصحفا.عئاضبلاةرجحيفةحيحصريغةروصبءاوهلانارود(
فعضنوكينأنكمي.حيحصلكشبءاوهلاعزوتولمعترخبملاحوارمتناكاذإامديدحتل
.ةحورملاريسقالزناوأةلومحلالقنوأعئاضبللميلسلاريغليمحتللةجيتنءاوهلانارود

e.مدعببسححصوددحف،ءدبنودبةدحولارييغتمتاذإ.يئاقلتلكشبلمعتالةدحولا
.ءدبلا

f.ديربتلالماعنحشنوكيدق.ديربتلالماعلضفخنمنحشىوتسمىلعةدحولايوتحتدق
بلطتت.لبقتسملاةدحولانازخلةيؤرلاجاجزيفلئاسلاروهظمدعةلاحيفاًضفخنم

ققييررططللااىلىلععووععئئااضضببللااللييمحتمحتصصحفحفتتااييللمعمع
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ىلإلكاشملاهذهةلاحإبمق.اًصصختمًايكيناكيمديربتلاماظنحالصإوأديربتلازاغةفاضإ
Thermoعزومبرقأ Kingفتاهمقربلصتاوأ،دمتعمةمدخزكرموأThermo King

Cold Lineةلاحإللليلدلااذهليلخادلايفلخلافالغلاىلعحضوملا.
ررك،هوجرملاةرارحلاةجردقاطننمضعقتالةرجحلايفةرارحلاةجردتناكاذإ::ةةظظححالالمم

نمضةرجحلاةرارحةجرديتأتىتحةقيقد30لكقيرطلاىلعصحفلاتايلمع
.هوجرملاةرارحلاةجردقاطن

بولطملاقاطنلاجراخةرجحلاةرارحةجردءاقبةلاحيفةدحولافاقيإبمق::ةةممههممةةظظووححللمم
لصتا.ةقيقد30ةدملنيتيلاتتمصحفيتيلمعيفةددحملاةرارحلاةجردل
Thermoةمدخزكرمبرقأب Kingعيمجذختا.روفلاىلعكتكرشبتكموأ
.ةبسانملاليمحتلاةرارحةجردىلعظافحلاوةيامحلةمزاللاتاوطخلا

.قيرطلاىلعصحفةيلمعلكدعبةيوديلاجلثلاةباذإةرودأدبا.3

ققييررططللااىلىلععووععئئااضضببللااللييمحتمحتصصحفحفتتااييللمعمع
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تتااففصصااووململاا

ككررحملحملاا
:زارطلا

T-560R
T-600R،وT-800R،وT-800R Spectrum

T-1000RوT-1000R SpectrumوT-1200RوT-
1200RSPECTRUMوT-1200R Intermodal

)طئاسولاددعتم(

TK270
TK370
TK376

ةيعيبطفورظلظيف2مقرلزيدلادوقودوقولاعون
درابلاسقطلايفلوبقمدوقووه1مقرلزيدلادوقو

:تيزلاةردق

T-560R Crankcase & Oil Filter)قفارملاةبلع
)T-560Rزارطللتيزلارتلفو

T-600R ،T-800R Crankcase & Oil Filter)ةبلع
)T-800RوT-600Rزارطللتيزلارتلفوقفارملا

T-560Rw/Bypass Oil Filter)تيزلاحشرم
)يبناجلا

T-500R،وT-800R w/Bypass Oil Filter)عم
)يبناجلاتيزلاحشرم

T-1000RوT-1200R Crankcase & Oil Filter
)تيزلاحشرموقفارملاةبلع(

T-1000R،وT-1200R Intermodal)ددعتم
T-1002Rو،)طئاسولا w/Bypass Oil Filter)عم

)يبناجلاتيزلاحشرم

ةلماكلاةمالعلاىلإلوصولاىتحءلملا)نولاجعبر3.9(رتل3.7
تيزلاسايقاصعىلع

ةلماكلاةمالعلاىلإلوصولاىتحءلملا)نولاجعبر9.0(رتل8.5
تيزلاسايقاصعىلع

ةلماكلاةمالعلاىلإلوصولاىتحءلملا)نولاجعبر4.2(رتل4.0
تيزلاسايقاصعىلع

ةمالعلاىلإلوصولاىتحءلملا)نولاجعبر10.0(رتل9.5
تيزلاسايقاصعىلعةلماكلا

ةمالعلاىلإلوصولاىتحءلملا)نولاجعبر11.6(رتل11.0
تيزلاسايقاصعىلعةلماكلا

ةمالعلاىلإلوصولاىتحءلملا)نولاجعبر12.7(رتل12.0
تيزلاسايقاصعىلعةلماكلا

يكيرمألالورتبلادهعمبسحفينصتلا:تاجردلاددعتمدوقوتيزتيزلاعون
APIوهCI-4،تارايسلايعنصملةيبروألاةيعمجلامييقتACEA
E3وه
فينصتلا:)لوألاتيزلارييغتدعب(تاجردلاددعتميعانطصاتيز
ةيعمجلامييقت،CI-4وهAPIيكيرمألالورتبلادهعمبسح
E3وهACEAتارايسلايعنصملةيبروألا

ةرارحلاةجردىلعًءانب(اهبىصوملاتيزلاةجوزل
)ةطيحملا

122ىلإتياهنرهف14(ةيوئمةجرد50ىلإةيوئمةجرد10-
SAE:)تياهنرهف 15W-40)يعانطصا(
SAE:)تياهنرهف104ىلإ5(ةيوئمةجرد40ىلإ15- 15W-40
SAE:)تياهنرهف104ىلإ5نم(ةيوئمةجرد40ىلإ15- 10W-

)يعانطصاوأيعانصطيلخ(30
SAE:)تياهنرهف104ىلإ13-(ةيوئمةجرد40ىلإ25- 10W-

40
SAE:)تياهنرهف86ىلإ13-(ةيوئمةجرد30ىلإ25- 10W-30
SAE:)تياهنرهفةجرد122ىلإ22-(ةيوئمةجرد50ىلإ30-

5W-40)يعانطصا(
SAE:)تياهنرهفةجرد22-(ةيوئمةجرد30-نملقأ 0W-30
)يعانطصا(
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يمسالاكرحمللهقيقدلايفةرود

-Tةلسلستازارطعيمج(ةضفخنمةعرسبليغشتلا
Series(

)طقفT-560Rزارط(ةعفترمةعرسبليغشتلا
-Tةلسلستازارطعيمج(ةعفترمةعرسبليغشتلا

SeriesءانثتسابT-560R(

ةقيقدلايفةرود1650±25
ةقيقدلايفةرود2300±25
ةقيقدلايفةرود2250±25

نوللاب)دمجتللداضملا(يديلقتلادربملادجوي:يديلقتلادربملاكرحملاديربتءامعون
GM.رضخُملاقرزألاوأرضخألا 6038Mعنامطيلخ،اهلداعياموأ
ال،ءاملا/دمجتلاعنام50/50طيلخ،تاكيليسلاضفخنمدمجتلا
.60/40زواجتي

ديربتءامويديلقتلاديربتلاءامطلخبمقتال::ةةممههممةةظظووححللمم
(ELC(رمعلاليوطكرحملا ELC)ديربتلالئاس
ىلعدجوي.نوللارمحأELC:)رمعلاليوط
ELCىلعيوتحتيتلاةدحوللددمتلانازخ
نميأل50/50زيكرتمدختسا.ELCمسابةحول
Texaco:ةيلاتلاتائفاكملا ELC (7997,

7998,16445,16447(,Havoline Dex-
Cool® (7994، 7995)، Havoline XLC

Shell،)30379،33013(ابوروأل Dexcool®
(94040), Shell Rotella (94041), Saturn/
General Motors Dex-Cool®, Caterpillar
ELC, Detroit Diesel POWERCOOL®

Plus

ررااععششإإ
!!ممااظظننللااثثووللتت
مادختسابديربتلاةمظنأليديلقتلادربملل"رضخُملاقرزألا"وأ"رضخألا"نوللاةفاضإبمقتال
كرحملاديربتءامةفاضإتمتاذإ.ئراوطلاةلاحءانثتساب،رمعلاليوطديربتلاءام"رمحألا"
5نمًالدبنيماعدعبكرحملاديربتءامرييغتيغبنيف،رمعلاليوطكرحملاديربتءامليديلقتلا
.ماوعأ

ررااععششإإ
!!تتااددععململااففللتت
.تاكيليسلاعفترمتارايسللدمجتعناممدختستال

.قفدتلاضئافةجاجزيفكرحملاديربتءامىوتسمنمققحتديربتلاماظنةردق
ءامفضأ،رمألامزالاذإ.لماكلاديربتلاطخقوفنوكينأبجي
.قفدتلاضئافةجاجزىلإديربتلا

(T-560Rءانثتساب(T-Seriesةلسلسكرحملاديربتءاملددمتلانازخءاطغطغض :ةعبرمةصوبلكللطر10
)لاكسابوليك69(

T-560R: )لاكسابوليك48(ةعبرمةصوبلكللطر7

تتااففصصااووململاا
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ررههصصننململاا
ةفيظولامجحلالاعشإلامامص

F215Aليغشتلاحاتفمىلإةقاطلاليصوت/
فاقيإلا

F3A40Aةكرحلائدابةرئاد/دوقولافلمبحس

F4دجويال
2A

تادلومعيمج-لاعشإمامصدجويال
ThermoوBoschنمددرتملارايتلا

King
تادلومعيمج-2Aلاعشإلامامص
Prestoliteنمددرتملارايتلا

F540Aقبسملانيخستلاةرئاد

F615Aةعرسلاةقئافرئاود

F72A8ةرئادXP-ليغشتءانثأةباجتسالا
HMIةهجاوىلإمكحتلاةدحو

F85A2مامصAلصومىلإةقاطلالصوي
J12ناك

F95A2مامصAلصومىلإةقاطلالصوي
J14ناك

F1010A8ةقاطX)لاعشإلامامصبيكرتبمق
)يولععقوميف

F1110ALLS1ةقطنملا

F125AناكلصومJ13

F132A8ةرئادFC)ةديعبلاءاوضألا(

F15P/Sلحرملاليغشتفاقيإ/ليغشت

F202Aددرتملارايتلادلومهاجتا

F2160A2ةرئادلا(يساسألالاعشإلامامص(

F257.5Aطغضلايلاععطاقةرئاد)HPCO(/
ليغشتلاةرئاد

F4تامولعملانمديزملليكولاةراشتساىجُري،مامصلااذهةلازإمتيدقكتدحوىلعاًدامتعا.

F10لاعشإلامامصبيكرتدنعF10مكحتلاةحولىلعةدوجوملاقالغإلا/ليغشتلاحيتافمموقت،يولعلاعضولايفHMI
نودنملمعلايفةدحولاأدبتس،يلفسلاعضولايفF10لاعشإلامامصبيكرتدنع.ةدحولاليغشتفاقيإوليغشتب
.HMIمكحتلاةحول

F15ـكفرعملازاهجلاF15اهلادبتسانكميالوًايكيتاموتوأدئازلارايتللةزهجألاهذهطبضةداعإمتي.ريميلوبحاتفموه.

تتااففصصااووململاا
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ينينوورترتككللإلإلاامكمكححتتللااممااظظنن
)يرابتعا()Vdc(رشابمرايتتلوف12.5ةضفخنمةيتلوف

دهجلاقرفمظنمطبض
يئابرهكلا

)ةيوئمةجرد25(تياهنرهفةجرد77@تلوف14.4ىلإ13.95

"لاعشإلاتامامص"رظنارهصنملا

نمددرتملارايتلادلوم،ةاشرفلاعون،)Spectrum(ريبمأ120/ريبمأ37،تلوف12ةيراطبلانحش
Thermo King

يبيبررههككللااننااخسخسللااططئئاارشرش
3مقرلا

)دحاولكل(طاو750طاولاتادحو

)دحاولكل(موأ71ةمواقملا

يئيئااببررههككللااللييغغششتتللااةةققااططتتااببللططتتمم
:دادمإلاةرئادعطاق

T-560R،وT-600R،وT800
200-230/3/50-60

T-1000R،وT-1200R،وT-
1200R Intermodal،

SPECTRUMو 200‑230/3/50-
60

60-460/3/50-380عيمج

ريبمأ30
ريبمأ50
ريبمأ20

10ساقمب—ًارتم15ىلإلصي:دادتمالاكلسمجح
8ساقمب—ًارتم23

ددييربربتتللااممااظظنن
Thermoليكوبلصتا Kingديربتلاماظنةنايصوأتامدخلكبصاخلا.

تتااففصصااووململاا
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TTrraaccKKiinngg
ARMيساسألاماظنلا Cortex-A8ةعسو،زترهاجيم300ددرتبRAM ةعسوتياباجيم256

Flash Linux،تياباجيم4

GSM/GPRS3G, Sierra HL8548

GPSu-blox NEO-7M

BluetoothBluetooth4.0رادصإلايلصألا/Bluetoothةضفخنملاةقاطلا)BLE(

ىرخأةكرشليصوتلوأTracKingتاعيرفتلةلسلسمةيجراخذفانم2ددعةلسلسمذفانم

تلوف12ةوقبيمسايبرهكدهجلخادلاةوق

/ريبمأ2رايتةدشنمربكأ،تلوف3.7يمسايبرهكدهجبنويأمويثيلةدحاوةيلخةيطايتحالاةيراطبلا
ةعاس

ةيوئمةجرد85+ىلإ40-نميئيبلانيزختلاةرارحةجرد

تتااففصصااووململاا
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ننامامضضللاا
Thermoنمَايتاذةقاطلابلمعتيتلاتانحاشلاتادحونامضطورش Kingنمبلطلادنعةحاتم
Thermoعزوم Kingهعملماعتتيذلا.
TKنامضلاًضيأعجرا 61598-2-WA Thermo King EMEAتانحاشلاتادحوبصاخلادودحملا
.ًايتاذةقاطلابلمعتيتلا
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ةةننااييصصللااووصصححففللااللووددجج

ةةممددخلخلااووصصححففللااتتاارترتفف
رمعةطساوبوةدحولاليغشتتاعاسددعةطساوبةمدخلاوصحفللةينمزلاتارتفلاديدحتمتي
مئالملودجدادعإبكدلبيفعزوملاموقيس.هاندألودجلايفةحضومةلثمألانإ.ةدحولا
.ةددحملاكتاجايتحال

.كبصاخلاليكولاةمدخلجسيفةمدخلاوصحفلاتاءارجإلكليجستبجي:ةمدخلالجس

ةةللمماكاكللااةةممددخلخلااةةللمماكاكللااةةييئئااققووللااةةننااييصصللااتتققؤؤململااصصححففللاا

أةمدخ

امهيأ(رهشأ6لكوأةعاس1000لك
)ًالوأيتأي

بةمدخ

امهيأ(رهشأ24لكوأةعاس2000لك
)ًالوأيتأي

جةمدخ

امهيأ(رهشأ48لكوأةعاس4000لك
)ًالوأيتأي

صصححففللاا
ييددييههمتمتللاا

رصرصااننععللااههذذهلهلةةممددخلخلاا//صصححففللاا

”,TSR-3مكحتةدحو“ىلإعجرا(يديهمتلاصحفلاأدبا• p. 32(.

.دوقولاتادادمإنمققحت•

.هطبضبمقوكرحملاديربتءاموكرحملاتيزىوتسمصحفا•

.كلذىلإاموتازازتهالانموةيدايتعالاريغءاضوضلانمققحت•

،كرحملاديربتءامو،دوقولا(.لئاوسللتابيرستيأدوجومدعنمققحتلليرصبصحفءارجإبمق•
.)ديربتلازاغو،تيزلاو

بيبانألمشيامب(ةروسكموأةككفموأةفلاتءازجأدوجومدعنمدكأتلليرصبصحفءارجإبمق•
.)اهدوجوةلاحيفزجاوحلاو،ءاوهلا

.www.europe.thermoking.com/best-practicesةرايزبلضفت،ىلضفلاتاسرامملانمديزمل::ةةظظححالالمم

ةلسلستادحوعيمجنعةفلتخم)HMI(ةلآ-مدختسمةهجاوT-560Rةدحوىدلدجوي::ةةظظححالالمم
T-Seriesءالكودحأدنعاهميدقتمتينأبجييلاتلابو،ىرخألاThermo Kingيرفوموأ

.ةلماكةمدخىلعلوصحللةعاس1000لكمهلحرصملاةمدخلا

https://europe.thermoking.com/best-practices/
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يليلسسللسستتللاامقمقررللااننككااممأأ

ررااططإلإلاايفيفةةددووججووململااةةددححووللللةةييللسسللسستتللااممااققررألألااةةححوولل..2200للككششللاا

B
E
N
11

5
9

ةةييللسسللسستتللااممااققررألألااتتااححوولل..2211للككششللاا
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ةةييللسسللسستتللااممااققررألألااةةححووللععققوومم..2222للككششللاا
))SS--33ضضووررععمم،،SS––22للثثاامممم((

ءاطغلافلخرخبملاراطإلنميألافرطلاىلعةيلسلستمساةحول.1

يليلسسللسستتللاامقمقررللااننككااممأأ
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ددييربربتتللااللممااووععععااججرترتسساا
Thermoىدل King®,وFrigoBlockررضلانمدحلاو،ةئيبلاىلعظافحلاىلإةجاحلاكرُدن
.يوجلافالغلاىلإبرستلابديربتلالماوعلحامسلانعجتنيدقيذلانوزوألاةقبطللمتحملا
يفاهنادقفنمدحلاوديربتلالماوععاجرتساىلععجشتةسايسبمراصلكشبنومزتلمنحنو
.يوجلافالغلا
ةقلعتملاةيداحتالاحئاوللابةياردىلعنوكينأةمدخلافظومىلعبجي،كلذىلإةفاضإلاب
،نيينفلادامتعاجمانربوحئاوللالوحتامولعملانمديزملل.نيينفلادامتعاوديربتلالماوعمادختساب
THERMOـليلحملاليكولابلصتا KING.
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تتااظظححالالمم
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تتااظظححالالمم
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تتااظظححالالمم



Thermo King – by Trane Technologies (NYSE: TT), a global climate innovator – is a
worldwide leader in sustainable transport temperature control solutions. Thermo King
has been providing transport temperature control solutions for a variety of applications,
including trailers, truck bodies, buses, air, shipboard containers and railway cars since
1938. For more information, visit www.thermoking.com or www.tranetechnologies.com.

Thermo King has a policy of continuous product and product data improvements and reserves the right to
change design and specifications without notice. We are committed to using environmentally conscious print

practices.

TK 60483-1-OP-AR 30 Jun 2020
Supersedes TK 60483-1-OP-AR (October 2019(©2020Trane Technologies
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