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ةةممددققمم
لكةلماشاهنأانهةمدقملاتامولعملارابتعايغبنيالو،رثكأالةيمالعإضارغألليلدلااذهرشنمت

،تامولعملانمديزمىلإةجاحبتنكاذإ.ةئراطلاتالاحلالكةيطغتاهبدوصقملانأوأءيش
Thermoةمدخليلدىلإعوجرلاكنكمي Kingيلحملاليكولافتاهمقروناكمىلعفرعتلل.

Thermoةكرشنامضيرسيال Kingاًقفو،هرييغتوأهحالصإوأهتنايصوأهتيبثتمت"زاهجيأىلع
".هتمالسىلعريثأتلل،ةعنصملاةكرشلاريدقتل

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

.ةياغللةرمثمنوكتسليلدلااذهةسارديف
يفلكاشمروهظنمماظتنابقيرطلاىلعصحفلاتايلمعوةلحرلالبقتاصوحفءارجإللقيس
ةلاحلضفأيفكتدحوىلعظافحلايفةمظتنملاةنايصلاجمانرباًضيأدعاسيس.ليغشتلا
ماظنلضفأءارشبتمقكنأدجتس،عنصملابناجنماهبىصوملاتاءارجإلاعابتامتاذإ.ليغشتلل
.ةرارحلاةجرديفمكحتللهيلعدامتعالانكميولاعفحاتم

يلحملاليكولالالخنم–ةيوناثلاواهنمةيساسألا–تامدخلاتابلطتملكعملماعتلامتينأيغبني
Thermoةكرشل Kingةيلاتلاةمهملاةعبرألابابسأللكلذو:

ةمدخلافئاظوعيمجءارجإلعنصملالبقنماهبىصومتاودأبزهجمهنأل•
عنصملايفمهدامتعاومهبيردتمتنوينفهيدل•

Thermoـلةيلصأرايغعطقهيدل• King

وأتانوكملاءازجأحالصإةلاحيفطقفحلاصةديدجلاكتدحوىلعمدقملانامضلانإ•
Thermoةكرشلدمتعمليكوديىلعاهلادبتسا King

تتااييجمجمربربللااصصييخخررتت
فرطلصيخرتلللباقريغويرصحريغدودحمصيخرتبجومبصخرمجمانربىلعجتنملايوتحي
رظحي.ةدوشنملاهضارغألجتنملاىلعتبثموهامكجمانربلامادختسالكلذو،ءاهنإلللباقوثلاث
.اهبحرصمريغىرخأتامادختساهمادختساوأ،هتسدنهسكعوأهخسنوأجمانربلاةلازإًاتاباًرظح
وأكلاملاموقيالأبجي.نامضلالطُبيهبحرصمريغجمانربيأتيبثتوأجتنمللقارتخايأ
لومعملانوناقلاهبحمسييذلاردقلابالإ،هبيكرتكفوأهكفوأجمانربلاةسدنهسكعبلمعتسملا
وهامكصخرملصفنمثلاثفرطلاًعباتاًجمانربجتنملانمضتيدق.ديقلااذهنممغرلاىلعوهب
فتاهلاقيبطتبةدوجوملاةماعلاةذبنلاةشاشيفوأجتنمللةبحاصمقئاثوةيأيفهيلعصوصنم
.جتنملابطبترملاينورتكلإلاعقوملاوألومحملا
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ةةئئررااططةةددععااسسمم
Thermo Assistanceنيبوكنيبرشابملاصتاءارجإلةممصمتاغللاةددعتملاصتاةادأيه

.ةمدخللدمتعمليكو
Thermoـبطقفلاصتالابجي Assistanceحالصإلايفةدعاسملاولاطعألاتالاحيف.
)فتاهلاموسرقيبطتمتيس(:لاصتالالبقةيلاتلاتامولعملاىلإجاتحتس،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.
يلحملاليكولاىلعروثعللليكولاددحمددحوwww.europe.thermoking.comىلإلقتنا
Thermoةكرشل King.
Thermoةمدخليلدىلإعوجرلابمقوأ Kingلاصتالاتامولعمىلعلوصحلل.

ةةممددققمم

https://europe.thermoking.com/
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ءءالالممععللااااضضررععالالططتتسساا
!اًعومسمكتوصلعجا
هنكميزاهجيألالخنمعالطتسالللوصولانكمي.انبصاخلاليلدلاريوطتيفكيأردعاسيس
.بيولاضرعتسممادختسابتنرتنإلابلاصتالا

يئوضٍحسمءارجإبمق
ٍ
.http://irco.az1بيولاناونعةباتكوأرقناوأ)QR(عيرسلادرلازمرلّ

qualtrics.com/SE/?SID=SV_2octfSHoUJxsk6xعالطتسالاةلمكتل.

ةةممددققمم

http://irco.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_2octfSHoUJxsk6x
http://irco.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_2octfSHoUJxsk6x
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تتااييووتتحملحملااللووددجج
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3300..............................................................................................للييغغششتتللااتتامامييللععتت
30................................................ماعلاليغشتلا
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تتااييووتتحملحملااللووددجج
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تتااييووتتحملحملااللووددجج



9TK 61652-18-OP-AR

ةةممالالسسللااتتااططااييتتححاا

ههااببتتننااووررييذذحتحتووررااذذننإإووررططخخ
Thermoةكرشيصوت King®ليكولالخنمتامدخلاعيمجذيفنتبThermo Kingنوكتنأو
.ةماعلاةمالسلاتاسراممنمديدعلابةياردىلع
ميلسلاليغشتلاوةيصخشلاكتمالسدمتعت.بولطموهامكليلدلااذهيفةمالسلاتاداشرإرهظت
.تاطايتحالاهذهبمراصلاديقتلاىلعةدحولاهذهل

ةباصإلاوأةافولاىلإيدؤتس،اهبنجتمتيملاذإ،يتلاو،كيشورطخةلاحىلإريشت
.ةريطخلا

وأةافولاىلإيدؤتنأنكمي،اهبنجتمتيملاذإ،يتلاو،لمتحمرطخةلاحىلإريشت
.ةريطخلاةباصإلا

ةفيفطةباصإىلإيدؤتنأنكمي،اهبنجتمتيملاذإ،يتلاو،لمتحمرطخةلاحىلإريشت
.ةنمآريغتاسرامموةطسوتموأ

.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.

ةةممالالسسللااتتااططااييتتححاا
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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

ةةممالالسسللااتتااططااييتتححاا
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ررييذذحتحت
!!ققييررحلحلااررططخخ
نأهنأشنماذه.ةيئابرهكلاتاليصوتلاةدعوأةيراطبلاتالباكبدوقولاطوطخليصوتبمقتال
.ةافولاوأةريطخةباصإببسينأنكميواًقيرحببسي

ررييذذحتحت
!!ةةببووللططململاا))PPPPEE((ةةييصصخشخشللااةةييااققووللااتتااددععمم
ّلكشتنأنكميوةرطخمويثيللانويأتايراطبنوكتنألمتُحي.اًرطخةيراطبلالكشتنأنكمي
نزخت.حيحصٍلكشبتمدُختسااذإوأةبيعمتناكاذإوأاهفالتإمتاماذإريطخقيرحعالدنارطخ
تاراظنوأةيقاوتاراظناًمئادِدترا.ةعرسباهغيرفتمتاذإكقرحلءابرهكلانميفكيامةيراطبلا
فالخعونيأبةيراطبلالدبتستال.ةيراطبلاعملماعتلادنعةيصخشلاةياقولاتادعموةمالسلا
Thermoةطساوبهيلعقفاوملاعونلا Kingةدحولاهذهل.

ررييذذحتحت
!!ررااججففننالالااررططخخ
.ةيراطبلابيكرتءانثأةيندعملاتانوكملاةسمالمنماهعنملةيراطبلاسامتطاقنةيطغتبًامئادمق
.راجفنالاىلإاهضرعتيفيندعمفرطبةيراطبلاسامتطاقنضيرأتببستينأنكمي

ههييببننتت
!!ةةررططخلخلااةةننااييصصللااتتااءءااررججإإ
ةيراطبلاتالباكليصوتلبقليغشتلافاقيإعضوىلعيئابرهكلامكحتلاتادحولكطبضا
.ةيصخشلاةباصإلايفببستلاوعقوتمريغلكشبليغشتلاءدبنمةدحولاعنملةيراطبلاب

ررااععششإإ
!!تتااددععململااففللتت
ةطساوباهيلعةقفاوملامتتملامةدحولابىرخأةعنصمةكرشتاقحلموأتادعمليصوتبمقتال

Thermo King.نامضلالاطبإوتادعمللةميسجرارضأيفاذهذيفنتلشفببستيدق.

ةةممالالسسللااتتااططااييتتححاا
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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

ةةممالالسسللااتتااططااييتتححاا
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ددييربربتتللااززااغغتتييزز

:هلوحوأديربتلازاغتيزعملماعتلادنعةيلاتلاتاطايتحالابقار

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

لسغا،باهتلالاعنمل.ةرركتموأةليوطتارتفلديربتلاتيزةسمالمنمسبالملاودلجلاةيامحب
.ةيطاطملاتازافقلاءادترابىصوي.تيزلاعملماعتلادعباًديجكسبالموكيدي

ةةييللووألألااتتااففااععسسإلإلاا
ديربتلازاغ
ةيانعىلعلصحاو،ءاملانمةريفوتايمكباًروفنينيعلالسغا،لئاسلاةسمالمدنع:نانيعلا•

.ةلجاعةيبط
.ةرارحللناكملاضيرعتنععنتماو.ئفادلاءاملانمةريفوتايمكبناكملالسغبمق:دلجلا•

مجحلاةريبكةرّهطموةفاجةدامضبقورحلاّفلبمقو.ةثولملاةيذحألاوسبالملانمصلخت
ةداعإلبقةثولملاسبالملالسغا.ةلجاعةيبطةيانعىلعلصحا.ىودعلانمكتيامحل

.مادختسالا
وأ)CPR(يوئرلايبلقلاشاعنإلامدختساويقنلاءاوهلاىلإةيحضلالقنا:قاشنتسالا•

.ئراوطلاوفظوملصيىتحةيحضلاعمقبا.رمألامزلاذإ،سفنتلاةداعتسالمفلاًمفشاعنإلا

ةقطنملاةيامحيفةيلوألاتافاعسإلافادهألثمتت،عيقصلاةمضقلةلاحيف:عيقصلاةمضق•
.سفنتلاىلعظافحلاوةعرسبةباصملاةقطنملاةئفدتوتاباصإلانمديزملانمةدمجتملا

ديربتلازاغتيز
ىلعلصحا.لقألاىلعةقيقد15ةدملءاملانمةريبكتايمكباًروفنينيعلالسغا:نانيعلا•

.ةلجاعةيبطةيانع
اذإةيبطةيانعىلعلصحا.نوباصلاوءاملابًاديجلستغاو.ةثولملاسبالملاةلازإبمق:دلجلا•

.باهتلالارمتسا

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

.روفلاىلعبيبطلاوأيلحملامومسلاجالعزكرمبلصتا.ؤيقتلاىلعكسفنمغرتال:علبلا•

ةةممالالسسللااتتااططااييتتححاا
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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،ةلجاعةيبطةدعاسمىلعلصحا.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

ةةممالالسسللااتتااققصصللمم
ةةننااييصصللاا
تامولعمكئاطعإبقصلملااذهموقي.بسانميلخادعقوميفدوجومةمدخلابصاخلاقصلملا
.كبةصاخلاةدحولابقلعتملاةمالسلازمراًضيأو،كبةصاخلاةدحولاليغشتليلدليزنت/لوخدلل
تاريسفتةيؤركنكمي.لصفلااذهيفةدوجوملاتامولعملابرشابملكشبكلتةمالسلازومرطبترت
.لصفلااذهةيادبنماًءدبزومرلاهذه
.ةدحولاةنايصبةصاخراذنإزومرىلعطقفقصلملااذهيوتحي::ةةظظححالالمم

ةةممالالسسللااتتااططااييتتححاا
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ةةننااييصصللااققصصللمم..11للككششللاا

ةةممالالسسللااتتااططااييتتححاا
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للييغغششتتللاا
.)ةلآلا-مدختسملاةهجاو(ةيلخادلامكحتلاةدحوبناجببسانمعضوميفليغشتلاقصلمدجاوتي
ةمعادلاقئاثولاوكبصاخلاةدحولالغشمليلدليزنت/لوصولاتامولعمقصلملااذهكلرفوي
.ةموعدملاتاغللانمديدعلابىرخألا

للييغغششتتللااققصصللمم..22للككششللاا

يليلااععللااددههجلجلاا

فثكملاةحورمةقطنم-طغاضلاليغشتةدحويفدجاوتي•

ةةممالالسسللااتتااططااييتتححاا
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ررّخخببُململااووفّفثثككُململااححووااررمم
:ةيلاتلاعقاوملايف)(ريذحتلاءامسأتاحولبةياردىلعنك
ريسلايقاوىلع•
رّخبُملاتيبمنميفلخلاءزجلايف•

ةةححووررململااننممررييذذحتحت..33للككششللاا

ددعُعببننععةةددححووللااللييغغششتتءءددبب
ههييببننتت

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

.ّفثكملامسق،ءابرهكلاقودنصءاطغىلعةدوجومتاقصلملا

ةةممالالسسللااتتااططااييتتححاا
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ةةددححوولللليئيئااققللتتللااللييغغششتتللااءءددببررييذذحتحت..44للككششللاا

ددييربربتتللااززااغغ
.F-Gasحئاوللاًقفو،زاغلاةداعتساوأنحشلةمدخلاذفانمراوجبديربتلازاغقصلمعقي

ةجلاعميرارحلاسابتحاللةببسمتازاغىلعيوتحتتادعملاكلتنأىلإFزاغلاقصلمريشي
.رولفلاب

ةةممالالسسللااتتااططااييتتححاا
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ةةددااهشهشللااععوونن
UNECEقصلمجذومن R10.

ةةممالالسسللااتتااططااييتتححاا
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ةةددححووللااففصصوو
Thermoنمةقاطلابلمعتيتلاتانحاشلاتادحوةرايسدُعت Kingنمتادحونعةرابع
تانحاشلاىلعةدمجملاوةجزاطلاتاقيبطتللامهميمصتمترّخبُموفثكمنمنوكتتنيتعطق
.ةريغصلاتالفحلاو
ةقاطلاريفوتمتي،قيرطلاىلعليغشتلاءانثأ.ةريغتمتاعرسبمكحمطغاضةطساوباهليغشتمتي
رايتلاتالوحمربعيسيئرلادادمإلاذخأمنميطايتحالاعضولاليغشتمتيو.ةرايسلاةطساوب
.فثكملامسقيفةنمضملارمتسملارايتلا/ددرتملا
Directمكحتلاةدحولِّهست Smart Reefer (DSR(نيحيف،كتدحوليغشتمادختسالاةلهس
.ةنايصلاةلوهسبيرايعملااهميمصتحمسي
:E-Seriesةئفلاتادحولمشت
•E-200:اهنمةبيرقلاوأةيوئمةجرد0قوفةجزاطلاةرارحلاةجردتاقيبطتل.

•E-200 MAX:ةجرد32-ىلإلصتوةيوئمةجرد0نملقأةدمجملاةرارحلاةجردتاقيبطتل
.ةيوئم

:ةيساسأزرُطةثالثرفوتت
لكليغشتلالخنمجلثلاةلازإوديربتلابموقي:20زارطلا•

ٍ
ةرايسلابدوجوملاطغاضلانمّ

.يطايتحالايئابرهكلاطغاضلاو
لكليغشتلالخنمجلثلاةلازإوديربتلاونخاسلازاغلاةئفدتبموقي:50زارطلا•

ٍ
طغاضلانمّ

.يطايتحالايئابرهكلاطغاضلاوةرايسلابدوجوملا

•Spectrum:ةقطنمعمهالعأةدراولازرُّطللةددعتملاةرارحلاتاجردتاذتارادصإلامسقنت
.ةفلتخملاةرارحلاتاجردلتادادعإةعومجمتاذقطانمىلإةلومحلا
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ةةييسسااييققللااةةددححووللااتتااززييمم
يلوبلاةدامنمءاطغعمةنايصلالهسوموينمولألانملكيهبنزولافيفخميمصت-فثكملا•

.تارايسلاةعانصيفمَدختسملانيليبورب
نمعونصملانيليبوربيلوبلاةدامنمعونصمءاطغعمةياغللفيحنميمصت-رّخبُملا•

.تارايسلاةعانصيفمَدختسملاموينمولألا
Directةيلخادلامكحتلاةدحو-مكحتلارصانع• Smart Reefer (DSR(مادختسالاةلهس.

.)ةدحولازارطلاًقفو(R-404AوأR-452AوأR-134a-ديربتلازاغ•
يئابرهكلايطايتحالا•
حمسيةليوطًةرتفمودتيتلاةرايسلاةيراطبمادختسانإ-تقؤملاةيراطبلامادختساةفيظو•

رايتدلومرفاوتيالامدنعةنيعمةرتفلةروصقملاةرارحةجرديفمكحتلانامضبمدختسملل
.ليكولاطيشنتىلإجاتحت.ةيطايتحاةقاطرداصموأددرتم

ديربتلاءادأنيسحتىلعلمعت-ؤطابتلاةعرسديازتوليغشتلافاقيإ/ليغشتلاءدبةفيظو•
ليغشت/ةرايسلاليغشتفاقيإ/ليغشتءدبطيشنتببسبةليوطلاكرحملافقوتتارتفلالخ
ةفاثكلاوذيرضحلاعيزوتلا،رورملاماحدزا،لاثملاليبسىلع(ؤطابتلاعضويفةرايسلا
.ليكولاطيشنتىلإجاتحت.)...،رورملاتاراشإنمةيلاعلا

تتااررااييخلخلاا
نخاسلازاغلا•
بابلاحاتفمتاودأ•

غيرفتلاتوصضفاختاودأ•

جلثلاةيطغأ•

كالسألاةيطغأ/ديربتلاموطرخ•
فقسلاىلعتيبثتلاتاودأ•
TKعبتت•

50ددرت،تلوف230دهجبروطلايداحأيئابرهكلارايتلاارايخ(يئابرهكلايطايتحالاسباقلا•
)تلوف60ددرت،تلوف115دهجبروطلايداحأيئابرهكرايتوأزتره

ءالمعلاتاجايتحابسانتليثيدحتلاليدعتلارايخكوأعنصملايفتارايخلاضعبتيبثتمتي::ةةظظححالالمم
.ةيدرفلا

ممااظظننللااتتااننووككمم
ةهجاو(ةيلخادمكحتةحولورخبموفثكموطغاض:ةيسيئرتانوكمةعبرأنمماظنلانوكتي
.)ةلآلا-مدختسملا

ةةددححووللااففصصوو
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ططغغااووضضللاا//ططغغااضضللاا
متيطغاضعمةيئابرهكلاةيطايتحالاعاضوألاولقنتملاليغشتلالمعي،E-Seriesتادحوعم
يفةرايسلاةيراطبنمةقاطلاىلعلوصحلامتي.ددرتمرايت/رمتسمرايتلوحمةطساوبهليغشت
.يئابرهكلايطايتحالاعضولايفةيجراخةقاطردصمنموألقنتملاليغشتلا

ففثثككململاا
ةلوهسبءاطغلاةلازإنكمي.ةلومحلاقودنصةمدقمىلعوأةرايسلاحطسىلعفثكملادجاوتي
.ةدحولاةنايصوأتامامصلاىلإلوصولل

ففثثككململاا..55للككششللاا

ررّخخببُململاا
.ةنايصللةلوهسبءاطغلاةلازإنكمي.ةلومحلاقودنصلخادفقسلاىلعرّخبُملاتيبثتمتي

ينينوورترتككللإلإلاامكمكححتتللااممااظظنن
ةدوجوملا-DSR-IVمكحتلاةدحو(ينورتكلإلامكحتلاةدحونمينورتكلإلامكحتلاماظننّوكتي
ليغشتةنحاشلاقئاسلةلآلا-مدختسملاةهجاوحيتت.ةلآلا-مدختسملاةهجاوو)فثكملاةدحولخاد
Thermoنمديربتلاةدحو King.

ةةللآلآلاا--ممددخختتسسململااةةههججااوو..66للككششللاا

ففصصووللاا
:ةيلاتلاصئاصخلابينورتكلإلامكحتلاماظنزيمتي
يئاقلتلاليغشتلا•
يجيردتلاليغشتلا•
طشنلاضرعلا•

ةةددححووللااففصصوو



TK 61652-18-OP-AR24

ةءاضملاحيتافملاةحول•
يلامجإلاتاعاسلادادع•
ةرايسلاطغاضتاعاسدادع•
ةحاتملاةقاطللاًقفوةرايسلاطغاضددرت•
يئابرهكلايطايتحالاطغاضلاتاعاسدادع•
ضفخنملاةيراطبلادهجراذنإ•
ةيتوصلاةراشإلا•
يئاقلتلاوأيوديلاجلثلاةلازإ•
ةنايصلاريذحت•
هريودتمتييذلاءاوهلاةرارحةجردرعشتسم•
ةرارحلاةجردةءارقطبضةميق•
ةيئابرهكلاةقاطلاريذحت•
ةددعتملاةرارحلاتاجردتادحويفتاروصقملللقتسملالصفلا/لاصتالا•
ىلعليغشتلاءانثأءاوس،يئابرهكلارايتلاعاطقناببسبةدحولاتفقوتاذإ:يئاقلتلاليغشتلا
.يئابرهكلارايتلاةداعإدرجمبديدجنمأدبتسف،يئابرهكلايطايتحالاليغشتلاوأقيرطلا

.يئاقلتلاليغشتلاءدبدعبناوثعضبلةطشنريغليغشتلاعاضوأعيمجلظت:يجيردتلاليغشتلا
نوكتامدنعءانثتساباًمئادفلخلانمءاُضتوةلآلا-مدختسملاةهجاوةشاشلمعت:طشنلاضرعلا
نمًايودياهليغشتفاقيإمتنكلوةلصتمةدحولانوكتامدنعوأ)ةقاطنودنم(ةلصتمريغةدحولا
.)طشنراذنإدوجومدعةلاحيف(ةلآلا-مدختسملاةهجاو
ريغةدحولانوكتامدنعءانثتساباًمئادةلآلا-مدختسملاةهجاوحيتافمءاُضت:ةءاضملاحيتافملاةحول
ةهجاونمًايودياهليغشتفاقيإمتنكلوةلصتمةدحولانوكتامدنعوأ)ةقاطنودنم(ةلصتم
دنعاًمئادليغشتلافاقيإ/ليغشتلاحاتفمءاُضي.)طشنراذنإدوجومدعةلاحيف(ةلآلا-مدختسملا
.ةدحولايفةقاطلادوجوىلإريشييلاتلابو،)ةقاطنودنم(ةدحولالاصتامدع
.ةدحولااهيفلمعتيتلاتاعاسلاددعيلامجإ:يلامجإلاتاعاسلادادع
.قيرطلاىلعةدحولااهيفلمعتيتلاتاعاسلاددع:ةرايسلاطغاضتاعاسدادع
عضولايفةدحولااهيفلمعتيتلاتاعاسلاددع:يئابرهكلايطايتحالاطغاضلاتاعاسدادع
.يئابرهكلايطايتحالا

ةمظنأيفتلوف10,5نعةيراطبلادهجلقيامدنعةدحولالصفا:ضفخنملاةيراطبلادهجراذنإ
.رشابمرايتتلوف24ةمظنأيفتلوف21نملقأوأرشابمرايتتلوف12
متي.هسفنتقولايفيئابرهكلارايتلاوةرايسلاةيراطبليصوتدنعهطيشنتمتي:ةيتوصلاةراشإلا
.ديربتلاةدحوليغشتءانثأباوبألاحتفةلاحيفاًضيأهطيشنت

.يئاقلتلاوأيوديلاجلثلاةلازإنيبرايتخالانكمملانم:يئاقلتلاوأيوديلاجلثلاةلازإ
.ةدحولاىلعةنايصءارجإىلإةجاحلاصوصخبةشاشلاىلعريذحت:ةنايصلاريذحت

ةةددححووللااففصصوو
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ةروصقميفةرارحلاةجردلةشاشلاىلعةءارق:هريودتمتييذلاءاوهلاةرارحةجردرعشتسم
ىلعنيتروصقملايفةرارحلاةجردةءارقنكمي،ةيئانثلاةرارحلاةجردتادحويف.ليمحتلا
.اهسفنةشاشلا
ةجردتادحويف.ةشاشلاىلعةرارحلاةجردةءارقطبضةميق:ةرارحلاةجردةءارقطبضةميق
.اهسفنةشاشلاىلعنيتروصقمللةرارحلاةجردطبضةميقةءارقنكمي،ةيئانثلاةرارحلا

.يئابرهكرايتبةدحولالاصتانمةشاشلاىلعريذحت:ةيئابرهكلاةقاطلاريذحت

ةةددححووللاامكمكحتحترصرصااننعع

ررييذذحتحت
!!ةةببااصصإلإلااررططخخ
.ةريطخةباصإثودحنكميالإو؛اًمامتمكحتلارصانعمهفتتنكاذإالإاًقلطمةدحولالغشتال

ززووممررللاا،،ححييتتااففململاا،،))ةةللآلآلاا--ممددخختتسسململااةةههججااوو((ةةييللخخااددللاامكمكححتتللااةةححووللةةششااشش..77للككششللاا

وأ)ةقاطنودنم(ةلصتمريغةدحولانوكتامدنعءانثتساباًمئادفلخلانمءاُضتولمعتضرعلاةشاش1.
ضرعت.ةلآلا-مدختسملاةهجاونمًايودياهليغشتفاقيإمتنكلوةلصتمةدحولانوكتامدنع
تاجردتادحويفليمحتلاتاروصقمنملكل(هريودتمتييذلاءاوهلاةرارحةجردًةداع
.)ةددعتملاةرارحلا

فاقيإ/ليغشتلاحاتفم2.
ليغشتلا

نودنم(ةدحولالاصتامدعدنعاًمئادءاُضي.ةدحولاليغشتفاقيإ/ءدبلحاتفملااذهمدختُسي
.ةدحولايفةقاطلادوجولرشؤمةباثمبلمعييلاتلابو،)ةقاط

.تامولعملاتاشاشوةلجاعلاتاشاشلاددحي)ديدحت(حاتفملا3.

.ةرارحلاةجردطبضةميقةدايزلمدختُسي)ىلعأ(حاتفملا4.

.ةرارحلاةجردطبضةميقليلقتلمدختُسي)لفسأ(حاتفملا5.

.كلذىلإامو،ًايوديجلثلاةلازإلثمةديدجرماوألاخدإلمدختُسي)لاخدإ(حاتفملا6.

اًضيأهطيشنتمتي.هسفنتقولايفيئابرهكلارايتلاوةرايسلاةيراطبليصوتدنعهطيشنتمتيةيتوصلاةراشإلا7.
.ديربتلاةدحوليغشتءانثأباوبألاحتفةلاحيف

ةةددححووللااففصصوو
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.ديربتلابةدحولاموقت.)لفسأىلإريشيمهسعمةرارحسايقم(ديربتلازمر8.

.نيخستلابةدحولاموقت.)ىلعأىلإريشيمهسعمةرارحسايقم(نيخستلازمر9.

ةجرد/ةيوئمةجرد10.
تياهنرهف

تاجردلاوأةيوئملاتاجردلابنوكتةشاشلاىلعةرارحلاةجردةءارقتناكاذإامىلإريشي
.تياهنرهف

.ماظنلايفراذنإدوجوىلإريشيراذنإلازمر11.

.ةدحوللةنايصءارجإىلإةجاحلاصوصخبرّذحيةنايصلازمر12.

.جلثلاةلازإعضوىلعةدحولاطبضىلإريشيجلثلاةلازإزمر13.

.يئابرهكلايطايتحالاعضولاىلعةدحولاطبضىلإريشيءابرهكلازمر14.

جلثةلازإزمر15.
فثكملا

زمرلثمهسفنتقولايفهليغشتمتي(جلثلاةلازإعضوىلعفثكملاةدحوطبضىلإريشي
.)13جلثلاةلازإ

ةروصقملازمر16.
ةكرتشملا

.ةيدرفةرارحةجردةدحوكلمعتةددعتملاةرارحلاتاجردةدحونأىلإريشي

ةقاطضفخعضو.17
.ةدحولا

ىلعلمعتمكحتلاةدحونأينعياذهو.ةقاطلاضفخعضويفلمعيطغاضلانأىلإريشي
ٍلكشبةيراطبلادهجعفتريامدنعو.نيعمةيراطبدهجببسباهلاصيإمتييتلاةقاطلاليلقت
.نآلادعبزمرلااذهرهظينلوعضولااذهليطعتمتي،ٍفاك

))ططققفف5500وو2200ززررططللاا((يطيطااييتتححالالااللييغغششتتللاا
ررييذذحتحت

!!ررططخلخلاايئيئااببررههككللااددههجلجلاا
لاصتالالبقةبسانملاةيطايتحالاةقاطلاتابلطتمريفوتنمدمتعميئابرهكققحتينأيغبني
.ديدجةقاطردصمب

دهجلاةقاطلباكليصوتقيرطنعيئابرهكلايطايتحالاعضولايفتادحولاهذهليغشتنكمي
تابثءانثأيطايتحالاليغشتلامادختسامتي.ةرايسلاىلعتبثملاةدحولاةقاطسبقمببسانملا
.كرحملاليغشتفاقيإعمةرايسلا

ةةددححووللااففصصوو
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يطيطااييتتححالالااةةققااططللااسسببققمم..88للككششللاا

ةةددححووللااففصصوو
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يئيئااببررههككللااممااظظننللاا
.رمتسمرايتتلوف12ةردقبةدحولايفديربتلاتادحوومكحتلارصانعتانوكملمعت

رايتتلوف12/230دهجلوحمىلإةفاضإلاباذه.مكحمكرحمطغاضىلعتادحولاهذهيوتحت
ةفيظويفةليوطٍةرتفلةدتممةيراطبوأ(ةرايسلاةيراطبنمةقاطلاىلعلصحيثيح،ددرتملا
ليوحتبفثكملاةدحويفدوجوملالوحملاموقي.))ةطشنمتناكاذإ(تقؤملاةيراطبلامادختسا

يفديربتلاةدحوومكحتلارصانعتانوكمليغشتلرمتسمرايتتلوف12ىلإددرتمرايتتلوف230
فاقيإ/ليغشتلاءدبلةرفوتمةفيظوىلعةدحولاهذهلمتشتامك.يطايتحالاعضولايفةدحولا
طيشنتببسبةليوطلاكرحملافقوتتارتفلالخديربتلاءادأنيسحتلؤطابتلاةعرسةدايزوليغشتلا
ةفاثكلاوذيرضحلاعيزوتلا،رورملاماحدزالاثملاليبسىلع(ةرايسلاليغشتفاقيإ/ليغشتءدب
فاقيإ/ليغشتلاءدبيفمكحتللةيجراخةرايسمعدبلطتتيتلاو.)...،رورملاتاراشإلةيلاعلا
Thermoليكولثممىلإعوجرلاكنكمي.ؤطابتلاةعرسةدايزوليغشتلا Kingىلعلوصحللكيدل
.تامولعملانمديزم

ررههصصننململاا
.ةفلتخملاتارهصنملالالخنمةيئابرهكلاتانوكملاةيامحمتت

لصتموهوةرايسلاكرحمةروصقميفيسيئرلاةقاطلارهصمدجاوتي-يسيئرلاةقاطلارهصنم
ناكاذإةليوطةرتفمودتيتلاتقؤملامادختسالاةيصاختاذةيراطبلاوأ(ةرايسلاةيراطببًةرشابم
.))ًابسانم
ليكولالخنمطقفاهلادبتسابجيوةمدخللةحلاصريغريبمأ150ةردقبةجمدملاتارهصنملاهذه

Thermo King.
.ةرايسلايفجمدملالاعشإلاماظنبلاعشإلاةقاطرهصنمليصوتمتي-لاعشإلاةقاطرهصنم
كرحمءاطغلفسأوأةنيباكلالخادتارهصنملاةحولعقومديدحتنكمي،ةرايسلاىلعاًدامتعا
.ةرايسلا
لوصوللفثكملاءاطغعزنا.فثكملاةدحويفتارهصنملاهذهدجاوتت-ةدحولانوكمتارهصنم
مكحتلاماظن“(عجار)(عجار.تارهصنملاضعبمادختسامتيالدق،كزارطبسح.اهيلإ
.p”,يئابرهكلا 46(.

ةةددححووللااففصصوو
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))ففثثككململااءءااططغغةةللااززإإ((ررههصصننململااععققوومم..99للككششللاا

ةةددححووللااففصصوو
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للييغغششتتللااتتامامييللععتت

ممااععللااللييغغششتتللاا
ةميق(دادعإ:نيتميقىلعةرارحلاةجرديفمكحتلادمتعي،تانحاشلااهكرحتيتلاتادحولايف
فالتخالاددحيس.اهريودتمتييتلارّخبُملاةرارحةجردوينورتكلإلاةرارحلاةجردمظنم)طبض
.nullوأنخاسلاوأدرابلا:ليغشتلاعضوكلتةرارحلايتجردنيب

ةدحولالمعت،طبضلاةميقنمىلعأليمحتلاةروصقميفةرارحلاةجردنوكتامدنع:درابلا•
.اهريودتمتييتلارّخبُملاةرارحةجردليلقتىلعدرابلاعضولايف

ةدحولاريغتت،طبضلاةميقنملقأليمحتلاةروصقميفةرارحلاةجردنوكتامدنع:نخاسلا•
.اهريودتمتييتلارّخبُملاةرارحةجردةدايزلنخاسلاعضولاىلإ

•Null:نيبةرارحلاةجردلظتامنيبو،طبضلاةميقةرارحةجردىلإلوصولادرجمبXةجرد
وأةرارحلاىلإلقنلابرمأدجويال،طبضلاةطقننملقأوأىلعأتياهنرهفةجرد/ةيوئم
.Nullعضويفةدحولالمعتو،ةدوربلا

يفةدحولالمعت،تاعاس8و1نيبام،درابلاعضولايفةددحمةينمزةرتفدعب:جلثلاةلازإ•
نكمي.فثكملافلموأرّخبُملافلميفمكارتملاجلثلاىلعءاضقللليغشتللعبارلاعضولااذه
.ًايوديوأًايئاقلتجلثلاةلازإءدب

البرودة

ARA2553

انخفاض في درجة الحرارة

الوضع 
Null

X مئویة/فھرنھایت أكبر 
من قیمة الضبط

قیمة ضبط درجة الحرارة

X مئویة/فھرنھایت أقل من قیمة الضبط

الحرارة

زیادة في درجة الحرارة

هذهطبضنكمي،ةدحولاتيبثتءانثأ.)تياهنرهفةجرد5(ةيوئمتاجرد3وهXـلعنصملادادعإ
ةدحاوةجردغلبتتادايزب)تياهنرهفتاجرد9و2(ةيوئمتاجرد5و1نيبحوارتيرادقمبةميقلا
.تياهنرهف/ةيوئم
ةجرد22+ىلإةيوئمةجرد20-نمةرارحلاتاجرديفمكحتلانكمي:R-134aديربتلاتادحو
.)تياهنرهفةجرد71+ىلإتياهنرهفتاجرد4-(ةيوئم
22+ىلإةيوئمةجرد32نمةرارحلاتاجرديفمكحتلانكمي:R-404A/R-452Aديربتلاتادحو
.)تياهنرهفةجرد71+ىلإتياهنرهفةجرد26-(ةيوئمةجرد
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:ناونعلا
Sant Josep, 140-142 P.I. “El Pla”،

Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona, Spain.

.ةيعجرملالسلستملامقرلاةحول:عنصلاةنس
Thermoليكوذّفني KingتاءارجإلاًقفوليغشتلاوبيكرتلاThermo Kingكلذ.اهتاموسرو
.طقفةعنصملاةكرشلانمبوتكملانذإلاءانثتساب

ةةددححووللااللييغغششتتءءددبب
ككررحملحملااللييغغششتت
.ةرايسلاليغشتءدب.1
طيشنتمتيس.ةلآلا-مدختسملاةهجاويفدوجوملاليغشتلافاقيإ/ليغشتلاحاتفمىلعطغضا.2

.ةلآلا-مدختسملاةهجاوةشاش
.رمألامزلاذإطبضاو،طبضلاةميقنمققحت.3

يئيئااببررههككللاايطيطااييتتححالالااللييغغششتتللاا
رايتلاروطودهجنأنمققحت.ةيئابرهكلاةقاطلاسبقمبيجراخلايئابرهكلارايتلاليصوتبمق.1

.ةدحوللنابسانميئابرهكلا

ررييذذحتحت
!!ررططخلخلاايئيئااببررههككللااددههجلجلاا

.ةنمآفورظلظيفلاصتالاءارجإنمدكأت،ةيجراخلافورظلاةلاحيف

طيشنتمتيس.ةلآلا-مدختسملاةهجاويفدوجوملاليغشتلافاقيإ/ليغشتلاحاتفمىلعطغضا.2
.ةشاشلاىلعءابرهكلازمررهظيس.ةلآلا-مدختسملاةهجاوةشاش

.رمألامزلاذإطبضاو،طبضلاةميقنمققحت.3
::تتااظظححالالمم

.عئاضبلاعونىلعةبقارملاهذهددرتدمتعيو،ةدحوللةمظتنملاةبقارملابىصوي.1

عضولايفوأكرحملابلمعتةدحولاتناكءاوس،ًايئاقلتليغشتلاعضوديدحتمتي.2
رظحمتي،ةيئابرهكلاةقاطللردصمبةدحولاليصوتدنع.يئابرهكلايطايتحالا
ءانثأةنحاشلاكرحمليغشتءدبةلاحيف.ًايئاقلتكرحملابلمعييذلاليغشتلا
لمعلايفةدحولارمتستس،ةيئابرهكلاةقاطلاردصمبةقاطلالباكليصوترارمتسا

.ةيتوصلاةراشإلاطيشنتمتيسويئابرهكلايطايتحالاعضولايف

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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ةةييددااععللااضضررععللااةةششااشش
.ةدحولاليغشتأدبيوليغشتلافاقيإ/ليغشتلاحاتفمىلعطغضلادنعرهظتيتلاةشاشلايههذه
ةجردتادحويفليمحتلاتاروصقمنملكل(هريودتمتييذلاءاوهلاةرارحةجردًةداعضرعت
.بسانملازمرلاعميلاحلاليغشتلاعضوو)ةيئانثلاةرارحلا

.ةشاشلاىلعاًضيأراذنإلازمررهظيس،راذنإدوجوةلاحيف

ةةييددررففللااةةررااررحلحلااةةججررددتتااددححوو
.يطايتحالاليغشتلاودرابلاعضولاوةيوئمتاجرد10,8ةرارحةجردهاندألاثملاحضوي

ةةددددععتتممةةررااررحلحلااةةججررددتتااددححوو
ةجردو،ةيسيئرلاةروصقملايفدرابلاعضولاوةيوئمتاجرد10-ةرارحةجردهاندألاثملاحضوي
ىلععضولايفةدحولالمعت.ةديعبلاةروصقملايفنخاسلاعضولاوةيوئمةجرد2ةرارح
.قيرطلا

ططببضضللااةةممييققةةررااررححةةججررددىلىلإإللووصصووللاا
.ةلوهسوةعرسبطبضلاةميقةرارحةجردرييغتنكمي

ةةييددررففللااةةررااررحلحلااةةججررددتتااددححوو
فورحلاوةيلاحلاطبضلاةميقةرارحةجردرهظتسونيترمهتلفأو)ديدحت(حاتفملاىلعطغضا.1

SPةشاشلاىلع.

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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يف.ةبولطملاطبضلاةميقةرارحةجردديدحتل)لفسأ(وأ)ىلعأ(مهسألاحيتافمىلعطغضا.2
طبضلاةميقةرارحةجردريغتتس،اهتالفإورارزألاهذهنميأىلعطغضلااهيفمتيةرملك
.ةدحاوةجردب

هتلفأو)ديدحت(حاتفملاىلعطغضاوأطبضلاةميقطبضلهتلفأو)لاخدإ(حاتفملاىلعطغضا.3
.ةيداعلاةشاشلاىلإةدوعلاوطبضلاةميقطبضل

ديدحتلةيناث20لالخ)لاخدإ(حاتفموأ)ديدحت(حاتفمىلعطغضلامتيملاذإ::ةةممههممةةظظووححللمم
طبضةميقدنعلمعلايفةدحولارمتستسف،ةديدجلاةرارحلاةجردطبضةميق
.ةيلصألاةرارحلاةجرد

ةةددددععتتممةةررااررحلحلااةةججررددتتااددححوو
MSKجمانربلارودصذنم::ةةظظححالالمم Thermoتحرط،544.03 Kingيتلاةقطنملاةيولوأةفيظو

طبضلاةميقءافيتسالةنيعمةقطنملةئفدتلاوأديربتلاةيولوأريفوتبفيطلاتادحولحمست
.ةلصفملاتامولعملاةفرعمليلحملاليكولابلصتا.نكممتقوعرسأيف

ةرارحةجردرهظتسو،نيترمهتلفأو)ديدحت(حاتفملاىلعطغضا:ةيسيئرلاليمحتلاةروصقم.1
.ةشاشلاىلعSPفورحلاوةيسيئرلاةروصقملايفةيلاحلاطبضلاةميق

يف.ةبولطملاطبضلاةميقةرارحةجردديدحتل)لفسأ(وأ)ىلعأ(مهسألاحيتافمىلعطغضا.2
طبضلاةميقةرارحةجردريغتتس،اهتالفإورارزألاهذهنميأىلعطغضلااهيفمتيةرملك
.ةدحاوةجردب

هتلفأو)ديدحت(حاتفملاىلعطغضاوأطبضلاةميقطبضلهتلفأو)لاخدإ(حاتفملاىلعطغضا.3
.طبضلاةميقةرارحلاةجرددادعإةشاشةديعبلاةروصقملاىلإرييغتلل

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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ديدحتلةيناث20لالخ)لاخدإ(حاتفموأ)ديدحت(حاتفمىلعطغضلامتيملاذإ::ةةممههممةةظظووححللمم
طبضةميقدنعلمعلايفةدحولارمتستسف،ةديدجلاةرارحلاةجردطبضةميق
.ةيلصألاةرارحلاةجرد

ةديعبلاةروصقملايفةيلاحلاطبضلاةميقةرارحةجردرهظتس:ةديعبلاليمحتلاةروصقم.4
.ةشاشلاىلعSP2فورحلاو

يف.ةبولطملاطبضلاةميقةرارحةجردديدحتل)لفسأ(وأ)ىلعأ(مهسألاحيتافمىلعطغضا.5
طبضلاةميقةرارحةجردريغتتس،اهتالفإورارزألاهذهنميأىلعطغضلااهيفمتيةرملك
.ةدحاوةجردب

هتلفأو)ديدحت(حاتفملاىلعطغضاوأطبضلاةميقطبضلهتلفأو)لاخدإ(حاتفملاىلعطغضا.6
.)ةروصقملاديدحت(CSEةشاشىلإلاقتنالاوطبضلاةميقطبضل

ديدحتلةيناث20لالخ)لاخدإ(حاتفموأ)ديدحت(حاتفمىلعطغضلامتيملاذإ::ةةممههممةةظظووححللمم
طبضةميقدنعلمعلايفةدحولارمتستسف،ةديدجلاةرارحلاةجردطبضةميق
.ةيلصألاةرارحلاةجرد

ةةررووصصققململااددييددحتحت
:ةحاتملاةفلتخملاةعبرألاتارايخلانيبرايخلاديدحتل)لفسأ(وأ)ىلعأ(حاتفملاىلعطغضا.1

نيتروصقملااتلكنوكتثيحةددعتملاةرارحلاتاجردليسايقلادادعإلاوهاذه:1-2•
.طشنلاعضولايف)نيتقطنملا(

.)نيتقطنملا(نيتروصقملااتلكيفةرارحلاةجردةشاشلارهظت–

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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2ةروصقملاليطعتمتيامنيبةطشنم1ةروصقملا:1ةروصقملا•

.2ةروصقملاةءارقرهظتالامنيب،ةشاشلاىلع1ةروصقملاةرارحةجردطقفرهظت–

.1ةروصقملاليطعتمتيامنيبةطشنم2ةروصقملا:2ةروصقملا•

.1ةروصقملاةءارقرهظتالامنيب،ةشاشلاىلع2ةروصقملاةرارحةجردطقفرهظت–

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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ضرعمتيو؛ةرارحلاتاجردلةدحاوةدحوكلمعلل2و1نيتروصقملانيبعمجلامتي:1-1•
.طقف1ةروصقملاةرارحةجرد

زمرطيشنتدنعنكلو،ةدحاوةدحواهنأىلعةرارحلاتاجردةدحوةشاشلارهُظت–
.ةدحاوةدحوكلمعتةرارحللتاجردلةيئانثةدحوعقاولايفاهنأىلعلديثلثملا

هتلفأو)ديدحت(حاتفملاىلعطغضاوأنيعمرايخديدحتلهتلفأو)لاخدإ(حاتفملاىلعطغضا.2
.ةيسايقلاةشاشلاىلإةدوعلاونيعمرايخديدحتل

ديدحتلةيناث20لالخ)لاخدإ(حاتفموأ)ديدحت(حاتفمىلعطغضلامتيملاذإ::ةةممههممةةظظووححللمم
طبضةميقدنعلمعلايفةدحولارمتستسف،ةديدجلاةرارحلاةجردطبضةميق
.ةيلصألاةرارحلاةجرد

اًاييووددييررّخخببُململااججللثثةةللااززإإةةررووددءءددبب
ةلازإةرودعضويفتسيلةدحولانأنمدكأت،ًايوديجلثلاةلازإيفءدبلالبق::ةةممههممةةظظووححللمم

جلثلاةلازإزمررهظي،جلثلاةلازإةرودعضويفلعفلابةدحولانوكتامدنع.جلثلا
.ةشاشلاىلع

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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ةشاشلاىلع)ةئيضم(dEFفرحألارهظتسوهتلفأوةدحاوةرم)ديدحت(حاتفملاىلعطغضا.1
.ةيلاحلاإةيلاحلاجلثلاةلازإةلاحليغشتفاقيإعم

)لفسأ(وأ)ىلعأ(حاتفملاىلعمث،)لاخدإ(حاتفملاىلعطغضا،ًايوديجلثلاةلازإعضوطيشنتل.2
.لعفمىلإجلثلاةلازإةلاحريغتتفوسو

تادحولاةلاحيفتارمثالث(ةيسايقلاةشاشلاىلإةدوعللنيترم)ديدحت(حاتفملاىلعطغضا.3
ةلازإزمروdEFفرحألارهظتثيح،)ةسوكعملاتارودلاتادحووأةرارحلاةجردلةددعتملا
ةجرد0نملقأليمحتلاةروصقمةرارحةجردنوكتنأبجي(جلثلاةلازإةرودءدبدنعجلثلا
.)ةيوئم

.ديربتلاعضوىلإةدوعلادعبةرتفلةشاشلاىلعةرهاظdEFفرحألالظتس::ةةظظححالالمم

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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تتااررااذذننإلإلاا
قيرطنعلغشملاهبنيوراذنإلادوكقيقدلاجلاعملالجسي،حيحصلكشبةدحولالمعتالامدنع
.راذنإلاعونلاًقفوةدحولاليغشتفقويوراذنإلادوكضرع
:راذنإلانمتائفثالثكانه

ييووددييللااللييغغششتتللاا
.ةشاشلاىلعراذنإلازمرطقفرهظيو،ةدحولاراذنإلافقُوي

نمليغشتلاءدبل)ليغشتلافاقيإ/ليغشتلا(حاتفمىلعطغضلابجي،راذنإلاةلاححيحصتدرجمب
.ديدج
نمرثكأكانهناكاذإ.ةشاشلاىلعيلاحلاراذنإلادوكضرعلهتلفأو)ديدحت(حاتفملاىلعطغضا
طغضلاقيرطنعبيترتلابةدحولايفةدوجوملاراذنإلاداوكأعيمجضرعنكميف،طشنراذنإ
.هتالفإو)ديدحت(حاتفملاىلع

يئيئااققللتتللااللييغغششتتللاا
حيحصتدرجمبًايئاقلتةدحولاليغشتأدبيوةشاشلاىلعراذنإلازمررهظيو،ةدحولاراذنإلافقُوي
.راذنإلاةلاح

متييذلاءاوهلاةرارحةجردةءارقأطخراذنإدوك(رهظيسف،راذنإلاثدوحدنعP1Eةلاحيف
.هريودتمتييذلاءاوهلاةرارحةجردةءارقنمًالدب،راذنإلازمرعمةشاشلاىلع—،)هريودت

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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زمرعمةشاشلاىلع—رهظيسف،ةددعتمةدحوةرارحلاتاجردبةصاخلاةدحولاتناكلاحيفو
.ةسيئرلاةروصقملايفهريودتمتييذلاءاوهلاةرارحةجردةءارقنمًالدب،راذنإلا

ةجردةءارقأطخراذنإدوك-رهظيسP2Eروهظدنع،ةرارحلاتاجردلةددعتملاتادحولاةلاحيف
نمًالدب،راذنإلازمرعمةشاشلاىلعاًضيأ—ةديعبلاةروصقملايفهريودتمتييذلاءاوهلاةرارح
.ةديعبلاةروصقملايفهريودتمتييذلاءاوهلاةرارحةجردةءارق

نمرثكأكانهناكاذإ.ةشاشلاىلعيلاحلاراذنإلادوكضرعلهتلفأو)ديدحت(حاتفملاىلعطغضا
طغضلاقيرطنعبيترتلابةدحولايفةدوجوملاراذنإلاداوكأعيمجضرعنكميف،طشنراذنإ
.هتالفإو)ديدحت(حاتفملاىلع

ةةييتتووصصللااتتااررااششإلإلاا
هسفنتقولايفةيبرهكلاةيذغتلاوةرايسلاةيراطبليصوتمتيامدنعةيتوصلاتاراشإلاطيشنتمتي
تناكلاحيفاًضيأةيتوصلاتاراشإلاطيشنتمتي.)دادعتسالاعضويفلمعلايفةدحولارمتست(
.اًددحمرايخلااذهناكاذإ،ةحوتفملاباوبألا

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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ررااذذننإلإلااززااههججددووككففصصوو
ننووللللااددووككتتااففييررععتت..11للووددججللاا

ًايروفًءارجإذختاددحموهامكققحتليغشتلابحومسم

ففصصووللااههييببننتت

يوديلاليغشتلا

bAtةرايسلاةيراطبصحفا-دهجلاةضفخنمةيراطبلا.

يئاقلتلاليغشتلا

HPةياغللعفترمفيرصتطغضُماظنلافَشتكا-يلاعلاطغضلاراذنإ.
Thermoليكوبلصتاف،ةدحولاليغشتةداعإدعبةلكشملاهذهترمتسااذإ Kingلماعتتيذلا
.هعم

LPةياغللضفخنمصاصتماَطغضُماظنلافَشتكا-ضفخنملاطغضلاراذنإ.
Thermoليكوبلصتاف،ةدحولاليغشتةداعإدعبةلكشملاهذهترمتسااذإ Kingلماعتتيذلا
.هعم

PSEلصتمريغوأًابوطعميلاعلاطغضلارعشتسمحبصأ-يلاعلاطغضلارعشتسملشف.
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

dr1،dr2تناكاذإامققحت)بابلالفقرايختاذتادحولاعمطقف(ةحوتفمعئاضبلاقيدانصباوبأ
بابلاحاتفمنيوكتوأةبوطعمباوبألاحيتافمنأينعياذهف،ةحوتفمنكتملاذإ،ةحوتفمباوبألا
.حيحصريغ
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

tCOمكحتلاةدحوةرارحةجردعافترا
Thermoليكوبلصتاف،ةدحولاليغشتةداعإدعبةلكشملاهذهترمتسااذإ Kingلماعتتيذلا
.هعم

SOFجمانربلالشف
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

P1Eةجردرعشتسم-بوطعمعئاضبلاقودنصلخادهريودتمتييذلاءاوهلاةرارحةجردرعشتسم
.لصتمريغوأبوطعمهريودتمتييذلاءاوهلاةرارح
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

P2Eوأةحوتفمةرئاد(ديعبلاعئاضبلاقودنصيفهريودتمتييذلاءاوهلاةرارحةجردةءارقيفأطخ
)رصقةرئاد
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

تالاصتالايفلشفةروصقملا
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

H01لاصتادقفDSR-ىرخألاةينورتكلإلامكحتلاةدحوبلاصتالادقفمت.
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

H02لاصتادقفHMI-ةلآلا-مدختسملاةهجاوبلاصتالادقفمت.
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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ففصصووللااههييببننتت

H0Aردصمبةدحولاليصوتمتيالوةرايسلالاعشإحاتفملصفمتي-ةضفخنملاةقاطلاعضوطيشنت
.لمعلاديقلظتاهنكلوةدحولاليغشتطيبثتمتيدق.ةيجراخةقاط
.مويلاةياهنيفراذنإلابريرقتلاسرإمتي

H0Bةرايسلاةيراطبدهجضفخني،ليغشتلافاقيإديقةدحولانوكتامدنع-نوكسلاعضوطيشنت
.ةقاطلاةداعتسادرجمبمكحتلاةدحوليعيبطلاليغشتلافانئتسامتيسو.دحلانود
.مويلاةياهنيفراذنإلابريرقتلاسرإمتي

H0Cدهجضفخنادقل-دهجلاضافخنادنعليغشتلافاقيإراذنإ-ةقاطلاضفخدنعليغشتلافاقيإ
دهجلاعفترينأدرجمبليغشتلافاقيإراذنإحسممتيو.ددحملانمىندأىوتسمدنعةيراطبلا
.ىرخأةرمدحلااذهنمىلعأ
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

H10ماظنلانييعتةداعإمزلت،يلخاد-يلخادلاشالفلاحسمأطخ
.مويلاةياهنيفراذنإلابريرقتلاسرإمتي

H12ديدجتباثجمانربرادصإليمحتدعبًةداعاذهثدحيمادختسالاديقةيضارتفالاتاملعَملا.
Thermoليكوبلصتاف،ةدحولاليغشتةداعإدعبةلكشملاهذهترمتسااذإ Kingلماعتتيذلا
.هعم

H15حسمأطخeMMC-مكحتلاةدحوىلإتاملعَملاليمحتدنعثدحيأطخDSR-IV.
Thermoليكوبلصتا،ماظنلانييعتةداعإمزلت،يلخاد Kingكيدل.

H16ةباتكأطخeMMC-مكحتلاةدحوىلإتاملعَملاليمحتدنعثدحيأطخDSR-IVةيلمعذيفنتوأ
.تانايبلاليجست
Thermoليكوبلصتا،ماظنلانييعتةداعإمزلت،يلخاد Kingكيدل.

H17ةءارقأطخeMMC-نيوكتلاتاملعَمةءارقدنعليغشتلاءانثأثدحيأطخ.
Thermoليكوبلصتا،ماظنلانييعتةداعإمزلت،يلخاد Kingكيدل.

H18مكحتلاةدحوىلإتباثلاجمانربلاليمحتدنعثدحيأطخ-شالفلاليمحتلشفDSR-IV.
Thermoليكوبلصتا،ماظنلانييعتةداعإمزلت،يلخاد Kingكيدل.

H1ASWحيحصريغجمانربرادصإىلعيوتحيةينورتكلإلاتانوكملادحأنأىلإريشي-قفاوتمريغ
.ميدقوأ
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

ططغغااضضللااللييغغششتتةةددححووتتااررااذذننإإ..22للووددججللاا

H21ليغشتلافاقيإراذنإ-ٍلاعروطرايت
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

H2Aليغشتلافاقيإراذنإ-رمتسملارايتلا/رمتسملارايتلالوحملٍلاعيئابرهكرايت
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

H22ليغشتلافاقيإراذنإ-لاخدإلادهجطرف
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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))ةةءءااررققللااععببااتت((ططغغااضضللااللييغغششتتةةددححووتتااررااذذننإإ..22للووددججللاا

H23نحشبددرتملارايتلادلوملحامسللكرحملاليغشتكنابسحيفذخ-لاخدإلادهجضافخنا
.ةرايسلاةيراطب
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

H24ليغشتلافاقيإراذنإ-اًدجةيلاعكرحمللةيئاهنلاةرارحلاةجرد
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

H25كرحملامكحتةدحوراذنإ،جرح-كرحملامكحتةدحولاصتاأطخ
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

H26كرحملامكحتةدحوراذنإ،جرح-لفقملاراودلا
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

H27كرحملامكحتةدحوراذنإ،جرح-طغاضلاليغشتءدبلشف
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

H28طغاضلاليغشتةدحوىلإرايتلالمحتيتلاراوطألادحألصفمت-روطلادقف)CDM(.
Thermoليكوبلصتا Kingهعملماعتتيذلا.

ررااذذننإلإلااددااووككأأححسسمم
ةلاحةلكشملحدعب.هاندأةمهملاةظوحلملاعجار.ةدحولايفراذنإلاةلاححيحصتًالوأبجي
ةيسايقلاةشاشلارهَظتس.ةيلاحلاراذنإلاداوكأفذحلهتلفأو)ديدحت(حاتفملاىلعطغضا،راذنإلا
.راذنإلاداوكأفذحدرجمب
:راذنإلاداوكأحسمل

ححص•
ِ
ّ .راذنإلادوكروهظىلإيدأيذلاببسلاْ

.راذنإلادوكفذحل)ديدحت(حاتفملاىلعطغضا•

ىلعراذنإدوكلكفذحل)ديدحت(حاتفملاىلعطغضا،دحاوراذنإدوكنمرثكأدوجوةلاحيف•
.ةدح

ةدحولافلتىلإةلكشملالحنودنمةرمتسمةروصبراذنإلاداوكأفذحيدؤيس::ةةممههممةةظظووححللمم
.طغاضلاو

تتااممووللععململااتتااششااششضضررعع
ةةسسييئئررللااةةمئمئااققللاا
:ضرعل)ديدحت(حاتفملامِدختسا،ةيسايقلاةشاشلانم
.)اهنمطشنلا(تاراذنإلا.1
.ًايوديرّخبُملاجلثةلازإ.2
.ةرارحلاةجردطبضةميق.3

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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تتااععااسسللااددااددععةةمئمئااقق
مث،تاعاسلادادعةمئاقحتفلناوثثالثةدمل)ديدحت(حاتفملاىلعطغضا،ةيسايقلاةشاشلانم
:ضرعل)ديدحت(حاتفملامدختسا
1.HC:ةنايصلاراطخإلةيقبتملاتاعاسلا.
2.tH:ةلومحلاةيامحلةدحولاليغشتهيفمتيذلايلامجإلاتقولا.
3.EC:يطايتحالاءابرهكلاطغاضليغشتتاعاس.
.ةسيئرلاةمئاقلاىلإةدوعلا.4

للييغغششتتللااتتامامييللععتت
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صصححففللااووللييممححتتللااتتااءءااررججإإ

دعبامتاءارجإو،ليمحتلاتاءارجإو،ليمحتلالبقمتتيتلاصحفلاتايلمعلصفلااذهفصي
صحفلاتايلمعو،ليمحتلادعبمتتيتلاصحفلاتايلمعو،ليمحتلادعبصحفلاتايلمعو،ليمحتلا
Thermoديربتلاتادحوميمصتمت.قيرطلاىلعةعبتملا Kingةرارحلاةجردىلعظافحلل
ىلعةعبتملاتاءارجإلاوليمحتللاهبىصوملاتاءارجإلاعبتا.لقنلاءانثأجتنملاةلومحلةبولطملا
.ةرارحلابةقلعتملاتالكشملاليلقتيفةدعاسمللقيرطلا

للييغغششتتللااددععببااممصصحفحفتتااييللمعمع
نمققحتللةروصقملاةرارحةجردلفسأوىلعأىلإةرارحلامظنمدادعإطبضا:ةرارحلامظنم

.)ليغشتلاعاضوأعجار(ةرارحلامظنملمع
ةدملةدحولاليغشتبمق،ةبولطملاةرارحلاةجردىلعةرارحلامظنمطبضدعب:يديهمتلاديربتلا
ليزييديهمتلاديربتلا.ةنحاشلاليمحتلبق)نكمأنإلوطأوأ(ةدحاوةعاسىلإةعاسفصن
.ديربتلاماظنلديجرابتخاكلمعيوةيقبتملاةرارحلا
ضفخنتنأبجي-ةنحاشلانميلخادلاءزجلليديهمتلاديربتلانمةدحولايهتنتامدنع:جلثلاةلازإ
جلثلاةلازإةرودأدبا-)تياهنرهفةجرد35,6(ةيوئمةجرد2نملقأىلإرّخبُملاةرارحةجرد
.ًايئاقلتجلثلاةلازإةرودفقوتتنأبجي.جلثلاةلازإليوديلاحاتفملامادختساب

للييممححتتللااتتااءءااررججإإ
فاقيإنمدكأت،ةلومحلاةروصقملخادةرارحلاةدايزورّخبُملافلميفجلثلامكارتليلقتل.1

يفةنحاشلاليمحتءانثأةدحولالمعرارمتسانكمم(باوبألاحتفلبقةدحولاليغشت
.)ةقلغمباوبأيذعدوتسم

كانهتناكاذإامظحال.اهليجستبمقوةنحاشلاليمحتدنعةيانعبةلومحلاةرارحةجردصحفا.2
.ةرارحلاةجردقاطنجراختاجتنميأ

رّخبُملالخدمدستال.ةلومحلاربعءاوهلاريودتلةيفاكةحاسمرفوتةقيرطبعئاضبلاليمحتبمق.3
.هجرخموأ

Thermoتادحوميمصتمت.هليمحتلبقاًقبسمجتنملاديربتبجي.4 Kingةجردىلعظافحلل
ةرارحةجردليلقتلةممصمريغلقنلاديربتتادحو.ليمحتلادنعاهيلعتناكيتلاجتنملاةرارح
.ةلومحلا

للييممححتتللااددععببااممتتااءءااررججإإ
.قلغلاةَمكُحمباوبألاعيمجنأنمْقَّقَحت.1
.ةبولطملاةرارحلاةجردطبضةميقىلعةرارحلامظنمطبضا.2
.ةدحولاليغشتءدب.3
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ىلعطغضلاقيرطنعةظحللةدحولاجلثةلازإبمق،ةنحاشلاليمحتنمةعاسفصندعب.4
35,6(نيتيوئمنيتجردنملقأىلإفلملاةرارحةجردتضفخنااذإ.ًايوديجلثلاةلازإحاتفم
.ًايئاقلتجلثلاةلازإةرودفقوتتنأبجي.ةدحولاجلثلازيسف،)تياهنرهفةجرد

صصححففللااووللييممححتتللااتتااءءااررججإإ
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تتااففصصااووململاا

ددييربربتتللااممااظظنن
Thermoليكوبلصتا Kingديربتلاماظنةنايصوأتامدخلكبصاخلا.

ررووسسييربربمكمكللاا
EE--220000

راودلاعونلانم،يئابرهكمكحمطغاضطغاضلاعون

PVEتيزلاعون

ينينوورترتككللإلإلاامكمكححتتللااممااظظنن
رايتلاتلوف12
رمتسملا

رهصنملا

E-200

ريبمأ150سيئرلارهصنملا:1رهصنملا

ريبمأ15رّخبُملاةحورم:3رهصنملا

ريبمأ15ةيناثلارّخبُملاةحورم:4رهصنملا

ريبمأ20عيزوتلارهصم:5رهصنملا

ريبمأ2فيرصتلاتاناخس:6رهصنملا

ريبمأ20عيزوتلاتارهصملةيناثلاةبلعلا:8رهصنملا

ريبمأ15رّخبُملاةحورملةيناثلاةبلعلا:9رهصنملا

ريبمأ2فيرصتلاتاناّخسلةيناثلاةبلعلا:11رهصنملا

ريبمأACC15لاعشإلارهصم:14رهصنملا

ريبمأ5ةرايسلاةيراطب:25رهصنملا

فثكملاةحورمكرحم
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رايتلاتلوف13دهجلا
رمتسملا

ريبمأ10لماكلالمحلارايت

تاو130ةيليغشتلاةردقلا

2,800ةلماكةلومحعمةقيقدلايفةرود

فثكملاةحورمكرحم

رايتلاتلوف13دهجلا
رمتسملا

ريبمأ11لماكلالمحلارايت

تاو145ةيليغشتلاةردقلا

2,670ةلماكةلومحعمةقيقدلايفةرود

)مهعيمج(رّخبُملاةحورمتاكرحم

رايتلاتلوف13دهجلا
رمتسملا

ريبمأ7.5لماكلالمحلارايت

تاو97,5ةيليغشتلاةردقلا

2,800ةلماكةلومحعمةقيقدلايفةرود

طغاضلاكرحمةدحو

14,5ىلإ11,5نمةيراطبلالخدم
رشابملارايتلاتلوف

ددرتمرايتتلوف240:لحارمثالثنمنزاوتمولوزعمجرخم
ىصقأدحب

زتره300–30
ةعضاخةعرس(
)مكحتلل

،رمتسمتاو1150:ةيئابرهكلاجارخإلاةقاط
30ةدملتاو1400

ةيناث

تتااففصصااووململاا
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ننامامضضللاا
Thermoليكوبلاصتالاىجُري Kingةدحولدودحملانامضلاطورشةفرعملكيدلبرقألا
Thermoتاروطقم Kingةيلامشلااكيرمأعرف.

TKنامضىلإاًضيأعوجرلاىجري 61654-18-WA Thermo King EMEAصاخلادودحملا
.ةقاطلابلمعتيتلاتانحاشلاتادحوب
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ةةممددخلخلااووصصححففللااتتاارترتفف

ةةللححررللااللببققيعيعووببسسألألااصصححففللاا
.كلذىلإاموتازازتهالانموةيدايتعالاريغءاضوضلانمققحت.1

،كرحملاديربتءام(.لئاوسللتابيرستيأدوجومدعنمققحتلليرصبصحفءارجإبمق.2
.)ديربتلازاغو،تيزلا

كلذيفامب(ةروسكموأةككفموأةفلاتءازجأدوجومدعنمدكأتلليرصبصحفءارجإبمق.3
.)اهدوجوةلاحيفزجاوحلاو،ءاوهلابيبانأ

خبُملاوفثكملاتافلمكلذيفامب،ةدحولافيظنتبمق،قئاوعلاوأخاسوألاةدايزةلاحيف.4
ِ
.رّ

ةةللححررللااللببققيعيعووببسسألألااصصححففللاا
ىلع.ةنحاشلاليمحتوةدحولاليغشتءدبلبقيلاتلايعوبسألاةلحرلالبقامصحفمامتإبجي
اًءزجدعيهنأالإ،ةنايصللةلودجملاصحفلاتايلمعنعًاليدبسيليعوبسألاصحفلانأنممغرلا
.اهثودحلبقليغشتلاتالكشميدافتلممصملايئاقولاةنايصلاجمانربنمًامهم
.ةيلابلاديربتلاطوطخوتادربملابرستصحفا:تابرستلا
.لكآتللتامالعيأرهظتالأوحيحصلكشبماكحإبليصوتلافارطأطبربجي:ةيراطبلا
.ةبسانملاريسلادشةوقولكآتلاوقوقشلاصحف:رويسلا
.حيحصلكشبريماسملاطبرنمققحت:بيكرتلاريماسم

،لكآتلانمةيلاخفارطألاوكالسألانوكتنأبجي.نامأبةيئابرهكلاتاليصوتلاتيبثتبجي:ءابرهكلا
.ةبوطرلاوأ،قوقشلاوأ
.رظنلابةيداملارارضألانمققحت:ةيلكيهلا

)ةيئانثةرارحتاجردتادحويفرّخبُملاتافلم(رّخبُملاوفثكملاتافلمنوكتنأبجي:تافلملا
.اياقبيأنمةيلاخوةفيظن
تافظنملاوأفيظنتلاداوممادختساةدشبذبحيال.فيظنلاءاملابلسغلايفاكلانمنوكيس•

بجيالف،ةيئابرهكلاةفظنملازاهجمادختساةلاحيف.بيكرتلايفروهدتثودحةيناكمإلعفب
شربمق،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل.)راب41(ةعبرمةصوب600ةهوفلاطغضزواجتينأ
تاصوب3وةصوب1نيبشرلاةهوفلظتنأبجي.فلملاةهجاوىلإيدومعلكشبفلملا
ةداموأيئايميكفظنممادختسايرورضلانمناكاذإ.فلملاحطسنم)اًرتميلم75ىلإ25(
ىلع8و7نيبامنوكيوكيرولفورديهلاضامحأيأىلعيوتحيالاًفظنممدختسا،ةفظنم
درومنمةمدقملافظنملابةصاخلافيفختلاتاميلعتعابتانمدكأت.ةضومحلاةجردسايقم
،هالعأةروكذملاداوملاعونعمفظنملاقفاوتىدميفكشدوجوةلاحيف.فيظنتلاةدام
،يئايميكفظنممادختساىلإةجاحكانهتناكاذإ.قفاوتلابًايباتكاًديكأتدروملانماًمئادبلطا

ددحتفظنملاتاميلعتتناكولىتحءاملاباًديجتانوكملاعيمجفطشمتينأيرورضلانمف
تادعملارمعريصقتىلإهالعأةروكذملاتاداشرإلاىلإلاثتمالامدعيدؤيس."فطشيال"هنأ
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لكآتثودحىلإكامسألاوموحللاتايافنلرركتملالقنلايدؤينأنكمي.ةدودحمريغةجردل
للقييذلااينومألانوكتلعفبتقولارورمعمرّخبملامسقبيبانأورّخبملاتافلميففثكم
لكآتلادضتافلملاةيامحلةبسانمةيفاضإريبادتذاختامتينأبجي.تافلملاةايحةرتفنم
.تاجتنملاكلتلثملقننعجتنيدقيذلايوقلا

حالصإبجي.رارضأيأنعثحبللةنحاشللةيجراخلاوةيلخادلاحطسألاصحفبمق:ليمحتلاروصقم
.لزاعلاوأطئاوحلايفدوجومررضيأ
اهنأنمدكأتللجلثلاةلازإفيرصتبيبانأبيكرتعّطِقوميطارخنمققحت:جلثلاةلازإفيرصتتاونق
.ةدودسمريغ
.ماكحإبةقلغموةديجةلاحيفبرستلاعناومنأوباوبألانمققحت:باوبألا

اًمامتئلتممليغشتلاةدحويفديربتلاةدامنحشبصاخلانايبلاجاجزنأنمدكأت:ينايبلاجاجزلا
.)ًابيرقتةيوئمةجرد0عئاضبلاةروصقمةرارحةجردنوكتنأبجي(

ةةللححررللااددععببيعيعووببسسألألااصصححففللاا
ررااععششإإ

!!تتااددععململااففللتت
.طوغضملاءاملامدختستال

ال.ةدياحمتافظنموةللبمشامقةعطقمدختسا.ةدحولليجراخلاءاطغلافيظنتبمق.1
.تابيذملاوأةفاجلافيظنتلاتاجتنممدختست

.تابيرستدوجونمققحت.2

.ةدوقفموأةكوكفمتادعمدوجونمققحت.3
.ةدحولليدامفلتدوجونمققحت.4

ةةممددخلخلااووصصححففللااللووااددجج
Thermoةدحوليغشتنامضل Kingبنجتلو،لماكلااهرمعلالخةيداصتقاوةحيحصةقيرطب
ديدحتمتي.بسانملاةمدخلاوصحفلالودجعابتايغبني،همدقتيذلانامضلاةيطغتنمدحلا
نإ.ةدحولارمعةطساوبوةدحولاليغشتتاعاسددعةطساوبةمدخلاوصحفللةينمزلاتارتفلا
كتاجايتحالمئالملودجدادعإبكدلبيفعزوملاموقيس.هاندألودجلايفةحضومةلثمألا
.ةددحملا

تتااععااسس
يفيفللييغغششتتللاا
ممااععللاا

110000002200000033000000

ةعاس500/رهشأ6صحفلا

ةعاس1000/اًرهش12صحفلا
)ةيئاقولاةنايصلاىلإةفاضإلاب(

ةعاس1000/رهشأ4ةعاس1000/رهشأ6

ةةممددخلخلااووصصححففللااتتاارترتفف
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تتااععااسس
يفيفللييغغششتتللاا
ممااععللاا

110000002200000033000000

ةعاس2000/اًرهش12ةعاس1500/ًارهش18صحفلا
)ةيئاقولاةنايصلاىلإةفاضإلاب(

ةعاس2000/رهشأ8

ةعاس3000/اًرهش12ةعاس3000/ًارهش18ةعاس2000/ًارهش24ةلماكلاةمدخلا
)ةيئاقولاةنايصلاىلإةفاضإلاب(

)هالعأوحنلاىلعرارمتسالا()هالعأوحنلاىلعرارمتسالا()هالعأوحنلاىلعرارمتسالا(

ةةممددخلخلااللجسجس
ةمدخلالجسةقروىلعاهؤارجإمتييتلاةمدخلاوصحفلاتايلمعلكليجستمتينأبجي
.ليلدلااذهنميفلخلاءزجلايفةدوجوملا

ةةييئئااققووللااةةننااييصصللاا
/ًايمويةدحولاىلعاهؤارجإيغبنييتلاتاصوحفلاىلعفرعتللةقباسلاةحفصلاىلإعجرا
.كتابلطتمعمبسانتيةنايصلودجءاشنإلهعملماعتتيذلاليكولاعمنواعتلاىجري.ًايعوبسأ
Thermoتماق Kingةيلامجإةعاس3000نمةديدجلاتادحولابصاخلادودحملانامضلاديدمتب
.نيماعةغلابلانامضلاةرتفلالخيفىصقأدحبطغاضلاليغشتةعاس4000ىلإ
املاًقفوةيئاقولاةنايصلالودجبمزتلييذلالّغشملاوأ/وكلاملاىلعدودحملانامضلااذهدمتعيو
Thermoليكوهبحصني Kingكيدل.

ةةممددخلخلااووصصححففللااتتاارترتفف
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يليلسسللسستتللاامقمقررللااننككااممأأ

.)ةيطغألاةلازإبجت(فثكملاراطإىلعةدوجوملامسالاةحول:فثكملا.1
طغاضلادجاوتي.طغاضلالكيهىلعةدوجوملامسالاةحول:سكاعبلمعييذلاطغاضلا.2

.طغاضلاكرحمةدحويفسكاعبلمعييذلا

ففثثككململللللسسللسسململاامقمقررللااددججااووتتننككااممأأ..1100للككششللاا

مكمكحملحملااططغغااضضلللليليلسسللسستتللاامقمقررللاانناكاكمم..1111للككششللاا
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ددييربربتتللااللممااووععععااججرترتسساا

Thermoيفكرُدن King®ةقبطللمتحملاررضلانمدحلاو،ةئيبلاىلعظافحلاىلإةجاحلا
.يوجلافالغلاىلإبرستلابديربتلالماوعلحامسلانعجتنيدقيذلانوزوألا
يفاهنادقفنمدحلاوديربتلالماوععاجرتساىلععجشتةسايسبمراصلكشبنومزتلمنحنو
.يوجلافالغلا
ةقلعتملاةيداحتالاحئاوللابةياردىلعنوكينأةمدخلافظومىلعبجي،كلذىلإةفاضإلاب
،نيينفلادامتعاجمانربوحئاوللالوحتامولعملانمديزملل.نيينفلادامتعاوديربتلالماوعمادختساب
THERMOـليلحملاليكولابلصتا KING.
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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.
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