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 STATEMENT OF WARRANTY 
 

Ludlum Measurements, Inc. warrants the products covered in this manual to be free of 

defects due to workmanship, material, and design for a period of twelve months from 

the date of delivery. The calibration of a product is warranted to be within its specified 

accuracy limits at the time of shipment. In the event of instrument failure, notify 

Ludlum Measurements to determine if repair, recalibration, or replacement is required. 

 

This warranty excludes the replacement of photomultiplier tubes, G-M and proportional 

tubes, and scintillation crystals which are broken due to excessive physical abuse or 

used for purposes other than intended. 

 

There are no warranties, express or implied, including without limitation any implied 

warranty of merchantability or fitness, which extend beyond the description of the face 

there of.  If the product does not perform as warranted herein, purchaser’s sole remedy 

shall be repair or replacement, at the option of Ludlum Measurements.  In no event will 

Ludlum Measurements be liable for damages, lost revenue, lost wages, or any other 

incidental or consequential damages, arising from the purchase, use, or inability to use 

product. 
 

 

 

 RETURN OF GOODS TO MANUFACTURER 
 
If equipment needs to be returned to Ludlum Measurements, Inc. for repair or calibration, please send 

to the address below.  All shipments should include documentation containing return shipping address, 

customer name, telephone number, description of service requested, and all other necessary 

information.  Your cooperation will expedite the return of your equipment. 

 

 

 

 LUDLUM MEASUREMENTS, INC. 
 ATTN: REPAIR DEPARTMENT 
 501 OAK STREET 
 SWEETWATER, TX 79556 
 
 

800-622-0828  325-235-5494 
FAX 325-235-4672 
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 الصفحة 1

عام.1

 Ludlum ماااااااا  19A طاااااااارا  الاااااااا قي  R مقيااااااااا 

 للتنبياا  إضاااةية مياازة  تمتلاا  متنقلااة مسااح آلااة هااو )لااوملم(

 الكهربائيااااة الاااا ائرة ضااااب  ويمكاااا .  والمرئاااا  الصااااوت 

 يتاااراو  العااا ام مقياااا  ةااا  انحااارا  حااا و  مااا  للتنبيااا 

 بمثابااااة العاااا ام مقيااااا  ويعتباااار.  إيقااااا  إلاااا  صاااافر ماااا 

 0 مااا  يتاااراو  نطاااا  علااا  يحتاااو  لوغااااميتم  مقياااا 

 5 إلااااا  0 مااااا  أو السااااااعة/موينتجنااااازميكرو 500 إلااااا 

 إمااااااا القيااااااا  وحاااااا ة تتااااااوةر. )الساااااااعة/ساااااايفرتميكرو

 .(الساعة/سيفرتميكرو أو الساعة/موينتجنزبميكرو

 بلااااومات ذ  واماااا  جهااااا  19A الطاااارا  يسااااتخ م 

(Tl )مركاااااا ( بوصااااااة 1 × 1) ساااااام 2.5 × 2.5 بحجاااااام 

 جامااااا إشااااعا  حسااااا  ةاااا  األمثاااال األماء لتقاااا يم ماخليًااااا

 الرطوباااااة لمقاوماااااة مصااااامم وهاااااو. المساااااتو  مااااانخف 

 .واألتربة

 بماااا المصااابو   األلومنياااوم مااا  الوحااا ة تصاااني  تااام 

 العااا ام تبييااا  إطاااام ويعااا . العااا ام تبييااا  إطاااام ذلااا  ةااا 

 بسااااا امات يتسااااام القاااااو  األلومنياااااوم مااااا  إطاااااام بمثابااااة

 0.90) سااااام 2.3 العلباااااة طاااااو  ويبلااااا . للمااااااء مقاوماااااة

( بوصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

 التشاااغيل ميااازات تشاااتمل. األلومنياااوم مااا  مصااانوعة وهاا 

 ةااا  مركباااة الشاااكل أحامياااة ساااماعة علااا  لآللاااة األخااار 

 "تشاااااغيل إيقاااااا -تشاااااغيل" إمكانياااااة مااااا  اآللاااااة علباااااة

 ضااب  بإعااامة الخااا  الاازم مفتااا  جاناا  إلاا  الصااوت 

 "تشااااغيل" لتح ياااا  أوضااااا  ثالثااااة ذ  ومفتااااا  التنبياااا  

 .اآللة أو البطامية ةحص

 خالياااا بطامياااات باساااتخ ام إماااا اآللاااة تعمااال أن يمكااا  

 القابلااة كااامميوم النيكاال بطاميااات أو القياسااية D نااو  ماا 

 19A الطااااارا  يضااااام ال ذلااااا   ومااااا .  الشاااااح  إلعاااااامة

 . البطاميات شح  إلعامة كهربائية موائر مجموعة

 جهااا  مقياااا  ةيهاااا بماااا الاااتحكم  مفااااتيح جميااا  تتسااام 

 مااا  الخالياااا البطااااميت  وتوجااا . ماخلياااة بأنهاااا المعاااايرة 

 بساااهولة تغييرهماااا ويمكااا  معزولاااة حجااارة ةااا  D ناااو 

 .األمامية اللوحة م 

 

المواصفات.2
 

 الكامل المقيا  م  %10±  :الخطية االستقامة
  

 أوم ميجا 0.1  :المدخل مقاومة
  

 التيام م  ةول  1500 إل  400 م  متغير :العالي الجهد

 %  1± نطا  ة  ليكون كهربائيًا منظم المستمر 
  

  نهاية نقطة ة  تفاوت %3 م  أقل  :المعايرة استقرار

 البطامية
  

  ةول  ملل  10± 30  :الحساسية
 

 القياس  الحجم م  خاليا بطاميت   :البطارية تكملة

"D"  مسامير م  معزولة حجرة ة  بأمان محفوظتان 

 والرطوبة األتربة لمقاومة وحشوة لولبية
 

 مجموعة م  ساعة 600 تتجاو   :البطارية عمل فترة

 ة ) "D" الحجم ذات القلوية الخلوية البطاميات م  ح يثة

 (التنبي  ع م ظرو 
 

 ومفتا  م مجة الشكل أحامية سماعة :الصوت مخرج

 األمامية اللوحة عل  متوةر "تشغيل إيقا -تشغيل"
 

 ح  تجاو  عن   وبصرية صوتية إشامة  :التنبيه إشارة

 التنبي 
 

 الع ام خامج إل  0 م   :التنبيه نطاق
 

 5-0 أو الساعة/موينتجنز  500-0 :العد نطاق

 الساعة/سيفرتميكرو
 

 عامة) الموجومة اإلحصاءات ع م عل  تعتم   :االستجابة

 القراءة م  %90 إل  %10 م  ثوان 7 ع  تزي  ال

 (النهائية
 

  (بوصة 2.5) سم 6.4و أمبير  ملل  1 ع ام :العداد

 امتكا   محوم  وتعلي 
 

 × 2.5 بحجم( Tl) ببلومة مقترن مضخم :الكشف جهاز

 اآللة تبيي  إطام ماخل مركبة( بوصة 1 × 1) سم 2.5
 

 والمصبو  المذا  األلومنيوم م  مصنوعة :التشطيب

 البيج اللون بمسحو  ومطلية
 

 8.5 × 3.5 × 7.8) سم 21.6 × 8.9 × 19.8 :الحجم

 ذل  ة  بما  (الطو  × العرض × االمتفا ( )بوصات

 المقب 
 

 البطاميات شامالً  ,(أمطا  4.5) كجم 2.1 :الوزن
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 الصفحة 2

الوظائف و التحكم مفاتيح وصف.3

 ذو مفتااااا  :البطاريااااة تشاااا يل إيقااااا -تشاااا يل مفتااااا  

. البطاميااااة حالااااة وةحااااص اآللااااة لتشااااغيل أوضااااا  ثالثااااة

 العااا ام علااا  الموجاااوم "البطامياااة اختباااام" مقياااا  وياااوةر

 ةاا  المفتااا  يكااون عناا ما البطاميااة لفحااص مرئيااة وساايلة

 ON الوضااااااااا  ويعماااااااال(. البطامياااااااااة) BAT وضاااااااا 

 . لآللة الطاقة توصيل عل ( تشغيل)

 

 ON الوض  ة   :الصوت تش يل إيقا -تش يل مفتا 

 عل  الموجومة الشكل  أحامية السماعة تعمل  (تشغيل)

 بمع   النقرات تكرام ويرتب .  اآللة م  األيسر الجان 

 المع    امتف  وكلما.  الواممة النغمات

 ة  "الصوت تشغيل إيقا " يج  لذا.  الصوت ترمم امتف 

 .البطامية طاقة لتوةير االستخ ام ع م حالة

  

 االساااااااتجابة) ALARM RES الااااااا ر مفتاااااااا 

 يقااااوم ةإناااا  المفتااااا   هااااذا علاااا  الضااااغ  عناااا  :(للتنبيااااه

 ماا  أقاال العاا ام مؤشاار يكااون عناا ما التنبياا  ضااب  بإعااامة

 . التنبي  ح 

  

 تنبيًهاااا يعطااا  مركااا  أحمااار مصااابا  :التنبياااه ضاااو 

 .التنبي  ح  م  أعل  اإلشعا  يكون عن ما ضوئيًا

 

 

التش يل إجرا ات.4
 

 وتوجاااا . التشااااغيل بساااايطة  آلااااة هااااو  19A الطاااارا  

 حجااارة مااا  األمامياااة اللوحاااة علااا  الاااتحكم مفااااتيح جميااا 

 علااا  يحتاااو  الاااذ  الاااوام  الجهاااا  أن كماااا.  البطامياااة

 (بوصاااااة 1 × 1) سااااام 2.5 × 2.5 بحجااااام( Tl) بلاااااومات

 .ماخليًا تركيب  يتم

  

 الغطااااااء  م أمم البطامياااااة  غطااااااء لفاااااتح  :مالحظاااااة

 الااازم أمم ثااام. مومة مبااا  السااااعة عقاااام  اتجاااا  عكااا 

 .  الغطاء إلغال  الساعة عقام  باتجا 

 

  بحجاااام بطاااااميتي  بتركياااا  وقاااام الغطاااااء اةااااتح 

"D"  . الغطاااااء ماخاااال( -( )+) العالمتااااي  وجااااوم والحاااا  .

 .العالمتي  بهاتي  البطامية قطب  بمطابقة وقم

 

 البطامياااااة مااااا  األوسااااا  العماااااوم يكاااااون :مالحظاااااة 

 .  الشحنة موج  الوامضة

 

    البطامية صن و  غطاء أغل. 

 

  وضااااا  حااااا م BAT (البطامياااااة ) مفتاااااا  مااااا 

OFF-BAT-ON ( تشاااااغيل-بطامياااااة-تشاااااغيل إيقاااااا .)

 ماااا  أمناااا  العاااا ام مؤشاااار كااااان إذا البطاميااااات واسااااتب  

 (.البطامية اختبام) BAT TEST خ 

 

   مفتاااا  باساااتخ ام الصاااوت إشاااامة اةحاااص 

AUD ON-OFF (الصوت تشغيل إيقا -تشغيل .) 

 

   إشاااااامة علااااا  للحصاااااو  اآللاااااة اةحاااااص 

 .  معرو  مص م باستخ ام الع ام مقيا  م  مناسبة

 

 حساااا  اآللااااة اسااااتجابة وقاااا  ساااايختلف :مالحظااااة 

 ةاا  "االسااتجابة" وقاا  إلاا  امجاا .  اإلشااعا  حقاال كثاةااة

 .2 القسم
 

    العااااا ام لتحريااااا  الفحاااااص مصااااا م ضااااا 

 معااا   علااا  ضااابطها تااام التااا ) التنبيااا  ضاااب  نقطاااة إلااا 

 0.20 مااا  أو السااااعة/موينتجناااز 50و 20 باااي  يتاااراو 

 التاااا ( المصاااان  ةاااا  الساااااعة/ساااايفرتميكرو 0.50 إلاااا 

 مصااا م بإ الاااة وقااام.  التنبيااا  صاااوت تصااا م اآللاااة تجعااال

 ALARM RES الاااازم علاااا  اضااااغ  ثاااام الفحااااص 

 .ضبط  إعامة ستم التنبي  أن لتأكي ( التنبي  استجابة)

 

   للمراقبة جاهزة اآللة تكون عن ئذ. 
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 الصفحة 3

المعايرة.5

. للطاقاة حساسة بأنها 19A للطرا  اإلشعا  استجابة تسم

 بنويا ة يتعلا  ةيماا الصاعي  كاشاف  خصاائص تح ي  ويج 

 :للمعايرة مثا  يل  وةيما. المتوقعة اإلشعا 
 

 إلي  المشام) ةي  الموجومة الصن و  م  اآللة بإ الة قم 

 (."علبة" بالمصطلح بع  ةيما
 

  عقاام  اتجا  ة  التنبي  ضب  ة  التحكم مفتا  اضب 

 تنقلا  أن ما  للتنبيا  الكهربائياة ال ائرة لحماية تماًما الساعة

 .المعايرة أثناء
 

  الكابااال اتصاااا  بإ الاااة قااام اآللاااة  تشاااغيل إيقاااا  عنااا 

 الموجومة C57-R27 الوصلة عن  الكشف لجها  المحوم 

 .الكهربائية ال ائرة لوحة عل 
 

 لاااوملم ماا  500 طاارا  الذبااذبات جهااا  بتوصاايل قاام 

Ludlum بالوصلة C57-R27. 
 

 ةول  ملل  80- عن  الذبذبة امتفا  بضب  قم. 
 

 1 الجاا و  ةاا  موضااح هااو كمااا المقااايي  بمعااايرة قاام .

 قراءة عل  للحصو ( معايرة) CAL التحكم مفتا  واستخ م

 SPAN الاتحكم ومفتاا  السافل  العا ام أو األوسا  المقياا 

 الاتحكم مفتااح  باي  التبا يل عليا  ثام.  العلو  الع ام لقراءة

 .القراءات بي  الع ام خطية لضمان
 

 

  بالوصاالة الكشااف جهااا  محااوم توصاايل أعاا C57-

R27 .اآللة علبة استب   ثم. 
 

 خاااامج الضاااوء ضااا  محكااام الكاشاااف  يعااا  ال :مالحظاااة

 .العلبة
  

 األمريكياااوم عنصااار علااا  تحتاااو  منبساااطة آلاااة 
241 

 (.HV) العال  الجه  لضب  الجه  مقيا  باستخ ام
 

 االنبساط لمركز الكهربائ  الجه  ح م. 
 

 العلبة بإ الة قم. 
 

 عنا  الكشاف جهاا  لتشاغيل الكهرباائ  الجه  بقيا  قم 

C57-R27 بع  ةيما الستخ امها القراءة وسجل. 

 باسااتخ ام المرتفاا  الكهربااائ  الجهاا  بقيااا  قاام :مالحظااة

 عاال  الكهرباائ  الجها  ع ام أو 500 طرا  الذبذبات جها 

 حالة وة .  عالية ميجا وح ات ذ  مج  خال  م  المقاومة

 كهرباائ  جها  عا ام اساتخ م اآلالت  هذ  م  أ  توةر ع م

 .أمن  كح  أوم ميجا 1000 بقوة م خل مقاومة ذ 
 

   اآللة علبة استب. 
 

 19 الطاارا  انقاالA  وضاا .  معتماا  معااايرة نطااا  إلاا 

 1) السااااااااااااااعة/موينتجناااااااااااااز 100 ةااااااااااااا  اآللاااااااااااااة

. اإلشاعا  حقل م ( التعري  مع  ( )الساعة/سيفرتميكرو

 مركااز إلاا  اآللااة ماا  األمااام  الجاازء علاا  الضااغ  ويشااير

 التقريبيااة المساااةة وتكااون الكشااف  بجهااا  الخااا  المحااوم

 يتسام وّمااض ها  الضاغ  نهاية م ( بوصة 0.75) سم 1.9

 جهااا  ةاا ( بوصااة 1 × 1) ساام 2.5 × 2.5 بطااو  ببلااومات

 الاتحكم مفتاا  واضب  اإلشعا  مص م بتعري  قم. الكشف

CAL (اآللة علبة ماخل المعايرة لوحة عل  الموجوم ) علا 

 .الصحيحة الع ام إشامة
 

  500 ةاااااا  اآللااااااة ضاااااا 5) الساااااااعة/موينتجنااااااز 

 تماا  الااذ  اإلشااعا  حقاال ماا ( الساااعة ةاا  ساايفرتميكرو

 العا ام قاراءة علا  SPAN الاتحكم مفتاا  واضب . معايرت 

 .الصحيحة
 

 ة  اآللة مؤخرة وض  طري  ع  اآللة خطية بتأكي  قم 

100 السااااعة ةااا  سااايفرتميكرو 1) السااااعة/موينتجناااز 

 مفتاح  بي  بالتب يل ةقم خط   غير الع ام كان وإذا(. للحقل

 مفتااا  واضااب .  العاا ام لتصااحيح SPANو CAL الااتحكم

 الاااتحكم ومفتاااا  المنخفضاااة القاااراءة علااا  CAL الاااتحكم

SPAN  المرتفعة القراءة عل. 
 

  ما  المطلوباة التنبي  ضب  نقطة عن  الع ام مؤشر ض 

 ALARM SET الاتحكم مفتاا  واضاب . اإلشاعا  مص م

 0 هاو األمنا  الحا  إعا ام ويكون.  المطلو  التنبي  ح  عل 

 انحراةًاا ةيكاون األقصا  الحا  إع ام أما الع ام  مقيا  عل 

 معاا   علاا  المصاان  ةاا  الضااب  تاام.  )المقيااا  ةاا  كااامالا 

 0.50و 0.20 أو الساااعة/موينتجنااز 50و 20 بااي  يتاراو 

 .( الساعة/سيفرتميكرو
 

  أن يجا  بالطاقاة  للتنبي  الكهربائية ال ائرة  تزوي  عن 

  م علاا  الضااغ  وعناا .  وبصاارية ساامعية إشااامات تحاا  

 الا ائرة ضب  بإعامة المفتا  يقوم  ALARM RES ال ة 

 حاا  ماا  أمناا  العاا ام مؤشاار يكااون عناا ما للتنبياا  الكهربائيااة

 .التنبي 

 

.استخ امها قبل اآللة تشغيل وظائف جمي  ةحص أع   

 1 الجدول

 ال قيقة/الذبذبات القراءة
 

5  875 

50  8,750 

500 87,500 
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 الصفحة 4

الصيانة.6
 

 نظاةتها عل  الحفاظ م  اآللة صيانة عملية تتألف 

 . موم  بشكل المعايرة عمليات وإجراء البطاميات وةحص

 ع  استخ ام كل قبل اآللة تشغيل ق مة ةحص يج  

 وتأكي  معرو  مص م إل  الكاشف  تعري  طري 

 . مقيا  كل عل  الصحيحة القراءة

 أو الصيانة تنفيذ بع  المعايرة إعامة بعملية القيام يج  

 استب ا  عمليات تعتبر وال.  اآللة عل  نو  أ  م  التع يل

 إعامة تتطل  ال عامة أنها كما الصيانة  قبيل م  البطامية

 .اآللة معايرة

 Ludlum ميجيااااار  لاااااوملم مؤسساااااة توصااااا  

Measurements ال  منيااة ةتاارات علاا  المعااايرة بإعااامة 

  تتجاو 

 الزمنية الفترات لتح ي  المناسبة اللوائح ماج  .  واح  عام

 . المعايرة إلعامة المطلوبة

 م  البطامية مالمسات وتنظيف البطاميات إ الة يج  

 تعري  حالة وة . شهوم ثالثة كل األقل عل  تآكل أ 

 البطامية صيانة يج  الهواء  أو األتربة ش ي  جو إل  اآللة

 .باستمرام

 موصالت عوا   لف  البراغ  مب  مفتا  استخ م 

. البطامية ونواب  ال اخلية المالمسات وكشف البطامية 

 هذ  إل  الوصو  تسهيل ة  المقب  إ الة تساع  كما

 .المالمسات

 

 

 

 . البطاميات إ الة مون يوًما 30 تتجاو  لفترة اآللة تخزي  يحظر :مالحظة

 البطامية س امة ة  تلف يح   أن يمك  االمتفا  ةإن  ش ي ة محيطة حرامة ممجات ة  ستعمل اآللة هذ  أن م  الرغم وعل 

 (.ةهرنهاي  ممجة  100) مئوية ممجة  37.8 مثل المنخفضة الحرامة ممجات عن 
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 الصفحة 5

األج ا  قائمة
 

 الج   رقم  الوصف  المرجع رقم

 

 19A طراز السرعة عداد 

 

 ال قي  R مقيا  م  19A الطرا   الوح ة

  كامالً  المجم 

48-2117 

 

  363 الرسم الكهربائية، الدائرة لوحة

X 440 

 

 602-5363  مجمعة مائرة لوحة  اللوحة

  

 المكثفات 

    

C38 0.0015  كيلوةول   3 ةامام C 04 

C40     0.0015  كيلوةول   3 ةامام C 04 

C41 0.0015 كيلوةول   3 ةامام C 04 

C42 0.0027 كيلوةول   3 ةامام C 04 

C50 100  كيلوةول   3 بيكوةامام C    04 

C56 100 ةول   10 ةامام DT  04 

C57 100  كيلوةول   3 بيكوةامام C  04 

C102 100 ةول   10 ةامام DT 04 

C103 10 ةول   20 ةامام DT 04 

C106 0.001 ةول   100 ةامام C 04 

C109 0.01 ةول   100 ةامام C 04 

C112 470  ةول   100 بيكوةامام C   04 

C113 0.01 ةول   100 ةامام C  04 

C115 100 ةول   10 ةامام DT  04 

C117 100  ةول   100 بيكوةامام C 04 

C119 0.001 ةول   100 ةامام C 04 

C121 330  ةول   100 بيكوةامام C  04 

C126 10 ةول   20 ةامام DT  04 

C134  100 ةول   10 ةامام DT  04 

C163  0.01 ةول   100 ةامام C  04 

C170 0.1 ةول   100 ةامام C 04-5521 

C171 1 ةول   35 ةامام DT 04-5575 

C191 0.0015 كيلوةول   3 ةامام C 04-5518 

C200 4.7 ةول   10 ةامام DT 04-5578 

C226-C227 0.01 ةول   100 ةامام C 04-5523 

C228 0.1 ةول   35 ةامام DT 04-5574 
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 الصفحة 6

 التران ستور أجه ة

Q6 2N3904  05 

Q15 MPS6534 05 

Q44 2N3904 05 

Q96 2N3904 05 

Q145 MPS6534 05 

Q218 MPSW01 05 

Q224 MPS6534 05-5763 

Q225 2N3904 05-5755 

 

 المدمجة الكهربائية الدوائر

U1  CA3096  06 

U2  TLC372 06 

U3  CD4098  06 

U4  CA3096  06 

U5  ICM7555  06 

U6 TLC27M7IP 06-6248 

U7 MAX631 06-6249 

U101 LM385Z-1.2 05-5808 

U198 TLC27M7IP 06-6248 

   

  

 الثنائية الصمامات

CR94 1N4148 07 

CR166-CR167 1N4007  07 

CR169  1N4007 07 

CR175 1N4007 07-6274 

CR201-CR202 1N4148 07-6272 

 

 المقاومة أجه ة

R18 1 7009-10 كيلو 

R27 22 10  كيلو 

R36 10 10 ميجا 

R46 10 10  كيلو 

R47 1 7686-12 جيجا 

R63 82 10 كيلو 

R64 1 7009-10  كيلو 

R65 10 10 كيلو 

R66 1 10 كيلو 

R68 8.2 10 كيلو 

R70 4.7 10 كيلو 

R72 SAT (لإلص ام كيلو 33 عامة 

 لإلص ام كيلو 82و موينتجنزميكرو

 (سيفرتميكرو

 

 

   

R75 33 10 كيلو 

R76 100 10 أوم 
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 الصفحة 7

R77 2.2 10 كيلو 

R78 22 10  كيلو 

R79 100 10 كيلو 

R81 10 10 كيلو 

R83 100 10 كيلو 

R84 470 10 كيلو 

 

R86 

 

 ميجا 2.7

 

10 

R87 10 7016-10 كيلو 

R89 100 10 كيلو 

R91 4.7 10 كيلو 

R128 100 7023-10 كيلو 

R137 10 10  كيلو 

R138 1 10 ميجا 

R147 SAT (كيلو 750 عامة)  

R150 SAT (كيلو 2.2 عامة)  

R159 10 10  كيلو 

R172 47 10 كيلو 

R177 200 10  أوم 

R189 200 10 أوم 

R196 1 10 كيلو 

R204 1 7028-10 ميجا 

R205 100 7023-10 كيلو 

R206 22 10 كيلو 

R207 5.6 10 كيلو 

R208 24.3 7700-12 كيلو 

R209-R210 294 7632-12 كيلو 

R212 100 7023-10 كيلو 

R213 1 7009-10 كيلو 

R214 24.3 7700-12 كيلو 

R215 SAT (كيلو 10 عامة)  

R216-R217 100 7036-10 ميجا 

 

 المحوالت

T165 L8050 40 

 

 الحث أجه ة

L13 IM6-470UH-5 21-9600 

 

 متفرقات

 18 011 توصيل مقاب  *

* WALDON 16 18 

 18-8806 09-0319-1128 االختبام مقب  *

* 

 

SPACER-423-175 (2 EA) 

 

18-8992 
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 الصفحة 8

48 × 367 الرسم المعايرة، لوحة

 064-5367 المجمعة المعايرة لوحة اللوحة

 

 المقاومة أجه ة

R1-R2 6823-09 كيلو 100 تشذي  أماة 

R3 6848-09 أوم 500 بمقاومة تشذي  أماة 

R4 10 7016-10 كيلو 

R5 6823-09 كيلو 100 تشذي  أماة 

R6 100 7023-10 كيلو 

 

 متفرقات

P1  CONN640456-8- MTA100 13-8039 

 

 

47 × 367 الرسم األسالك، مخطط
 

 الصوت

DS2 UNIMORPH 101 21 

 

 الموصالت

J1  CONN 13 

J2 CONN 13-8178 

J3 CONN-6404428- MTA100 13-8184 

 

 المفاتيح

S1  PA 08 

S2  30 08 

S3  7101-SYZ-QE  08 

 

 البطارية

B1-B2  م  بطامية DURACELL بحجم "D"  21 

 

 متفرقات

DS1 BULB-3338 21-9307 

  المصبا  حامل *

101-8430-09-201 

 

21-9410 

 9411-21 1471-140 حمراء ع سة *

M1 مجموعة W/MOV 188-4363 المنفذ لحاوية 

 مسامير ب ون الزجاجية الع ام حاوية *

 لولبية

 

4363-352 

 

 

* 

 

 

  الع ام حركة

 أمبير ملل  1 بقوة 919492

 

 

 

15-8030 

* W/CE طرا  البطامية صن و  لغطاء 

M19A 

9367-125 

 042-2001 البطامية مالمسات مجموعة *
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 الصفحة 9

  للنقل القابلة العميقة العلبة مجموعة *

4363-615 

 M19A 9367-055 الطرا  تغليف *

 M19A 8367-065 للطرا  الرئيس  الحامل *

 6613-08 للحمل القابل المقب  *

  أقفا  مجموعة ذو بطامية غطاء *

9367-032 

  بطامية غطاء ب ون المنفذ أقفا  مجموعة *

4363-349 

 6610-08 (للتب يل) المفتا  س امة *

 6611-08 (للحمل قابلة) المفتا  س امة *

  الكشف جها  استب ا  مجموعة *

47-1574 

 للطرا  - X-TAL أنابي  مجموعة *

M12S 

2004-061 

 سم 2.9 بطو  الضوء مضاعفة أنبو  *

 ( بوصة 1.1)

01-5367 

 200-9363 لولبية بمسامير مزوم معايرة غطاء *
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 الصفحة 10

 رسومات و المخططاتال
 

 440 × 363 الرسم الرئيسية  اللوحة*

 441 × 363 الرسم الرئيسية  اللوحة مكونات مخط *

 48 × 367 الرسم المعايرة  لوحة

 150 × 367 الرسم المعايرة  لوحة

 47 × 367 الرسم األسالك  مخط 

 

 .اآللة بهذه خاصة سيفرتميكرو إلصدار الرسومات هذه على اليد بخط المكتوبة الت ييرات *












