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  .یحمي الدارة الكھربائیة في المنزل  *    *  العداد

  .تحمي األجھزة الكھربائیة من التلف  *    *  الفاصل

  .یقیس الطاقة الكھربائیة المستھلكة بالمنزل  *    *  قاطع التیار
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