
ویژگی هاي�تایمر راه پله شیوا امواج

مشخصات فنی تایمر راه پله شیوا امواج

این دستگاه به  دو صورت قابل استفاده می باشد:

راهنماي نصب و بهره برداري 

معرفی دستگاه

تذکر: با بکارگیري تایمر راه پله شیوا امواج می توان روشنایی 

راه پله ها ، پارکینگ ، حیا ط ، انبارهاي کوچک و به طور کلی 

مکان هایی که نیاز به روشنایی دائم ندارند را کنترل کرد 

و در مصرف انرژي صرفه جویی نمود.

قابلیت    نصب شاسی هاي نامحدود

              پلمپ شدن پانل دستگاه

              نصب ساده و آسان روي ریل و سطوح دیگر

ابعاد کوچک

(A)و اتوماتیک (M)  داراي      کلید حالت دستی

                پیچ تنظیم زمان

صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید المپ ها

دقت در تکرار زمان

2عدد نشانگر براي اعالم     AC : برق شبکه

                                           REL: وصل رله

180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz ولتاژتغذیه :

 1  - 10 Min : تأخیر زمان قطع

کارایی در     دما :     65+  ..     20-

                    رطوبت :    70%

مصرف دستگاه در حالت انتظار: 0

16A خروجی :رله

زمان مورد نظر خود را از 1 تا 10 دقیقه تنظیم نمایید. بعد از 

و  تنظیم زمان ، کلید روي دستگاه را در حالت  A قرار دهید

سپس برق ورودي را وصل نمایید. با فشار دادن هر کدام از 

شاسی ها، المپ ها روشن شده  و بعد از گذشت زمان تنظیم 

شده خاموش می شوند.

تایمر را داخل تابلو روي ریل نصب نمایید. سپس 

مطابق نقشه سیم کشی عمل نمایید.

جدول حداکثر بار مجاز
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تایمر راه پله شیوا امواج

          براي بارهاي بیشتر از جدول حداکثر بار مجاز، از 

کنتاکتور با آمپر مناسب استفاده نمایید.
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STAIRWAY TIMER

المپ کم مصرف

20W
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هالوژن

50W
70عدد

M و المپ ها روشن باشند وبرق           اگر کلید د ر حالت 

ورودي به هر دلیلی قطع و وصل گردد،روشن شدن مجدد 

المپ ها با فشار دادن یکی از شاسی ها امکان پذیر می باشد.

براي مهمانی ها یا زمان هایی که می خواهید المپ ها تا 

تصمیم بعدي شما روشن باقی بمانند ، کلید روي دستگاه را 

در حالت M قرار دهید ،  در این حالت با فشار دادن یکی از 

شاسی ها ، المپ ها به صورت دائم روشن می شوند.براي 

 A خاموش شدن المپ ها الزم است کلید را به حالت

برگردانده  تا پس از طی مدت زمان تنظیمی المپ ها خاموش 

گردند.

توجه :

1ver :940

ساعات تماس : از ساعت 7 صبح الی 8 شب در روزهاي کاري

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

E.mail : info@ shivaamvaj.com

براي کسب اطالعات از دیگرمحصوالت شیوا امواج و خرید اینترنتی

بهبه سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

فکس:32658332 (031)

شماره هاي بخش خدمات پشتیبانی :

محصوالت شیوا امواج  داراي استاندارد        اروپا 

تأییدیه ادارات برق سراسرکشور 

و سازمان  پژوهش هاي علمی و صنعتی کشور 

 ISO 9001-2008 داراي گواهینامه  بین المللی مدیریت کیفیت

از مؤسسه                             انگلستان

محصوالت شیوا امواج مطابق با استانداردهاي جهانی 
 با 3 سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سؤال 

در خدمت صنعت برق کشور

(36x86x65) mm

MODEL: STJ-10M

CODE:14J1

IP 30

WEIGHT : 115 gr

احترام به مشتري وظیفه ماست.

3 سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر : 

1 - از تاریخ چاپ شده روي برچسب دستگاه بیش از 3 سال 

سپري نشده باشد. 

2 -  سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

00 98 913 403 43 51

شرکت شیوا امواج  در فضاي مجازي نیز آماده ارائه خدمات

مشتریان گرامی می باشد.   به

شماره شرکت شیوا امواج : 

 (031 )32678232 ،32661337 ،1-32669960

(031) بازرگانی : 32645687-9 شماره هاي بخش 
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