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STAR-DELTA  TIMER
STAR-DELTA  TIMER

معرفی دستگاه معرفی دستگاه 

ویژگی هاي تایمر ستاره مثلث شیواامواجویژگی هاي تایمر ستاره مثلث شیواامواج

طرز کار دستگاهطرز کار دستگاه

مشخصات فنی  تایمر ستاره مثلث شیواامواج
مشخصات فنی  تایمر ستاره مثلث شیواامواج

تایمر ستاره -مثلث شیوا امواجتایمر ستاره -مثلث شیوا امواج

تایمر ستاره- مثلث شیوا امواج دستگاهی مناسب 

جهت راه اندازي موتورهاي رتورقفسی با تبدیل 

ستاره به مثلث می باشد.

تایمر ستاره- مثلث شیوا امواج دستگاهی مناسب 

جهت راه اندازي موتورهاي رتورقفسی با تبدیل 

ستاره به مثلث می باشد.

DC و ACتغذیه دستگاه

قابلیت تنظیم زمان وصل رله ستاره

قابلیت تنظیم زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث

داراي نمایشگر LED          :وصل رله ستاره

                                         : وصل رله مثلث

دارايدو رله مجزا

DC و ACتغذیه دستگاه

قابلیت تنظیم زمان وصل رله ستاره

قابلیت تنظیم زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث

داراي نمایشگر LED          :وصل رله ستاره

                                         : وصل رله مثلث

دارايدو رله مجزا

  180-250 VAC/50-60 Hz ولتاژ تغذیه  :  

  24 VDC                    VAC 24    یا    

2-60 Sec : زمان وصل رله ستاره

30-300 ms زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث:

PH,N ل هاي ژ VAC 220به ترمینا وصل ولتا با

            ، - / 24VAC به ترمینال هاي  + و DC یا

روشن و رله ستاره وصل می شود(وصل  LED  

کنتاکت  COM  به          )    

زمان وصل رله ستاره با پیچ تنظیم      قابل تنظیم در 

محدوده Sec 60-2  می باشد .

بعد از سپري شدن این زمان رله ستاره قطع می شود.

PH   N    
PH   N    

  N  

PH   

  N  

PH   

STAR- DELTA
 TIMER

STAR- DELTA
 TIMER

COM
COM

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

خدمات پشتیبانی شیوا امواج
خدمات پشتیبانی شیوا امواج

E.mail : info@ shivaamvaj.com
E.mail : info@ shivaamvaj.com

براي کسب اطالعات از دیگرمحصوالت شیوا امواج و خرید اینترنتی

بهبه سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

براي کسب اطالعات از دیگرمحصوالت شیوا امواج و خرید اینترنتی

بهبه سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

فکس:32658332 (031)
فکس:32658332 (031)

 (031 ) 32678232 ،32661337 ، 32669960-1

(031) شماره هاي بخش بازرگانی : 32645687-9

 (031 ) 32678232 ،32661337 ، 32669960-1

(031) شماره هاي بخش بازرگانی : 32645687-9

شماره هاي بخش خدمات پشتیبانی :
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  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

مطابق با استانداردهاي جهانی 
با 3 سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سؤال در خدمت صنعت برق کشور

مطابق با استانداردهاي جهانی 
با 3 سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سؤال در خدمت صنعت برق کشور

احترام به مشتري وظیفه ماست. احترام به مشتري وظیفه ماست.

ضمانت نامه 3 ساله 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

ضمانت نامه 3 ساله 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
00 98 913 403 43 51

مشتریان گرامی می باشد.  شرکت شیوا امواج  در فضاي مجازي نیز آماده ارائه خدمات به

شماره شرکت شیوا امواج : 

مشتریان گرامی می باشد.  شرکت شیوا امواج  در فضاي مجازي نیز آماده ارائه خدمات به

شماره شرکت شیوا امواج : 
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IP 30
IP 30

(36x86x65) mm
(36x86x65) mm

MODEL : DTJ- 300M
MODEL : DTJ- 300M

CODE:14J4
CODE:14J4

WEIGHT : 118 gr
WEIGHT : 118 gr

960417خروجی

VER:9601
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