
راهنماي نصب 

تنظیمات دستگاه

مثالی براي برنامه ریزي دستگاه در حالت فالشر

مثالی براي برنامه ریزي دستگاه در حالت تایمر

با استفاده از کلید     یا

با استفاده از کلید     یا
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با استفاده از کلید     یا

با استفاده از کلید     یا

با استفاده از کلید     یا

با استفاده از کلید     یا

معرفی دستگاه
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سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج  تایمري  با دقت و 

کارآیی بسیار باال و قابل استفاده در رنج وسیعی از 

محدوده زمانی(از 0.1 ثانیه تا 999 ساعت) می باشد . 

همچنین این تایمر می تواند در 4حالت دهم ثانیه ، 

ثانیه ، دقیقه و ساعت به صورت فالشر کار کند . سوپر 

تایمر شیوا امواج را می توانید در 2حالت تایمر تأخیر 

در قطع و تایمر تأخیر در وصل مورد استفاده قرار 

دهید . تغذیه این تایمر از ترمینال هاي  STARTمجزا 

است و در 2 مدل با تغذیه  ACو DC عرضه می شود .

سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج

SUPER DIGITAL TIMER

مشخصات فنی سوپرتایمر دیجیتال شیوا امواج

°C°C

ویژگی هاي سوپرتایمر دیجیتال شیوا امواج

(0.1 Sec) سیستم میکروپروسسوري با دقت باال

داراي نمایشگر      Time value: زمان

                             Mode : حالت کاري

                             REL: وصل رله

5-دهم ثانیه داراي 8 حالت مختلف کاري    تایمر    1-دهم ثانیه     فالشر     

                                                        2-ثانیه                           6-ثانیه

                                                        3-دقیقه                         7- دقیقه

                                                        4-ساعت                        8- ساعت

تعیین وضعیت رله (وصل یا قطع) در شروع زمان گیري

سوپرتایمر دیجیتال شیوا امواج را می توانید داخل 

تابلو یا روي ریل  یا هر سطح دیگر نصب نمایید. در 

صورتیکه محل نصب فاقد ریل بود می توانید از 

ریل داخل جعبه استفاده کنید . براي نصب روي در 

تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده نمایید. پس 

از نصب سیستم ، ترمینال هاي آن را مطابق شکل 

متصل کرده و مدار تغذیه دستگاه راوصل نمایید .

توجه داشته باشید این تایمر بعد از وصل ورودي 

استارت با توجه به برنامه تنظیم شده به دو صورت 

تایمر قطع و تایمر وصل زمان گیري می کند که در 

قسمت برنامه ریزي توضیح داده خواهد شد .براي 

زمان گیري مجدد کافی است که ورودي  STARTآن 

را قطع نموده، تایمر با مقدار قبلی تنظیم شده آماده 

بهره برداري مجدد  می شود .

براي برنامه ریزي دستگاه ابتدا ولتاژ دستگاه را وصل نمایید تا صفحه نمایش روشن گردد . 

با توجه به نوع کار خود یکی از 8 حالت زیر را انتخاب نمایید :

1-مد تایمر دهم ثانیه: 0.1 تا 99.9  ثانیه            2-مد تایمر ثانیه :1 تا 999 ثانیه

3-مد تایمر دقیقه:1 تا 999 دقیقه                     4- مد تایمر ساعت : 1 تا 999 ساعت

5- مد فالشر دهم ثانیه : 0.1 تا 99.9 ثانیه          6-مد فالشر ثانیه :1 تا 999ثانیه

7-مد فالشر دقیقه: 1تا 999 دقیقه                     8-مد فالشر ساعت :1 تا 999ساعت

1-کلید      را فشار دهید تا قسمت  Modeچشمک زن شود.

2- با استفاده از کلیدهاي     یا      یکی از 8 حالت باال را انتخاب کنید. 

3-کلید      را مجددًا فشار داده و با استفاده از کلیدهاي    و     عدد مورد نظر خود را وارد کنید .

توجه : در مدهاي 5 تا 8(فالشر) زمان روشن و خاموش شدن به صورت دو عدد مجزا به دستگاه 

داده می شود.

4- کلید     را دوباره فشار دهید و با استفاده از کلیدهاي    یا   یکی از وضعیت هاي      

     (CLOSE) یا       (OPEN) را براي رله در هنگام شروع تایم گیري انتخاب نمایید.

5- با وصل ورودي استارت ، تایمر زمان گیري را شروع خواهد کرد .

اگر بخواهید تایمر را براي کاربرد  روشن و خاموش نمودن پی در پی یک دستگاه بکار بگیرید 

مثالً می خواهید دستگاهی 90 دقیقه روشن و پس از آن 180 دقیقه خاموش باشد و این عمل 

پیاپی انجام گیرد ، براي این حالت با توجه به مشخصات عملکردي تایمر ، مد 7 را باید انتخاب 

نمایید . براي برنامه ریزي تایمر در این حالت مراحل زیر را انجام دهید :

حال تایمر آماده بکارگیري است . با هر بار قطع و وصل ورودي STARTبا ولتاژ220Vتایمر 

فرمان زمان گیري را دریافت و نقطه نمایشگر مد( به نشانه زمان گیري)شروع به چشمک زدن 

می کند و پس از 93 ثانیه رله خروجی آن وصل می شود.

توجه: در این مثال  در صورتیکه بخواهیددستگاه شما ابتدا 93 ثانیه روشن و سپس خاموش 

شود کافی است در مرحله 6نمودار برنامه ریزي به جاي       (OPEN) ,     (CLOSE) را 

انتخاب نمایید .

توجه داشته باشید که در هنگام وصل رله ، نشانگر  REL به صورت دائم روشن و در حالت قطع رله خاموش         

می باشد . همچنین نقطه نمایشگر مد در تمام طول مدت زمان گیري به صورت چشمک زن در می آید .

فرض کنید بخواهید تایمر را طوري برنامه ریزي نمایید که دستگاه پس از دریافت فرمان ، 93 

ثانیه خاموش مانده و سپس روشن شود . براي این منظور با توجه به دامنه هاي عملکرد تایمر ، 

مد2 مناسب می باشد . براي برنامه ریزي سوپرتایمر کافی است که مراحل زیر انجام شود :

1-کلید      را فشار دهید تا قسمت مد چشمک زن شود.

2- با استفاده از کلید    یا      عدد 2 را وارد نمایید.

3- کلید     را فشار دهید . قسمت  Timeچشمک زن می شود.

4- عدد 93 را با استفاده از کلید هاي       یا      وارد نمایید.

5- با فشار مجدد کلید        عالمت روبرو جهت تعیین وضعیت 

رله در هنگام شروع تایم گیري به نمایش در می آید.

6- با استفاده از کلیدهاي    یا      حالت     را اتخاب کنید.        

7-با فشار کلید      تنظیمات ذخیره می گردد .

1-کلید      را فشار دهید تا قسمت مد چشمک زن شود.

2- با استفاده از کلید    یا      عدد 7 را وارد نمایید.

3- کلید     را فشار دهید . قسمت  Timeچشمک زن می شود.

4- عدد 90 را با استفاده از کلید هاي      یا      وارد نمایید.

5- کلید    را فشار دهید تا قسمتTimeو Modeبا هم شروع به 

چشمک زدن کند.

6-عدد 180 را با استفاده از کلیدهاي      یا     وارد کنید .

را فشار دهید تا دستگاه عالمت روبرو را جهت تعیین وضعیت  7-کلید    

رله در هنگام شروع تایم گیري نمایش دهد.

8-با استفاده از کلیدهاي     یا     حالت      (CLOSE)را انتخاب کنید .   

9-با فشار دادن کلید     از حالت برنامه ریزي خارج شوید .
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*با توجه به اینکه دستگاه هم در حالت کار و هم در پایان برنامه اجرا شده قابل برنامه ریزي می باشد ، اگر در 

هنگام زمان گیري دستگاه تصمیم گرفتید که برنامه جدیدي را وارد و بالفاصله اجرا کنید(خصوصاً زمانی که به 

تایمر زمان طوالنی داده شده است)باید استارت دستگاه را قطع نموده، دستگاه را برنامه ریزي و سپس مجدداً 

استارت دستگاه را  وصل کنید تا دستگاه با برنامه جدید شروع به کار نماید . در غیر این صورت اگر دستگاه در 

حال زمان گیري باشد و شما اقدام به برنامه ریزي نمایید پس از پایان تایم گیري برنامه قبلی ، برنامه جدید شما 

اجرا خواهد شد .

*در حین کار با کلیدهاي   و   هرچه مدت زمان فشردن شاسی ها بیشتر باشد سرعت تغییرِ عدد نمایش داده 

شده توسط دستگاه افزایش می یابد.اگر در طول برنامه ریزي هیچ یک از شاسی ها به مدت 8ثانیه فشار داده 

نشود سیستم به صورت خودکاراز برنامه ریزي خارج می شود .

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

51 43 403 913 98 00شماره شرکت شیوا امواج : 

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)

 (031 ) شماره هاي بخش خدمات پشتیبانی:32669960-1، 32661337، 32678232

(031) شماره هاي بخش بازرگانی : 32645687-9

محصوالت شیوا امواج  داراي استاندارد        اروپا ، تأییدیه ادارات برق سراسرکشور 

و سازمان  پژوهش هاي علمی و صنعتی کشور 

داراي گواهینامه  بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از مؤسسه                             انگلستان

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

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

(72 x86 x60) mm

CODE:14B2

IP 30

 MODEL :    DTB-8MA
                   DTB-8MD

WEIGHT : 150 gr

ver: 9502

توجه:  از  وصل کردن مستقیم بارها ي 

خازنی  یا  ســـــوئیچینگ یا درایورهاي 

LED به  دســـــتگاه  به  دلیل  جریا ن 

بـــــیش  از  حدِ راه اندازي در این نوع 

مصــرف کننده ها ، خودداري گردد. در 

این موارد الــــزاماً از رله  خارجــــی  یا  

کنتاکتور  مناسب استفاده  گردد.
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