
معرفی دستگاه

مولتی تایمر دیجیتال شیوا امواج ، تایمري با کارایی فوق العاده و با دقت زمانی صدم ثانیه 

می باشد. این دستگاه با دو رله مجزا قابلیت کاربري هاي متفاوت در چهار گروه زیر را دارد.

A: تایمر تأخیر در قطع و یا تأخیر در وصل

B:کنترل موتورهاي چپگرد و راستگرد

C:عملکرد فالشري در زمان هاي مختلف

D:عملکرد ترکیبی فالشري

مولتی تایمر دیجیتال شیوا امواج داراي 4گروه برنامه (15 مد) است که در جدول زیر 

تشریح گردیده است.

   1 جدول شماره

2 جدول شماره

2 ادامه جدول شماره

تنظیم دستگاه

Aگروه Bگروه Cگروه Dگروه
تایمرتأخیردر قطع  یا وصلتایمرچپگرد و راستگردفالشرفالشرهاي ترکیبی

sec-min: D1

sec-hour:D2

min-hour:D3

sec-sec:C1

min-min:C2

hour-hour:C3

sec-sec-sec:B1

min-sec-min:B2

min- min-min:B3

hour-hour-hour:B4

وD در تمامی مدها رنج قابل تنظیم از 1 تا 999 در  C ،B تذکر1 :در گروه هاي

واحدهاي زمانی مختلف می باشد.

مثال : در مدB2رنج قابل تنظیم بدین صورت است :

999دقیقه : استراحت ثانیه : راستگرد       1تا 999 999دقیقه : چپگرد   1تا  1 تا

تذکر2 : با استفاده از تبدیل واحد ثانیه به دقیقه(60ثانیه معادل 1 دقیقه) و 

دقیقه به ساعت می توانید ترکیبات  دیگر مورد نظر را با توجه به مدهاي ذکر شده در 

جدول به دست آورید.

تذکر3 :توجه شود در صورت استفاده از حالت چپگرد راستگرد(خصوصاً 

مدهايB1وB2 که تایم استراحت  می تواند  از1ثانیه شروع  شود) زمان استراحت 

با توجه به  مشخصات موتور و با احتیاط کامل تنظیم گردد تا از آسیب دیدن موتور به 

علت کم بودن زمان استراحت جلوگیري گردد.

با توجه به نوع کاربري  دستگاه  ، پس از انتخاب  یکی از 15 مد کاري  دستگاه را 

مطابق جدول   2   تنظیم نمایید .

A1
 (sec)9.99 از0.01 تا

A2
(sec) تا 99.9 از  0.1

A3
(sec) 999 از 1تا

A4
(min) 999 از1تا

A5
(hour) 999 از  1تا

sec  : ثانیه 
min : دقیقه
hour : ساعت

نمایش 

روي دستگاه
کلید

فشار دادن 

به مدت4ثانیه

شرح تنظیمات 

ثانیه اي کلید       دستگاه آماده تنظیمات  با فشار ممتد4 
اولیه می شود.

با توجه به نوع کاربري  A,B,C,D انتخاب یکی از چهار گروه

مورد انتظاراز دستگاه

1 انتخاب شماره گروه مورد نظر با توجه به جدول شماره

Bانتخاب یکی از 3 وضعیت زیر براي رله

AمانندرلهBوضعیت رله : A

Aمخالف وضعیت رلهBوضعیت رله : -A

of : رلهBخاموش

doویا نزولیUpانتخاب یکی از دو وضعیت شمارش صعودي
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انتخاب وضعیت رلهAپس از وصل استارت:
on:پس از وصل استارت رله وصل و بعد از تایم گیري قطع شود.

of:پس از وصل استارت رله قطع وبعد از تایم گیري وصل شود.

تعیین وضعیت تأخیر در قطع و یا تأخیر در وصل:در صورتیکه onانتخاب 

شودپس از وصل برق استارت ، تایم گیري آغاز و چنانچه ofانتخاب 

گرددپس از قطع برق استارت ، تایم گیري آغاز می شود.

on  با قطع برق ، مدت زمان     تعیین وضعیت حافظه دستگاه : با انتخاب

اندازه گیري شده در حافظه دستگاه ذخیره شده و با برقراري مجدد جریان 

برق ، ادامه زمان شمارش می شود و با انتخابofبا قطع و وصل برق 

شمارش از ابتدا شروع می شود.

اگر در هنگام تنظیم دستگاه وقفه اي ایجاد شود  یا هیچ کلیدي فشار داده نشود پس از 10 ثانیه 

دستگاه  از تنظیم خارج می شود .

ویژگی هاي مولتی تایمر دیجیتال شیوا امواج

0.01Sec سیستم میکروپروسسوري با دقت باال

15 برنامه کاري شامل انواع تایمر,  فالشر,  تایمر چپگرد و راستگرد

داراي نمایشگر     زمان 

                             MODE: حالت کاري

                              AC : برق شبکه

A : وصل رله  REL  A                              

REL :  وص ل  B  B رله

STARTانتخاب نوع استارت دستگاه به صورت نرم افزاري     وصل برق به ترمینال

START قطع برق  از ترمینال                                                                                

START قطع و وصل برق ترمینال    RESET شروع به کار مجدد

                                              فشار دادن هم زمان دوکلید       و   

قابلیت    تعیین وضعیت رله(وصل یا قطع)بعد از استارت

               ذخیره زمان تایم گیري شده در هنگام  قطع برق

+
-

تذکر4 : طی کلیه مراحل تنظیم از کلیدهاي      UPو       DOWNبراي تنظیمات و از کلید          

          ENTERبراي تثبیت تنظیمات استفاده نمایید.

تذکر5 : دستگاه در حالت پیش فرض ، در حالت باز(UNLOCK) قرار دارد در این حالت 

2   مشخص گردیده الزم است  براي ورود به تنظیمات اولیه همانگونه که در جدول  شماره 

کلید        را به مدت 4 ثانیه ممتد فشار دهید.

مشخصات فنی مولتی تایمر دیجیتال شیواامواج

 180  -  250 VAC  / 50  -  60 Hz : ورودي تغذیه /استارت

کارآیی در     دما :     65+ ..      20-

               رطوبت : 70%

 5 A خروجی : 2عدد رله
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مولتی تایمر دیجیتال شیوا امواج

 DIGITAL MULTI TIMER
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MODEL : MTB - 15M

IP 30

(72x86x60) mm

CODE : 14B12

WEIGHT  : 165 gr



راهنماي نصب 

C وD تنظیمات گروه

تنظیمات گروه

تنظیمات گروه
دستگاه راداخل تابلو یا با استفاده از ریل داخل جعبه ، روي هر سطح دلخواهی نصب 

نمایید. در صورت تمایل براي نصب روي تابلو می توانید از قاب پانل شیوا امواج  

استفاده کنید.

با استفاده از نقشه سیم کشی مطابق شکل ، تغذیه ، استارت و خروجی ها را سیم کشی 

نمایید.

   PHبه ترمینال STARTتوجه2 : براي شروع زمان گیري (استارت) الزم است ترمینال 

وصل گردد.

با تنظیمات گروهCدستگاه مدت زمان روشن و خاموش شدن فالشر راکنترل خواهد 

نمود، به عنوان مثال موتور پمپ آبی را در نظر بگیریدکه به مدت 1ساعت آب کشی   

ساعت خاموش است.(در این مثال رنج زمانی،          می کند وسپس به مدت زمان 4

ساعت-ساعت می باشد  که براي این منظور باید در تنظیمات اولیه دستگاه 

 (REL A)انتخاب شود) با فشار کلید       نمایشگر باال و نشانگر مربوطهC3گروه

چشمک زن می شوند. 

با کمک کلید هاي    و      مدت زمان روشن بودن(1ساعت)را وارد و        را فشار 

براي تنظیم مدت زمان خاموشی  (REL  B) دهید،مجدداً نمایشگرباال و نشانگر مربوطه

و  فشار          تنظیمات به  چشمک زن می شوند. با وارد کرد نزمان خاموشی(4ساعت)

پایان می رسد.

تنظیمات گروه Dکامالً مشابه گروهCاست.تفاوت این دو گروه در واحدهاي زمانی 

متفاوت می باشد.

 ، (REL A)    با فشار کلید      و چشمک زن شدن نمایشگر باال به همراه نشانگر مربوطه

15ثانیه)را انتخاب  با کمک کلیدهاي     و     مدت زمان حرکت راستگرد(در این مثال

باال  به همراه نشانگرمربوطه  تأیید   ن  مایید ،  مجدداً  نمایشگر کنیدو با فشار کلید  

چشمک زن می شوند، در این مرحله دستگاه براي تنظیم مدت زمان حرکت  (REL B)

چپگرد آماده است.

بعد از تنظیم زمان مورد نظر (در این مثال 10ثانیه)بافشار کلید       ، این مرحله از 

تنظیمات ثبت می شود، مجدداً نمایشگرباال و نشانگرهاي REL B,REL Aبراي تنظیم مدت 

زمان استراحت بین دو حرکت چپگرد و راستگرد چشمک زن می شوند، با تنظیم زمان این 

ثانیه) و فشار کلید      از تنظیمات برنامه خارج شده و دستگاه آماده  مرحله( در این مثال 5

استفاده براي کاربري موردنظر است.

ثانیه  بعد از وصل جریان برق،  به عنوان مثال تنظیمات را به گونه اي انجام می دهیم که 4

دستگاه مورد نظر ما روشن شود. تنظیمات این مرحله به شرح زیراست:

یادآوري: از آنجاکه واحد زمانی ما در این مثال ثانیه  می باشد ، در قسمت تنظیمات اولیه    

می بایستیA3 انتخاب شده باشد.

REL)، با کمک  A) با فشار کلید     و چشمک  زن شدن نمایشگر باال و نشانگرمربوطه

کلیدهاي    و    زمان مورد نظر(در این مثال4ثانیه)جهت تأخیر در قطع ویا وصل(در این مثال 

وصل)را تنظیم نمایید، با فشار مجدد کلید       برنامه ثبت و دستگاه براي کاربري آماده است.

A

B

پس از اتمام زمان تایم گیري ، دستگاه به دو طریق قابل Resetکردن می باشد:

نرم افزاري: با فشار کلیدهاي      و      به مدت 4ثانیه دستگاه  Reset(الف

 Resetشده و تایم گیري را از ابتدا شروع می نماید.

.START  سخت افزاري: قطع و وصل ورودي Reset(ب

پس از انتخاب زیر گروه مورد نظر ، در ادامه تنظیمات زمان چهار گروه A,B,C,D به 

صورت زیر می باشد .

در صورتیکه کارایی مورد انتظار ازمولتی تایمر شیوا امواج، کنترل زمان حرکت راستگرد و 

چپگرد موتور دستگاه خاصی باشد ، می بایستی در قسمت تنظیمات اولیه دستگاه که قبالً 

بحث شد ،  یکی از زیرگروه هاي گروه B انتخاب شود. 

B  همانگونه که در زیر شرح داده خواهد شد تنظیمات انجام  بعد از انتخاب گروه

خواهدشد، به عنوان مثال تنظیم حرکت چپگرد و راستگرد موتوري که 15 ثانیه حرکت به 

راست،  5 ثانیه استراحت و سپس10ثانیه حرکت به چپ داشته باشد به شرح زیراست:

یادآوري: از آنجاکه واحد زمانی مورد استفاده براي هر سه زمان حرکت به راست، 

انتخاب  B1 استراحت وحرکت به چپ ثانیه می باشد ، می بایستی در قسمت تنظیمات اولیه

شده باشد.

   Reset  کردن دستگاه:

START PH N

مصرف کننده

 180-250 VAC

LOCK)الزم است کلیدهاي         و               تذکر 6 : براي قفل کردن دستگاه(

هم زمان به مدت 5 ثانیه ممتد فشرده شود.پس از قفل شدن ، ورود به تنظیمات 

اولیه غیرممکن خواهد بود. براي باز شدن قفل (UNLOCK) الزم است 

کلیدهاي       و      مجدداً به مدت 30 ثانیه فشرده شود.
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 DIGITAL MULTI TIMER
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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 سؤال 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

توجه1:  از  وصل کردن مســـــتقیم بارها ي 

  LEDخازنی  یا  ســـوئیچینگ یا درایورهاي

به  دسـتگاه  به  دلیل  جریان  بیش  از  حدِ  

راه اندازي در این نوع مصـــــرف کننده ها ، 

خودداري گـردد. در این موارد الـزاماً از رله  

خارجی  یا  کنتاکتور  مناســـــب اســـــتفاده  

گردد.
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