
فتوسل هاي شیواامواج بهترین وسیله براي کنترل سیستم روشنایی 

درهنگام طلوع وغروب آفتاب در سه مدل با آمپرهاي مختلف

داراي     موافقتنامه اصولی شماره 15270 از وزارت صنایع

                گواهینامه سازمان پژوهش هاي علمی صنعتی ایران

                اجازه رسمی صادرات از وزارت بازرگانی

                تأیید کیفیت کارکرد از شرکتهاي توزیع برق سراسر کشور

ساخته شده از بهترین مواد وقطعات مقاوم در برابر نور خورشید و

عوامل طبیعی

ویژگی هاي فتوسل هاي شیوا امواج

راهنماي سیم کشی و تست فتوسل شیوا امواج

جدول بارفتوسل هاي شیوا امواج

سیم قرمز
فاز

نول

المپ یا کنتاکتور
سیم مشکی

سیم سفید

°C °C

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

12 LUX : (غروب)شدت نور براي     وصل

40 LUX : (طلوع) قطع                       

30 Sec : تأخیر در     وصل

30 Sec : قطع               

کارآیی در    دما :    65+ ..     20-

                رطوبت : 70%

PSA- 6A 6   :  مدل A      خروجی رله

PSA-10A : مدل  10A                   

PSA-16A  6    1      :     مدل  A         

مشخصات فنی فتوسل هاي شیوا امواج

PHOTO SWITCH 6A , 10A , 16Aفتوسل  16A , 10A , 6A شیوا امواج
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2
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راهنماي نصب فتوسل هاي شیوا امواج

داراي فیوز

محل نصب فتوسل از اهمیت زیادي برخوردار است .در هنگام نصب 
رعایت نکات زیر الزامی است:

1- حتمًا در مکان سرباز (OUT DOOR) و در ارتفاع مناسب باشد .
2- در محل تابش نورمستقیم یا نزدیک المپ هاي اطراف قرار نگیرد.

لطفًا به تصاویر زیر توجه فرمایید :

5

6
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        : نوع بار خروجی خود را حتماً با جدول مطابقت داده و در صورت داشتن 
مصرف  کننده هاي بیشتر از کنتاکتور استفاده کنید.

  تذکر

  تذکر:

بعد از انتخاب محل نصب ، بست فلزي را با توجه به موقعیت محل آن ، با پیچ و 

مهره یا رل پالك داخل جعبه دقیقاً مانند تصویر در جهت صحیح نصب نمایید.

        چنانچه بست فتوسل اشتباه نصب گردد به مرور زمان فتوسل وارونه 

گردیده و در کارآیی آن اختال ل به وجود خواهد آمد.

نصب صحیح نصب غلط

بعد از نصب فتوسل ، سیم هاي آن را مطابق شکل زیر وصل نمایید . سپس 
پالستیک مشکی داخل جعبه  را روي فتوسل قرار دهید. حدود 30 ثانیه بعد 
فتوسل روشن و با برداشتن پالستیک مشکی و  تابش نور حدود 30 ثانیه بعد 

خاموش می گردد .
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PSA - 6A

PSA-10A

PSA-16A

مدل
بار

المپ رشته اي
100w

220V
50W80Wهالوژن

مهتابی(فلورسنت)

20W
المپ کم مصرف

LED درایورهاي

یا سوئیچینگ

8

آیا می دانید شما حتماً به فتوسل شیوا امواج نیاز دارید ؟

عالوه بر مصارف صنعتی ، فتوسل شیوا امواج در مکان هاي زیر کاربرد دارد :
- روشن نمودن المپ هاي داخل فروشگاه ، ویترین و تابلو هنگام غروب و خاموش 

نمودن آنها در طلوع صبح به صورت اتوماتیک .

- خاموش و روشن کردن اتوماتیک المپ ها ي درب منزل ، پارکینگ ، حیاط ، باغ ، 
المپ هاي چراغانی مراسم و تابلوهاي  مربوطه.

- با نصب یک دستگاه فتوسل شیوا امواج روي سیستم روشنایی مورد نظر در اثر 
دیر آمدن به  فروشگاه و یا نیامدن در روزهاي تعطیل المپ ها بیهوده در طول روز  
روشن  نخواهد ماند.همچنین در منزل در زمان حضور یا غیاب شما المپ هاي مربوطه 
به صورت اتوماتیک  در غروب آفتاب روشن و در طلوع صبح خاموش می گردد و 

دیگر در اثر فراموشی  یا نبودن ، نگران روشنایی منزل در شب نخواهید بود .

- با استفاده از یک دستگاه فتوسل شیوا امواج عالوه بر افزایش عمر مفید المپ هاي 
خود تا 50% در مصرف برق صرفه جویی نمایید و مطمئن باشید المپ یا المپ هاي 
مورد نظر شما سال هاي متوالی در غروب آفتاب روشن و در طلوع صبح خاموش 
خواهد شد و مصونیت و ایمنی را در غیاب افراد منزل یا فروشگاه به دنبال خواهد 

داشت .

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

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

احترام به مشتري وظیفه ماست.

PSA - 6A
PSA-10A
PSA-16A

MODEL :

CODE  : 11A1 

IP 53

(67X80) mm

WEIGHT : 95 gr

ver: 9601

سال ضمانت تعویض بدون سؤال با شرط زیر: 3

سال سپري نشده باشد. از تاریخ چاپ شده روي دستگاه بیش از 3



معرفی محصوالت شیوا امواج که قابلیت کنترل زمان خاموش و روشن شدن 

سیستم هاي مختلف از جمله سیستم هاي روشنایی را دارند :

سوپر فتوسل شیواامواج

حفاظت کنتاکتوردر برابر افزایش و کاهش ولتاژ

قابلیت تنظیم حساسیت نسبت به نور

: روشن شدن دائم المپ ها جهت تست  MANUAL      داراي کلید دو حالته

PHOTO SWITCH  : روشن و خاموش شدن المپ ها با چشم دستگاه

دقیقه نسبت به طلوع یا غروب خورشید تغییر زمان روشن یا خاموش شدن المپ ها تا 120   ±

داراي تایمر قابل تنظیم از 1 تا 12 ساعت جهت خاموش نمودن سیستم روشنایی بعد از غروب آفتاب

قابلیت تغییر ساعت تابستانه و زمستانه

انتخاب 30 کد از پیش تعیین شده براي شهرهاي مختلف به منظور سهولت تنظیم دستگاه

حفظ تاریخ ، ساعت و کلیه تنظیم ها پس از قطع برق ورودي تا 5 سال

حفاظت در برابر افزایش و کاهش ولتاژ

ساعت نجومی 6A شیواامواج

ساعت نجومی20A   شیواامواج

از موارد مهم استفاده این دستگاه کنترل زمان روشنایی تابلوهاي تبلیغاتی می باشد که می توان تابلوها را در غروب 

خورشیدروشن (بدون نیاز به کنتاکتور) و با استفاده از تایمر قابل تنظیم دستگاه 1 تا 12 ساعت بعد آنها را خاموش 

نمود و به این ترتیب استهالك تابلو و مصرف برق را کاهش داد.همچنین به خاطر مدار محافظ ولتاژ دستگاه می توان 

تابلوها را در برابر افزایش و کاهش ولتاژ محافظت نمود.

ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج
ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج با قابلیت برنامه ریزي 30 برنامه در یک روز یا30 برنامه در یک هفته می تواند 

زمان خاموش و روشن شدن سیستم هاي مختلف را به صورت سیکل هاي دوره اي روزانه یا هفتگی کنترل نماید .

برنامه ریزي تعرفه ها حداقل یک دقیقه ، حداکثر یک هفته

فعال و غیر فعال کردن برنامه ها در روزهاي خاص

قابلیت تغییر ساعات تابستانه و زمستانه

ذخیره تاریخ ، ساعت و کلیه تنظیمات هنگام قطع برق ورودي تا 5 سال

دیگر ویژگی هاي دستگاه :

دیگر ویژگی هاي دستگاه :

دیگر ویژگی هاي دستگاه :

جایگزین بسیار  20A  6 را داشته و عالوه بر آن با خروجی رلهA این دستگاه تمام ویژگی هاي ساعت نجومی

مناسبی براي دستگاه فتوسل فلکسی  شیوا امواج  می باشد .

دستگاهی مناسب جهت کنترل سیستم روشنایی  هنگام طلوع   و غروب خورشید می باشد  که از ویژگی هاي  خاص 

آن نصب دستگاه  داخل تابلو و قرار گرفتن چشم آن در فضاي آزاد در ارتفاع مناسب می باشد . به این ترتیب عمر 

مفید دستگاه چندین برابر شده و مصونیت شبکه روشنایی را به دنبال دارد .

دستگاهی بسیار دقیق جهت کنترل سیستم روشنایی هنگام طلوع و غروب خورشید بر اساس طول و عرض جغرافیایی . 

تح ت تأث یر عوا مل   علت  نیاز به چشم ندارد و می تواند در  هر محل  سرپوشید هاي نصب شود ،  به همین  این دستگاه 

جوي نمی باش د.

ساعت فرمان شیوا امواج
این دستگاه یک ساعت با یک فرمان خروجی می باشد که می تواند 50 برنامه داشته باشد. هر برنامه ، داراي یک زمان 

روشن و یک زمان خاموش است و در دوره هاي زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه قابل تنظیم می باشد . در حالت 

"روزانه"ساعت ، دقیقه و ثانیه ، در حالت "هفتگی" ساعت ، دقیقه ، ثانیه و روز هفته و در حالت "ماهانه" ساعت، دقیقه ، 

ثانیه و روز ماه قابل تنظیم می باشد .در حالت روزانه می توان روزهاي فعالیت را نسبت به هفته یا ماه فعال یا غیر فعال کرد 

و در حالت ماهانه   می توان روزهاي فعالیت را نسبت به روزهاي هفته فعال یا غیر فعال نمود.

(72 x86 x60) mm

CODE:12B3

IP 30

 MODEL:WTB - 30P

WEIGHT : 155 gr

(72x86x60) mm

(72x86x60) mm

IP 30

IP 30

CODE:12B2

CODE:12B2

 MODEL :  AWB-6 A4

 MODEL :  AWB-20 A4

WEIGHT : 150 gr

WEIGHT : 170 gr

(72 x86 x60) mm

CODE:11B1

IP 30

 MODEL : SPB - 2M

WEIGHT : 140 gr

MODEL:STB-50P

(72 x86 x60) mm

CODE:12B3

IP 30

WEIGHT : 155 gr
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