
(72 x86 x60) mm IP 30

معرفی دستگاه
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ویژگی هاي تایمر استارت مجدد شیواامواج

راهنماي نصب

مشخصات فنی تایمر استارت مجدد شیواامواج

تایمر استارت مجدد شیواامواج
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 MODEL : RTB-300S

RESTART TIMER

RESTART TIMER

°C °C

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

5 - 300 Sec  : تأخیر زمان  وصل

1 Sec : زمان وصل رله

کارآیی در     دما :    65+  ..     20-

                 رطوبت : 70%

5 A خروجی : رله

آالرم با صداي مخصوص قبل از وصل رله

2عدد نشانگر براي اعالم     AC : برق شبکه  

:   وصل رله  R   EL                                       

ON/OFFفعال و غیر فعال کردن دستگاه با کلید

داراي پیچ تنظیم زمان

عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتورتابلو

تایمر استارت مجدد شیوا امواج وسیله اي 

مطمئن براي محافظت و ایمنی در هنگام وصل 

مجدد برق می باشد. 

رله خروجی این دستگاه با وصل برق ورودي با 

تأخیر قابل تنظیم از 5 ثانیه تا 5  دقیقه به مدت 

1 ثانیه وصل می شود . کنتاکت باز این رله در 

مسیر فرمان کنتاکتور اصلی (توزیع) که داراي 

مدار خودنگه دار می باشد قرار می گیرد.

ابتدا تایمر استارت مجدد را داخل تابلو روي ریل نصب نمایید . چنانچه محل 

نصب فاقد ریل بود  از ریل داخل جعبه استفاده شود.

دستگاه را مطابق نقشه سیم کشی کنید.  زمان مورد نظر خود را به وسیله    

پیچ گوشتی داخل جعبه از  5  تا 300 ثانیه تنظیم کرده و کلید دستگاه را در 

حالت ON قرار دهید ، سپس برق را وصل کنید( تنظیم با پیچ گوشتی باعث 

می گردد افراد متفرقه به سادگی نتوانند تنظیم شما را تغییر دهند .) 

بالفاصله بعد از وصل برق ، آالرم مخصوص داخل تایمر شروع به کار می کند و 

اطرافیان را متوجه وصل برق می سازد

پس از گذشت زمان تنظیم شده ، آالرم قطع شده و رله به مدت 1 ثانیه تحریک 

و سپس قطع می شود . پس از این زمان کنتاکتور توسط کنتاکت خود نگهدار در 

حالت وصل باقی می ماند.

در صورتیکه بنا به دالیلی  نیاز به خارج نمودن دستگاه استارت مجدد از مدار 

را دارید ، کلید تعبیه شده روي دستگاه را  در وضعیت OFF قرار دهید.

الزم به ذکر است در صورت وجود برق شبکه ، نشانگر سبز رنگ ، روشن باقی 

می ماند و چنانچه کلید دوباره در وضعیت  ONقرار بگیرد رله خروجی با تأخیر 

تنظیم شده وصل و پس از 1  ثانیه قطع خواهد شد . اگر بخواهید از آالرم 

دیگري مانند فالشر یا آژیر با صداي بلند استفاده کنید می توانید از کنتاکت 

کمکی بسته کنتاکتور استفاده نمایید( به نقشه راهنماي نصب مراجعه شود.)
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ساعات تماس : از ساعت 7 صبح الی 8 شب در روزهاي کاري

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

احترام به مشتري وظیفه ماست.

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

ضمانت نامه
شرکت شیواامواج وقت و شخصیت شما مصرف کننده گرامی را محترم دانسته و 

تمام توان خود را در جهت ارائه محصوالت مطمئن و با کیفیت باال به کار گرفته 

است . ولی بنابر پذیرفتن اصل رضایت مشتري ،چنانچه به هر دلیلی با عدم 

کارآیی دستگاه روبرو شدید آن را به فروشنده تحویل داده و بدون پرداخت هیچ 

در اسرع وقت دستگاه جدید را دریافت نمایید .شرکت شیواامواج  گونه وجهی ،

متقابًال دستگاه جدیدرا با تقبل هزینه هاي حمل و نقل براي فروشندگان محترم 

جایگزین خواهد نمود ، تحویل دستگاه جدیدصرفًا مستلزم  2 شرط زیر می باشد :

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

2 -  سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

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
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