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WWW.SHIVAAMVAJ.COM

00 98 913 403 43 51

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

E.mail : info@ shivaamvaj.com

براي کسب اطلاعات از دیگرمحصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی

به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

محصولات شیوا امواج  داراي استاندارد        اروپا ، تأییدیه ادارات برق سراسرکشور 

و سازمان  پژوهش هاي علمی و صنعتی کشور 

داراي گواهینامه  بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 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

     ولتاژ

نمایش  ولتاژ  شبکه  :  با فشــــــــــار  کلید      ولتاژ شبکه به  همراه  

عالمت    در نمایشـگر پایین ،  نمایش داده می شود و با فشـار هر یک 

از کلیدها، دستگاه به حالت عادي باز  می گردد.

کنترل ولتاژ : دسـتگاه با توجه به ولتاژ شـبکه در صـورتی که ولتاژ در 

محدوده مجاز  ( 255V-170)نباشــــــد خروجی ها را قطع می نماید و 

تاخیر در وصــــل آن 5 ثانیه و تاخیر در قطع آن 3 ثانیه می باشـــــد و 

دستگاه مانند یک محافظ ولتاژ عمل می کند. در هنگام شـمارش تأخیر 

و در هنگام شــــــمارش تاخیر در قطع حرف در  در وصــــــل حرف  

نمایشگر پایین ، نمایش داده می شود.

ساعت نجومی دو رله اي شیوا امواج

ASTRONOMICAL WATCH 2 RELAY

   معرفی دستگاه 

این دستگاه بدون نیاز به دریافت نور در هر روز سـال با  یک برنامه 

میکروپروسســــوري  می تواند  طلوع  و  غروب را  به  صورت  دقیق 

تشـــخیص داده و سیســـتم روشنایی را با دو خروجی کنترل نماید . 

ساعت نجومی فاقد سنســــــــور چشـــــــــم می باشد و در هر محل 

سرپوشیده ، قابلیت نصب را دارد .

 دو رله خروجی دستگاه مستقل از هم بوده و تنظیمات تأخیر یا تقدم 

در روشـن و خاموش شـدن به صــورت جداگانه  براي هر یک تنظیم 

می گردد.

 داراي سیستم میکروپروسسوري براي محاسبه زمان طلوع و غروب

 بر اساس طول و عرض جغرافیایی 

 حفاظت در برابر افزایش و کاهش ولتاژ

 نگهداري زمان و کلیه تنظیم ها در حالت قطع برق ورودي (5 سال)

داراي 2 رله خروجی مستقل

 تایمر قابل  تنظیم  جهت قطع خروجی ها  از 1 تا 12 ساعت بعد از

 غروب خورشید براي هر کدام از خروجی ها به صورت مجزا
قابلیت تنظیم زمان قطع(بر اساس ساعت و دقیقه) براي هر کدام 

از خروجی ها به صورت مجزا 

تأخیر یا تقدم در قطع و وصل خروجی ها تا120 ± دقیقه نسبت به 

طلوع و غروب خورشید

باتري لیتیم با عمر 5 سال قابل تعویض

    ویژگی هاي ساعت نجومی دو رله اي شیوا امواج 

نمایش عادي دستگاه     
نمایش دستگاه در حالت عادي به ترتیب زیر می باشد. 

تذکر1: عالمت       به معنی آن است که  به صورت متناوب حرف  

و  عدد نمایش داده می شود و    /    در حالت تنظیم زمان  بعد از 

غروب     و در حالت طلوع    است.   

  تنظیم زمان و تاریخ

جهت  تنظیم زمان  و  تاریخ  با فشــــــ ا  ر 

کلید        وارد  تنظیم  زمان  شده  و  ب ا 

کلیدهاي      و       پارامتر چشمک زن را 

تغییر دهید. 

هر مرحله  با  کلید       تایید   می شــود 

و با تائید مــرحله آخـــر تغییـــرات زمان 

اعمال می شــود . چنانچه در زمان تنظیم 

به مدت 10 ثانیه هیچ کلیدي فشــــرده 

نشــــــــود  از مرحله تنظیم خارج شده و 

تغییرات اعمال نمی شود .

تذکر:

قبل از تنظیم زمان، وضـــعیت        را از 

تنظیم هاي اصلی انتخاب نموده و سـپس 

ساعت و تاریخ را بر اساس ساعت رسمی 

کشور تنظیم نمائید.        خطاها  

           : خالی شدن باطري داخلی 

           : افزایش ولتاژ 

           : کاهش ولتاژ

IP 30

(72x86x60) mm

CODE : 12B4

 MODEL : AWB-2R

WEIGHT : 140 gr
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ساعت نجومی دو رله اي

شیوا امواج

نول              فاز      خروجی1  خروجی2

نول       فاز  

خطاي             در برخی مواقع ناشی از به هم خوردن تنظیمات ساعت می باشد 

که با تنظیم مجدد برطرف می گردد

□□□0
    out 2

□□□0
   out 2

    out 1 

□
    out 2 

ساعت رسمی تاریخ ساعت روشن شدن رله 1 ساعت خاموش شدن رله 1 ساعت روشن شدن رله 2 ساعت خاموش شدن رل ه2

حالت دستی و اتوماتیک
در شرایطی که نیاز باشد سیســــتم روشنایی تعمیر گردد الزم است 

دســـتگاه از حالت اتوماتیک خارج و در حالت دســـتی قرار بگیرد.در 

حالت دستی رله دستگاه وصل و سیسـتم روشنایی به مدت 4 ساعت 

روشن می ماند.

بـراي انجام این کار بــراي خــروجــی 1 کلید      و بــراي خــروجــی 2        

کلید     به صورت ممتد فشــــرده شود عبارت       ه م راه با شماره 

متناظر چشـــــــمک زن می گردد  و    LED ،خروجی  نمایش داده شده

از  عدد   آ  غا ز می کند و به محض  دســـتگاه شـــمارش معکوس را 

صفر شدن ، رله دستگاه وصل و سیستم روشنایی روشن می گردد و 

صفحه در همین حالت باقی می ماند در صورت نیاز به بازگشــــــت به 

حالت اتوماتیک با فشـــــــــــــار مجدد و ممتد کلید مربوط به خروجی     

عبارت         همراه با شــماره خروجی نمایش داده شــده و دســـتگاه 

شـــمارش معکوس را از عدد  آغاز می کند و هنگامی که به صــــفر    

می رسد حالت اتوماتیک فعال می گردد و دستگاه در حالت عادي خود 

شروع به کار می کند.

    مشخصات فنی ساعت نجومی دو رله اي شیوا امواج

°C °C

  165 - 260 VAC / 50 - 60 Hz : ولتاژ تغذیه
255V : قطع براي     افزایش ولتاژ
170 V : کاهش ولتاژ                

کارآیی در    دما :      20-..     65+ 
                رطوبت : 70% 

2 Relay 10A : خروجی

نقشه نصب

    out 1

   out 2

    out 2

□□□
    out 1

□□□
   out 1
□□□
   out 1

□
    out 1 

□

ثبت تنظیم و نمایش ساعت

□

فشار ممتد کلید         وشمارش معکوس 

از  5 تا 1  و ورود به تنظیم ها

تأخیر یا تقدم نسبت به غروب خروجی 1 

 (محدوده:  120تا  120- دقیقه)

تأخیر یا تقدم نسبت به غروب خروجی 2

(محدوده:  120تا  120- دقیقه)

تأخیر یا تقدم نسبت به طلوع خروجی 1 

 (محدوده:  120تا  120- دقیقه)

تأخیر یا تقدم نسبت به طلوع خروجی 2

(محدوده:  120تا  120- دقیقه)

زمان خاموش شدن خروجی 1  

  OFF: غیرفعال تبعیت از طلوع

  CLC: انتخاب یک زمان ثابت

  12-1: ساعت روشن ماندن بعد از غروب

زمان خاموش شدن خروجی 2

 OFF: غیرفعال تبعیت از طلوع

  CLC: انتخاب یک زمان ثابت

  12-1: ساعت روشن ماندن بعد از غروب

انتخاب ساعت زمان ثابت خاموش شدن خروجی1

انتخاب ساعت زمان ثابت خاموش شدن خروجی2

انتخاب دقیقه زمان ثابت خاموش شدن خروجی1

انتخاب دقیقه زمان ثابت خاموش شدن خروجی2

CLC اگر
انتخاب نوع تعریف محل جغرافیایی 

    CODE: انتخاب کد شهر

     L-Y: انتخاب طول و عرض جغرافیایی

انتخاب کد شهر مورد نظر با توجه به جدول

انتخاب طول جغرافیایی موقعیت

انتخاب عرض جغرافیایی موقعیت

انتخاب تغییرساعت تابستانه/زمستانه:

               :غیرفعال

               :فعال(ساعت در 6ماه اول سال،

  یک ساعت جلو کشیده می شود.)

    تنظیم هاي اصلی دستگاه 
این تنظیمات  بر اســــــــاس نمودار روبرو انجام            

می شود.عالمت □  به معناي فضـــــــــــاي خالی و 

خاموش بودن نمایشگر است)

تذکر2 : اگر زمان خاموش شــــدن خروجی ها قبل از غروب  و یا بعد از 
طلوع  باشد ، بسته  به اینکه  به کدام یک نزدیک تر است ، اگر به طلوع 
نزدیک تر باشـــد زمان طلوع ، مالك قطع خروجی اســـت و اگر به غروب 
نزدیک تر باشد ساعت ،اساس قطع خروجی است، در این حالت  

در قسمت  نمایش زمان قطع به جاي    حرف    را نمایش میدهد.
(رجوع به مثال)

با فشار کلید     

وارد تنظیم زمان و تاریخ می شوید.

ثبت زمان و پایان تنظیم

انتخاب سال

انتخاب ماه

انتخاب روز

انتخاب ساعت

انتخاب دقیقه

انتخاب ثانیه

  
 

 

 

 

-

 

عبور از هر مـرحله و رفتن 

به مــرحله بعد با کلید     و 

تغییــــــر پارامتــــــرها با 

کلـــــیدهاي     و      انجام  

می شود.

مثال: اگر ساعت طلوع6:30 وغروب 17:30 باشد و سـاعت تنظیم شـده 
براي    14:30 باشـــدبه دلیل اینکه به غروب نزدیک تر اســـت خروجی از 

سـاعت17:30 تا سـاعت24:00 روشــن اســت و اگر ســاعت تنظیم شــده 

سـاعت 11:00باشــد به دلیل اینکه به طلوع نزدیک  تر اســت  خروجی  از 

ساعت17:30 تا ساعت6:30 صبح که طلوع است روشن می شود.
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