
 

 
 

 برنامه ریزي دستگاه
  را فشار دهید.Setبعد از روشن کردن دستگاه دکمه 

 گزینه Set تنظیم شود، با فشردن دکمه 01 بر رويtدر صورتی که 
Hr ساعت را تنظیم 12 تا 0 مشخص می شود که می توانید از 

نمایید تا دستگاه بعد از طی زمان تعیین شده بعد از غروب آفتاب 
خاموش گردد. الزم به ذکر است، در صورتی که زمان تعیین شده 

بیشتر از طلوع خورشید باشد، اولویت با طلوع خورشید می باشد. در 
 تنظیم شده باشد. این بخش غیرفعال 00 بر روي tصورتی که 

 است.
 مشخص می شود که ، بخش Setبا فشردن مجدد دکمه 

 دقیقه را به صورت تقدم و یا تاخر در قطع 120 تا 0می توانید از 
 در زمان طلوع آفتاب تنظیم نمایید.

  به معنی تقدم می باشد.نکته: عالمت
 مشخص می شود که ، بخش Setبا فشردن مجدد دکمه 

 دقیقه را به صورت تقدم و یا تاخر در وصل 120 تا 0می توانید از 
 در زمان غروب آفتاب تنظیم نمایید.

 به معنی تقدم می باشد.نکته: عالمت 
 نمایش داده می 2 تنظیمات مربوط به رله Setبا فشردن دکمه 

 استفاده نمایید، در غیر این 2شود. درصورتی که میخواهید از رله 
  قرار دهید.Offصورت آن را بر روي 

 
  می باشد.1 مشابه رله 2 تنظیمات مربوط به رله توجه:

  را براي تنظیم ثانیه فشار دهید.Setدکمه 

  را براي تنظیم دقیقه فشار دهید.Setدکمه 

  را براي تنظیم ساعت فشار دهید.Setدکمه 

  را براي تنظیم روز فشار دهید.Setدکمه 

  را براي تنظیم ماه فشار دهید.Setدکمه 

  را براي تنظیم سال فشار دهید.       Setدکمه 

  را براي تنظیم کد استان فشار دهید.Setدکمه 

 

 Min Max  آمپر10  دو رلهساعت نجومی

 
معرفی دستگاه 

ویژگی ساعت نجومی این است که بدون نیاز به نور خورشید و در هر 
شرایطی با استفاده از میکروپروسسور طلوع و غروب آفتاب را به 

صورت دقیق تشخیص می دهد. همچنین می توان آن را در محیط 
 سر پوشیده استفاده نمود.

 Min Max آمپر 10  دو رلهویژگی هاي ساعت نجومی

 تشخیص طلوع و غروب خورشید با استفاده از میکروپروسسور 
 حفظ تاریخ، ساعت و کلیه تنظیم ها بعد از قطع برق 
 دقیقه نسبت ±120تغییر زمان روشن و خاموش بودن خروجی ها تا  

 به طلوع و غروب خورشید
  به صورت اتوماتیک ماهه اول و دوم سال6تغییر ساعت در  
 تشخیص سال کبیسه 
 فعال یا غیرفعال کردن هر کدام از رله ها به صورت دستی 
 12 تا 1تایمر قابل تنظیم جهت خاموش نمودن سیستم روشنایی از  

 ساعت بعد از غروب آفتاب
 داراي باتري پشتیبانی براي حفظ و نگه داري داده ها 
نمایش چرخشی ساعت، تاریخ، کد استان، زمان روشن شدن رله ها،  

 زمان خاموش شدن رله ها
 

 مشخصات فنی
 AC ولت 220ولتاژ ورودي  
  آمپر10داراي دو خروجی  
 تنظیم هر رله به صورت جداگانه به صورت دستی یا ساعت نجومی 
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 نحوه قفل کردن دستگاه
 بر LC on ثانیه پیام 5 را فشار دهید. بعد از Down و Upدکمه 

روي نمایشگر نشان داده می شود. با این عمل هیچ از دکمه ها غیر از 
 عمل نمی کند. براي برگشت به حالت قبل، مجدد کلید resetدکمه 

Up و Down ثانیه پیام 5 را هم زمان فشار دهید. بعد LCof 
 نمایش داده می شود.

 
 

تمام محصوالت برق صنعتی داراي سه سال گارانتی رایگان  
 از مدت زمان خرید محصول می باشند.

 
Min Maxالکترونیک  
 09116402610تلفن تماس: 

09100600029 

Min.maxelectronic  
 آدرس: مازندران- بابل- امیرکال- خیابان ابن سینا

 47317-49696کدپستی:

 فشار دهید. Setدر آخر براي ذخیره کردن داده بر روي 
 متناظر با آن قسمت روشن می Set ،LEDتوجه: با فشردن دکمه 

شود. 
 فشار دهید. Setدر آخر براي ذخیره کردن داده بر روي 

 متناظر با آن قسمت روشن می Set ،LED با فشردن دکمه توجه:
شود. 

 فعال یا غیرفعال کردن هر یک ار رله ها به صورت دستی
 فعال می شود 1 ثانیه رله 5 به مدت Down/M1با فشردن دکمه 

  بر روي نمایشگر نشان داده می شود.hd1و 
 فعال می شود و 2 ثانیه رله 5 به مدت Up/M2با فشردن دکمه 

hd2.بر روي نمایشگر نشان داده می شود  
تذکر: براي برگشت به حالت قبلی کافی است که مجدد 

 مراحل باال را تکرار کنید.
در صورتی که تنها یکی از رله ها به صورت دستی فعال شود توجه: 

 رله دیگر عملکرد نرمال خود را دارد.
 ساعت 4 هر رله اي که به صورت دستی فعال شود بعد از توجه:

مجدد به حالت قبلی خود برمی گردد. 
 جدول کدهاي مربوط به مرکز استان ها

 شهر کد شهر کد شهر کد شهر کد
 کرمان 25 ساري 17 بوشهر 09 اراك 01
 کرمانشاه 26 سمنان 18 بیرجند 10 اردبیل 02
 گرگان 27 سنندج 19 تبریز 11 ارومیه 03
 مشهد 28 شهرکرد 20 تهران 12 اصفهان 04
 همدان 29 شیراز 21 خرم آباد 13 اهواز 05
 یاسوج 30 قزوین 22 رشت 14 ایالم 06
 یزد 31 قم 23 زاهدان 15 بجنورد 07
    کرج 24 زنجان 16 بندرعباس 08
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