
طرز کار و نحوه استفاده ازمحافظ ولتاژ تک پریزشیوا امواج

با وصل محافظ ولتاژ تک پریزبه برق، LED NORMALچشمک زن شده و 

بعد از گذشت حدود 240 ثانیه به طور دائم روشن، رله دستگاه وصل و 

یخچال  فریزر شما برق دار شده ، شروع به کار می کند .( بعد از هر بار قطع 

و  وصل شدن برق ، این عمل تکرار می شود .)

همانطور که می دانید ولتاژ باالتر از 245V و کمتر از 170Vبه یخچال فریزر 

LED  آسیب می رساند. چنانچه ولتاژ از این حد مجاز بیشتر یا کمتر گردد

براي ولتاژهاي باالتر از 245V و  LED براي ولتاژهاي پایین تر از 

رله دستگاه قطع و یخچال فریزر بدون  1 Sec 170روشن شده و با تأخیرV

برق   می شود .

بعد از نرمال شدن ولتاژ شبکه  به صورت اتوماتیک رله دستگاه وصل و 

مجددًا یخچال فریزر برق دار می گردد .

10A می باشد این  با توجه به اینکه ماکزیمم جریان خروجی این دستگا ه

محافظ فقط براي یک یخچال فریزر طراحی و ساخته شده است و به هیچ عنوان 

سعی نکنید با رابط  یا سه راهی یخچال فریزر دیگري را محافظت نمایید .

معرفی دستگاه

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 کنترل 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 

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

دستگاه جدیدرا با تقبل هزینه هاي حمل و نقل براي فروشندگان محترم جایگزین خواهد نمود ,تحویل 

دستگاه جدیدصرفًا مستلزم2 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

احترام به مشتري وظیفه ماست.

محافظ ولتاژ تک پریزشیوا امواج  با داشتن پریز ارت 

دار و رعایت اصول استاندارد ، وسیله اي مناسب 

براي حفاظت لوازم خانگی در برابر افزایش ، کاهش و 

نوسانات ولتاژ برق می باشد .
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محافظ ولتاژتک پریز شیواامواج
VOLTAGE  PROTECTOR

  MODEL : APR - 240S

(65X81X130) mm
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 3 عدد LED براي اعالم 

داراي پریز ارت دار

طراحی زیبا ومنحصر بفرد

  :افزایش ولتاژ

NORMAL:شرایط عادي ولتاژ

  :کاهش ولتاژ

ویژگی هاي محافظ ولتاژتک پریز شیوا امواج

°C °C

  165 -  260 V     /  50  -  60 Hz : ولتاژ تغذیه

5 24قطع براي     افزایش ولتاژ:   V

V 175 کاهش ولتاژ:                 

Sec 240تأخیر زمان     وصل  : 

Sec 1  قطع :                  

دما  : ..         65+      20-کارآیی در

%70رطوبت  :                   

   10A / 220 Vخروجی : 

مشخصات فنی محافظ ولتاژ تک پریز شیوا امواج

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:2658332( 0311)

شماره هاي بخش خدمات پشتیبانی:2669960-1، 2661337، 2678232( 0311) 

شماره هاي بخش بازرگانی : 2645687-9(0311)

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

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