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WWW.SHIVAAMVAJ.COM

00 98 913 403 43 51

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

E.mail : info@ shivaamvaj.com

براي کسب اطالعات از دیگرمحصوالت شیوا امواج و خرید اینترنتی

به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

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 9001-2015 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 فشار  کلید      ولتاژ شبکه به  همراه  

عالمت    در نمایشگر پایین ،  نمایش داده می شود و با فشار هر یک 

از کلیدها، دستگاه به حالت عادي باز  می گردد.

کنترل ولتاژ : دستگاه با توجه به ولتاژ شبکه در صورتی که ولتاژ در 

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

و تاخیر در وصل آن 5 ثانیه و تاخیر در قطع آن 3 ثانیه می باشد و 

دستگاه مانند یک محافظ ولتاژ عمل می کند. در هنگام شمارش 

تأخیر در وصل حرف   و در هنگام شمارش تاخیر در قطع حرف 

 Fدر نمایشگر پایین ، نمایش داده می شود.

ساعت نجومی دو رله اي شیوا امواج(عراق)

ASTRONOMICAL WATCH 2 RELAY

   معرفی دستگاه 

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

میکروپروسسوري  می تواند  طلوع  و  غروب را  به  صورت  دقیق 

تشخیص داده و سیستم روشنایی را با دو خروجی کنترل نماید . 

ساعت نجومی فاقد سنسور چشم 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 روشن و خاموش شدن به صورت 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 فشار    

کلید      � وارد  تنظیم  زمان  شده  و  با  

کلیدهاي      و       پارامتر چشمک زن را 

تغییر دهید. 

هر مرحله  با  کلید       تایید   می شود 

و با تائید مرحله آخر تغییرات زمان 

اعمال می شود . چنانچه در زمان تنظیم 

به مدت 10 ثانیه هیچ کلیدي فشرده 

نشود  از مرحله تنظیم خارج شده و 

تغییرات اعمال نمی شود .

تذکر:

قبل از تنظیم زمان، وضعیت        را از 

تنظیم هاي اصلی انتخاب نموده و سپس 

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

01

02

03

04

05

شهر

جدول کد مراکز استان ها 

بغداد

کربال

بصره

موصل

نجف

کد

06:35�

 

 

06:35 

 

18:35 

 ?2 /   ?2

?

/   ?1

ساعت نجومی دو رله اي

شیوا امواج

نول              فاز      خروجی1  خروجی2

نول       فاز  

خطاي          دربرخی 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 سیستم روشنایی تعمیر گردد الزم است 

دستگاه از حالت اتوماتیک خارج و در حالت دستی قرار بگیرد.در 

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

روشن می ماند.

براي انجام این کار براي خروجی 1 کلید      و براي خروجی 2        

کلید     به صورت ممتد فشرده شود عبارت       ه  مراه با شماره 

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

محض  از  عدد 5  آ  غ از می کند و به  دستگاه شمارش 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 بازگشت به 

حالت اتوماتیک با فشار مجدد و ممتد کلید مربوط به خروجی     

عبارت         همراه با شماره خروجی نمایش داده شده و دستگاه 

5 آ غاز می کند و هنگامی که به صفر     شمارش معکوس را از عدد 

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 :     65+ ..      20-
                رطوبت : 70% 

2 Relay 10A : خروجی

نقشه نصب

    out 1

   out 2
22:05

22:05

    out 2

???0
    out 1

???0
   out 1
???0
   out 1

?
    out 1 

?

ثبت تنظیم و نمایش ساعت

c??1
c

51.6?

31.7?

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

    تنظیم هاي اصلی دستگاه 
این تنظیمات  بر اساس نمودار روبرو انجام            

می شود.عالمت ?  به معناي فضاي خالی و 

خاموش بودن نمایشگر است)

تذکر2 : اگر زمان خاموش شدن 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�باشد زمان طلوع ، مالك قطع خروجی است و اگر به غروب 
00:00نزدیک 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
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عبور از هر مرحله و رفتن 

به مرحله بعد با کلید     و 

تغییر پارامترها با 

کلیدهاي     و      انجام  

می شود.

مثال: اگر ساعت طلوع6:30 وغروب 17:30 باشد و ساعت تنظیم شده 
براي    14:30 باشدبه دلیل اینکه به غروب نزدیک تر است خروجی از 
ساعت17:30 تا ساعت24:00 روشن است و اگر ساعت تنظیم شده 
ساعت 11:00باشد به دلیل اینکه به طلوع نزدیک  تر است  خروجی  از 

ساعت17:30 تا ساعت6:30 صبح که طلوع است روشن می شود.
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پاسخگوي فنی مجازي :
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ASTRONOMICAL WATCH 2 RELAY

   

   
 .The normal display of the astronomical clock is shown below

 Note 1: The       symbol indicates alternative display of 
a number and a letter. In time adjustment mode after 
sunset    /   is    and in sunset mode is 

  

Note: Before setting the time, select          in 

the main Settings menu and adjust date and 

time based on the official date and time in 

    your country respectively. 

IP 30

(72x86x60) mm

CODE : 12B4

 MODEL : AWB-2R

WEIGHT : 140 gr
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SHIVA Amvaj
Two-Relay Astronomical Clock

output2         output1       phase        null

 P H     N

    out 1 

Time for Turning 
On Relay 1

DateOfficial Time

    out 1

   out 2
22:05

22:05

    out 2

□□□0
    out 1

c     1
c

51.6

31.7

if CLC 

Select latitude of the location

The device settings are according to the 
following flowchart (the □ symbol 
represents a blank, and display off).

Select the year

Select the month

Select the day

Select the hour

Select the minute

Select the second
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Basreh

Moosel

Najaf

06

07

08

09

Karkook

Aamere

Soleymanie

Arbil

Through a microprocessor program, this device can 

accurately determine sunrise and sunset times 

without requiring an optical receiving, for the purpose 

of controlling lighting systems via two outputs. This 

clock requires no optical sensor and is suitable for 

indoor installation. The two output relays of the device 

act independently and can be adjusted separately for 

On/Off operation.

Microprocessor system for computing 
sunrise/sunset times based on geographical 
coordinates (latitude and longitude)

Overvoltage/undervoltage protection

Retaining (for 5 years) the time as well as the 
device settings in the absence of an input 
voltage

Two independent output relays

Adjustable timer for separately cutting off each 
output between 1 and 12 hours after sunset

Independent setting of cutoff time (in hours 
and minutes) for each output

Adjustable On/Off delay or hasten time for 
each output (±120 min relat ive to 
sunrise/sunset)

supply Voltage: 165-260 V/50-60 Hz
Cutoff Voltage:    Overvoltage: 255 V
                             Undervoltage: 170 V
Working  Conditions:  Temperature: -20°C to +65°C
                                      Humidity: 70%
Output: Two 10A relays

               : Internal battery is depleted

               : Overvoltage 
               : Undervoltage 

         error is sometimes through disorder of clock 
adjustment which is resolved by repeated adjustment.
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    2 /     2/     1
Time for Turning 

Off Relay 1
Time for Turning 

On Relay 2

Time for Turning 
Off Relay 2

Note 2: If the output cutoff time is closer to sunrise, then the 
cutoff operation would be based on sunrise time, and if the 
cutoff time is closer to sunset, then the output cutoff operation 
would be based on 00:00 hours. In this mode, the cutoff time is 
displayed by letter “   ” instead of letter “   ” (see the example).

Example: If sunrise and sunset occur at 6:30 and 17:30 
respectively, and if the clock is set for 14:30, then the output 
shall be on between 17:30 and 24:00 hours (because 14:30 is 
closer to sunset). However, if the clock is set at 11:00, then the 
output shall be on between 17:30 and 6:30 (because 11:00 is 
closer to sunrise).

During the maintenance of the lighting system, the 

Astronomical Clock must be set to Manual Mode to activate the 

manual relay and keeps the lighting system on for 4 hours. 

To enter Manual Mode, press and hold down the   and the   keys 

to set Outputs1 and 2 respectively, and observe the letters“     ”  

accompanied by the output number on the screen. 

In this mode, the relevant LED starts blinking and the 

countdown starts from 5, after which the relay connects and the 

lighting system turns on .the display will then remain in this 

mode. 

To return the device to Automatic Mode, repress and hold down 

the Output key until “Aut” and output number appear on the 

display and the countdown begins from 5, after which the 

Automatic Mode is activates the device resumes its normal 

The Key    is used for 

going to the next step, 

and the    and   keys 

Hold down the     Key and count 
down from 5 to 1 to enter the 
Settings Mode

Apply the time delay or priority of 
Output 1 with respect to sunset 

(Range: from -120 min to +120 min)

Apply the time delay or priority of 
Output1withrespectto sunrise 

Set OFF TIME for the output1:
        OFF: inactive based on sunset

        CLC: Select a fixed time

     1-12:The hours remaining ON after 
sunset                                               

Select fixed hour  for turning off Output 1

Set delay time for Output 2 with respect to sunrise 
(Range: from -120min to +120 min)

Select fixed minute for turning off Output 1

Set delay time for Output 2 with respect to 
sunset (Range: from -120min to +120 min)

Set OFF TIME for Output 2 as follows:
OFF: inactive based on sunset
CLC: Select a fixed time
1-12: hours remaining ON after sunset

Select fixed hour for turning off Output 2

Select fixed minute for turning off Output 2

Select how geographic location is defined:
    CODE: Select City Code
    L-Y: Select latitude and longitude 

Select City Code from Table 

Select longitude of the location

except CLC

Press the       Key to enter Date and Time 

Settings Mode. Then use the     and    to 

change the blinking parameter. 

Press the       Key again to confirm the entered 

values. Upon confirming the last parameter, 

the new date and time settings shall take 

effect. If no key is pressed during the setup for 

10 seconds, then the device would exit the 

setup mode and no changes would be applied. 

Save changes and exit Settings

Grid voltage display: Press the key    to observe the grid voltage with the 

symbol “U” appearing on the lower display. Press any key to return the device 

to the normal operation mode. 

Voltage Control: The outputs disconnect automatically if the grid voltage is 

outside the permissible range (170-255 V). The delay times for connection and 

disconnection are 5 and 3 seconds respectively and the device acts as a voltage 

protector during this time. Letters “    ” and “F” appear on the lower display 

during the counting for connection delay and disconnection delay, 

respectively.

Shiva Amvaj products in accordance with international standards 

and with a 3 year no question asked guarantee are presented 

customer support: (+98)3135723690-1

sale: (+98)3135723444-5 fax: (+98)3135723400

Email: info@shivaamvaj.com

Shiva Amvaj Company is also presenting services in cyberspace

Shiva Amvaj number: 00989134034351

Respecting the customer is our duty

3 year no question asked guarantee under these conditions;

1-at most it should be within 3 years from the date printed on the label of 

the product 

2-the label on the product should be safe and sound

Instruction

Features

Technical Specifications

Error Messages

Normal Display

Main Device Settings

Manual and Automatic Modes

Setting Time and Date

Voltage

Table of provincial capitals in IRAQ

Electrical wiring diagram

□□□0
   out 1

□
    out 1 

□□□0
    out 2

□□□ 0
    out 2

□
    out 2 

□

□□

□

□

. 

CityCity CodeCode

except CLC

if CLC 

↔↔

↔

↔

save the setting and display the time

Date and Time Settings
Press       key  to enter  

↔

SCAN QR TO VIEW 
THE PRODUCT
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