
فتوسل تایمردار نوربان مدل 2003

فتوسل تایمردار نوربان نسل جدید فتوسل می باشد که به یک تایمر 

قابل تنظیم مجهز شده است. هنگام تاریک شدن هوا ، فتوسل المپ ها 

را روشن و تایمر پس از زمان تنظیم شده آنها را خاموش می کند.

در مکانهایی که نیاز به روشنایی تا پاسی از شب باشد با این محصول

به مقدار زیادي در مصرف برق صرفه جویی می شود. براي طراحی

آن از آي سی هاي هوشمند استفاده شده لذا دقت و طول عمر باالیی دارد.

زمان بندي آن با قطع و وصل برق محفوظ می ماند. همچنین تاریک شدن

روش نصب :

نصب فتوسل تایمردار مانند فتوسل معمولی است و در باالي منبع  

روشنایی نصب می شود بطوري که در معرض تابش نور المپ هاي  

محیط قرار نگیرد. مانند شکل مقابل با پایه نصب می شود.

روش سیم کشی :

سیم کشی فتوسل تایمردار مانند فتوسل معمولی بوده نحوه سیم 

کشی آن در شکل مقابل نشان داده شده است.

روش تنظیم :

مدت زمان روشن ماندن المپ پس از تاریکی هوا ، از 1 تا 9 ساعت به فاصله 1 ساعت قابل تنظیم می باشد. تنظیم زمان به وسیله شماره انداز 

صورت گرفته که در زیر فتوسل تایمردار قرار دارد. اگر شماره انداز روي صفر باشد مانند فتوسل معمولی عمل می کند. 
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مشخصات فنی :

برخی از مشخصات فنی فتوسل تایمردار نوربان در جدول زیر درج شده است :

طول عمر 

165V - 265V AC > 60000H

تاسیس : 1377                       ثبت :144660           

اعتماد شما اعتبار ماست 

کلید تنظیم

...............

المپ شب تا صبح روشن المپ هرشب 1 ساعت روشن المپ هرشب 2 ساعت روشن المپ هرشب 9 ساعت روشن

غیر معمول هوا خللی در سیکل کار آن ایجاد نمی کند.

المپ یا کنتاکتور

فاز 

نول

220V AC

دکمه کاهش زمان

دکمه افزایش زمان


