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شرح عملکرد:

مشخصات فنی:

توسط یک سلول فتو الکتریک نور محیط 

اندازه گیری شده و بھ مدار کنترلی جھت 

قطع و وصل رلھ خروجی اعمال می گردد.

مقدار شدت نور جھت روشن شدن رلھ با 
 Lux(on) 

 
ومقدار شدت نور خاموش شدن 

Lux(off).بیان می گردد با

جھت جلوگیری از حالت نوسانی در شرایط

نور محیطی ثابت شدت نور قطع و وصل  

برابرھم نبوده و دارای یک ھیسترزیس

بستھ بھ نوع سوییچ بین 30% تا %300
 می باشد. 

 

جھت جلوگیری از خطای سوییچ بر اثر 

  
شرایط گذرا ھمانند رعد و برق و یا 

نور ماشینھای در حال گذر سوییچ با یک   

 تاخیر 39 ثانیھ ای رلھ خروجی را  

کھ قابلییت نصب سوییچ در فضای مسقف  

  

نورگیر را می دھد. 

  

Lux(on) 
 

 قطع و وصل می نماید.

   

Lux(off)     در مدل ١۶آمپر می توان               و                را توسط پتانسیومتر تنظیم کرد

  TWS-10, TWS16 Twilight switch مشخصات فنی 

TWS-10
IP 53/ Integrate cell

TWS-16
IP 53/ Integrate cell

10A		Ac1
Fix	Lux:		
Lux	(on)=10	
Lux(off)=	30
Fix	delay:	36S	On	
,	36S	Off	

16A		Ac1
Sensitivity:		
	1Range	Lux(on)
	2	to	100	Lux
Fix	delay:	36S	On
	,	36S	Off	

(Datasheet)

شرح عملکرد:

Model

Dimension

Supply	Voltage

Characteristic	of	Relay

TWS-10

230V AC / 50Hz

NO Contact 10A AC1 NO Contact 16A AC1

Incandescent

Electronic	Ballast

LED

Halogen(12-24	V)

Environment

Function	

Storage	temperature

IP

Operation	temperature

Light	switch	On	Level

Delay

2300 W

16X58 W

1500 VA

-30 C to +80 C

-25 C to +65 C

IP 53

-30 C to +80 C

-25 C to +65 C

IP 53

Fixed     Lux(on)=10
Lux(off)=30

Constant 36 Sec

     Setting by potentiometer from
     2 to 100 Lux hysterisis 50%  

Constant 36 Sec

1400 W

10X58 W

940 VA

TWS-16

230V AC / 50Hz

500 VA 900 VA

82mm    62mm 82mm    62mm

TWS-30

230V AC / 50Hz

NO Contact 30A AC1

4200W

25X58 W

2700 VA

-30 C to +80 C

-25 C to +65 C

IP 53

Constant 36 Sec

1300 VA

82mm    62mm

TWS-30
IP 53/ Integrate cell

30A		Ac1
Fix	Lux:		
Lux	(on)=10	
Lux(off)=	30
Fix	delay:	36S	On	
,	36S	Off	



راھنمای نصب و نگھداری:

کھ خطای ناشی از سایھ یا باز تاب سطحی حذف می گردد.   

در محیط سر باز در ارتفاع مناسب بھ دور از نورھای وسایل نقلیھ نصب شود. 

ابتدا بست فلزی را از سمت باال مطابق شکل  توسط پیچ و رول پالک ھمراه سوییچ   

محکم نموده سپس پیچ بدنھ سوییچ را داخل شیار پایھ انداختھ و مھره مربوطھ را سفت    

 با قرار دادن جعبھ مقوایی بر روی فتوسلبعد از نصب سیمھا مطابق شکل (برحسب رنگ) جھت تست عملکرد فتوسل             

جھت جلوگیری از خطای سیستم بھترین حالت نصب در زاویھ 85-75 درجھ افق می باشد

 
توجھ فرمایید چنانچھ پایھ در جھت عکس نصب گردد ممکن است  بھ مرورزمان  شل گردیده و باعث چرخش سنسور  

می نماییم.

 و عملکرد غیر مناسب آن گردد.

 مانع رسیدن نور بھ آن شده و بعد از          36 ثانیھ سوییچ  روشن می گردد.
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  TWS-10, TWS16 Twilight switch راهنماي نصب و نگهداري 

Wall	Mounting:	

75-85

Electrical Connections: 

WhiteRed

Black

L

N

فاز

نول

قرمز

سیاه

سفید

(Manual)

  در مدل ١۶ آمپر شدت نور قطع و وصل توسط پتانسیومتر نصب شده بروی بدنھ قابل تنظیم می باشد با چرخاندن پتانسیومتر   
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TWS-10, TWS16 Twilight switch  (Manual) راهنماي نصب و نگهداري 

شدت نور الزم برای عملکرد سوییچ افزایش یافتھ بطوریکھ در انتھا بھ حدود (مطابق شکل زیر)  بھ سمت 

60 Lux می رسد.بھ حدود

MAX

شدت نور الزم برای عملکرد سوییچ MINبھ سمت  بالعکس با چرخاندن پتانسیومتر

5 Lux.می رسد

M4

Dimension:

زمان
T

شدت نور

Lux

Lux(on)

Lux(off)

ON

OFF
ON

روشنروشن خاموش

بھ ھنگام غروب و طلوع میتوان تنظیم نمود بھ سادگی میتوان سوییچ را در مکانھای 

مسقف نور گیر نصب نمود.  

در این وضعیت پتانسیومتر تنظیم را در حالت          قرار داده تا با کمترین نور 

محیط سوییچ فعال گردد.

با استفاده از قابلیت تنظیم شدت نور عالوه بر اینکھ ساعت قطع و وصل سوییچ را
 

راھنمای نصب و نگھداری:

کاھش یافتھ و در انتھا بھ حدود 

��� ���

ماگزیمم
   شدت  
   نور   

مینیمم 
   شدت  
   نور   

MIN
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