


As chaves tipo bóia modelo QWN são indicadas para o auto controle de níveis e proteção contra falta d’água em torres e 
reservatórios de abastecimento e outros líquidos, exceto para uso em ambientes corrosivos e/ou inflamáveis. 
Isento de mercúrio, a comutação dos contatos é feita através de esfera metálica. 

Características Modelo QWN 
Tensão nominal 125/250Vca 
Corrente máxima 16A 

Frequência de operação 50/60 Hz 
Temperatura máxima de operação +50ºC 
Grau de proteção IP68 

Comprimento do cabo 2 metros 

 

 - A figura ao lado mostra como devemos efetuar a ligação e fixação do contra peso.  

- Para que haja aumento no diferencial entre o nível máximo e o nível mínimo,devemos 

aumentar a distância entre a chave bóia e  o contrapeso.  

- Nunca,jamais faça emendas no cabo de alimentação ,pois essas emendas podem 

entrar em contato com o líquido que existe no reservatório.
 

-
 

A fixação do cabo da chave bóia deve ser feita na borda ou no lado superior do 

reservatório.
 

CHAVE BÓIA QWN
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Contador de pulso eletromecânico de baixo custo e compacto para diversas aplicações com características de 
 funcionamento que os torna ideal para os setores Industriais ou comerciais como  por exemplo uso em medidores de  
manobras, contagem em esteiras de linha de produção, equipamentos de laboratórios, instrumentos de testes   
entre outras aplicações. 

Tensão de Alimentação 220Vca 
Variação da Tensão 10% 
Freqüência da rede 60Hz 

Consumo 2W /2,2VA 
Velocidade Maxima 20 Contagens/s 
Vida útil aproximada 10.000.000 

Indicação 6 dígitos 
Reset manual Tecla tipo pino frontal 
Bloqueio de reset Botão frontal 
Modo de contagem Progressiva 
Tipo de montagem Embutir 

Temperatura ambiente 10°C a +50°C 

 

Caracteristicas relevantes 
- Tamanho compacto 
- Vida útil prolongada 
- Tecla de reset 
- Baixo custo 
- Imune a ruídos de natureza elétrica 
 

  

Diagrama de ligação Dimensões em mm.

CONTADOR DE PULSOS
ELETROMECÂNICO CSK6
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FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
- Possui um eficaz sistema de medição de fator de potência da onda fundamental, o que impede o acionamento  
desnecessário de capacitores provocado por ondas harmônicas. 
- Alta precisão na medição de fator de potência e display com LED´s visíveis a longa distância. 
- Medição e apresentação no visor, em tempo real, do fator de potência total, do fator de potência da onda fundamental 
 e da distorção harmônica total e tensão da corrente. 
- Possui 5 códigos de operação de capacitores diferentes, o que permite uma ampla faixa de combinação de capacitores. 
- 12 ou 16 estágios de acionamento (consulte modelos) 
- Interface de fácil operação 
- Todos os parâmetros são ajustados via painel digital 
- Possui 2 modos de operação: automático e manual 
- Proteção contra sobre tensão e sub-tensão 
- Proteção contra excesso de distorção harmônica. A quantidade de distorção harmônica pode ser ajustada pelo operador. 

- os dados são armazenados em memória flash, o que faz que não sejam perdidos em caso de desligamento do aparelho. 
 
 

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
- Altitude máxima de operação – 2500m 
- Temperatura ambiente -25°C a +50°C 
- Não devem ser instalados em ambientes contendo gases corrosivos, poeiras inflamáveis ou qualquer outro material  
combustível. 
- O equipamento deve estar devidamente fixado, pois vibrações podem acionar os relés indevidamente. 

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
- Alimentação – 220 ou 380 Vca 
- Consumo – 10VA 
- Frequência de operação – 45Hz a 65Hz (ajustável no painel) 
- Faixa de medição de potência reativa – 0 a 9999 kVAr 
- Faixa de medição de potência ativa – 0 a 9999kW 
- Proteção de sub-tensão – 300Vca ou 180Vca 
- Sensibilidade – 20mA (relação do TC:X/5) 

DIAGRAMAS DE CONEXÃO 
Conexões sem a utilização do neutro (redes 220V/FASE-FASE) 

 
* Importante: O ponto P é conectado com B quando o aparelho funcionará em 220V entre fases. Observar que o TC deve estar 
 em uma fase não utilizada para alimentação. No diagrama a alimentação é tomada entre as fases B e C e o TC está na fase A. 

 
Conexões em redes com fase e neutro (220v/FASE-NEUTRO) 

 
Importante: O ponto P deve ser conectado em B quando os contatores forem em 380V e o ponto P deve ser conectado ao neutro(N). 
Observar que o 
 TC deve estar na mesma fase de alimentação do aparelho. 

IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS kVAr DO PRIMEIRO CAPACITOR DO BANCO 
Em modo automático de operação, a auto identificação do primeiro capacitor é inicializada pressionado por 3 segundos as teclas UP e DOWN simultaneamente.  
O aparelho liga e desliga o primeiro banco 10 vezes. Cada vez que ele faz esse procedimento é efetuada a leitura dos kVAr. Ao final é feita uma média das 10  
medidas e essa média é considerada como valor dos kVAr do  
primeiro banco, Se a operação for bem sucedida o visor mostra OP, se houver falha o visor mostra EE.No entendo o melhor procedimento é a introdução  
manual  
do valor do primeiro capacitor. 

 

CONTROLADOR DE FATOR DE POTÊNCIA 
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CONEXÕES 

CHECK LIST 
Este check-list oferece uma lista de verificações e informações necessárias para o correto uso do equipamento. 
 Leia atentamente o manual antes de instalar e ligar o mesmo. 
 

ATENÇÃO !!! 
A instalação, manutenção e operação do controlador devem ser executadas por profissionais qualificados. 
Não se exponha a altas tensões. 
O controlador de fator de potência é conectado a um transformador de corrente. Não desligue as conexões do transformador de  
corrente antes de verificar se ele está curto-circuito o ou conectado a outra carga paralela de impedância suficientemente baixa.  
O descumprimento desta precaução  
pode gerar sobre tensões perigosas 
Não utilize esse produto com qualquer outra finalidade além do projeto original. 
 
Caso o equipamento não funcione corretamente, verifique os itens abaixo. 
 
- Certifique-se que o equipamento está ligado corretamente conforme tensão especificada na etiqueta do mesmo 
- Verificar se o transformador de corrente está ligado corretamente 
- Caso o equipamento seja ligado em FASE/NEUTRO o transformador de corrente deverá estar medindo a corrente da  
mesma fase em que o equipamento está sendo alimentado. 
 
O transformador de corrente deverá estar ligado conforme figura abaixo: 

 
 
 
 
 

 

 

CONTROLADOR DE FATOR DE POTÊNCIA 
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Dimensões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programação 
 
1 – Ao pressionar a tecla “PGM”,o visor da tela superior começará a piscar e em 
seguida exibirá a temperatura dos valores de fábrica.Caso deseje ajustar o 
valor,basta pressionar a tecla “UP” ou “DOWN”. 
2 – Ao pressionar a tecla “PGM” pela segunda vez,o visor da tela inferior 
começará a piscar e em exibirá os valores de fábrica. Caso deseje ajustar o 
valor,basta pressionar a tecla “UP” ou “DOWN”. 
3 – Ao pressionar a tecla “PGM” novamente o usuário sairá do modo de 
configuração. 
4 – Pressione e segura a tecla “PGM” durante 5 segundos para acessar a 
interface de configuração do usuário... 
Dis – Temperatura ambiente de declinação do controle (1°C~2°C) 
Pb – Correção do sensor de temperatura (-15°C a +15°C) 
TCON – Modo do tempo de saída 
- 0 saída quando do início do tempo 
- 1 saída quando do fim do tempo 
GAS – Tempo de força (00-30 seg) 
AL – Tempo de alarme (00-30seg) 

 
 
 

Valores de fábrica 
 
Dis – 3°C 
Pb – 0°C 
TCON – 0 
GAS – 3seg 
AL – 5seg 
 
 
 

Legendas 
 
HHH – A temperatura acima de 600°C 
LLL – A temperatura abaixo de -20°C 
END – O tempo de temporização  
 

C
o

n
tro

le

Características 
 

Alimentação 80 a 240 Vca 

Freqüência 50/60 Hz 

Temperatura ambiente (operação) 0°C a +60 °C 

Temperatura de medição e controle -20°C a +600°C 

Saída à relé 3 saídas (5 A/250 Vca) 

Saída para sonorizador externo 1 saída(24 Vcc) 

Formato do contador/timer 99minutos /59 segundos 

Termopar/sensor Tipo J 

 
 
 

Painel frontal 

 
 
1 – Display indicador da temperatura: 
      Indica a temperatura presente no sensor ou o valores de temperaturas programáveis 
 
2 – Display indicador de tempo: 
      Indica o tempo decorrido ou o valores de tempos programáveis 
 
3 – Tecla de programação: 
      Acessa os parâmetros de programação 
 
4 – Tecla DOWN (decremental): 
      Diminui o valor dos parâmetro programáveis (temperatura e tempo) 
 
5 – Tecla UP (incremental): 
      Aumenta o valor dos parâmetro programáveis (temperatura e tempo) 
 
6 – Tecla de disparo da saída S2: 
      Aciona a saída S2 
Obs. A saída S2 é utilizada para o acionamento do vapor em fornos de panificação 

 
7 – Tecla de disparo do temporizador: 
      Ativa a contagem do temporizador 
 
8 – LED indicador do temporizador: 
      Quando aceso indica que o temporizador está ativo contando o tempo programado 
 
9 – LED indicador de aquecimento: 
      Quando aceso indica que a saída do controle de temperatura está ativada. 

 
 
 

Esquema de ligação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - 2 – Entrada do sensor 
3 – 4 – Temporizador disparo externo 
5 – 6 – Saída de alarme 
7 – 8 – Alimentação 
9 – 12 – Saída do temporizador 
10 – 12 – Fluxo de saída 
11 – 12 – Saída do aquecedor 

CONTROLADOR DE TEMPO e 
TEMPERATURA TEH-N19
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Modelo 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

TEH72-9200 TEH96-9200 

Alimentação 220Vca 

Corrente consumo 9,2A 10,7A 

Frequencia 50/60 Hz 

Consumo aproximado 2VA 2,35VA 

Temperatura de operação 0°C a 50°C 

Temperatura armazenamento - 10°C a 60°C 

Umidade relativa do ar 25 a 85% 

Precisão da temperatura 2% 

Sensor  Termoelemento/Termopar Tipo "J" 

Escala  0 a 400°C 

Ajuste Potenciômetro Térmico (5%) 

Controle 
Aquecimento 

On -Off 

Saída do controle (relé) SPDT  277V-10A / 127V-12A 

Vida mecânica (operações) 1.000.000 

Isolação entre terminais e caixa 50/500 (M? /Vcc) 

Tensão de isolação 1500 (Vrms/min) 

Conexões Terminais com Parafuso 

Caixa  ABS (Auto - Extinguível) 

 

Esquema de ligação
TEH-72-9201

Esquema de ligação
TEH-96-9201

Dimensões
TEH-96-9201

Dimensões
TEH-72-9201

CONTROLADOR DE TEMPERATURA
TEH-72-901  e TEH-96-9201
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 Modelo TEH-K300 

Temperatura ambiente (°C) 0 a 60 

Umidade relativa do ar (%) 10 a 90 

Tensão de alimentação (V) 220 

Consumo (W) <3 

Variação de controle (°C) -30 a +30 

Capacidade do rele 16A/220Vac 

Sensor 2 sondas NTC 

 
Up Key (Botão incremental) 

 

-

  

Percorre os itens do menu

 

-

 

Aumenta os valores dos parâmetros

 

 
Down

 
Key (Botão decremental) 

 

-
  

Percorre os itens do menu
 

- Diminui os valores dos parâmetros  

 Function Key (Botão função)  
-

 
Seleciona os parâmetros

 
-

 
Botão de saída

 

 
Set

 

Key (Botão de seleção) 

 -

  

Acessa os parâmetros

 
-

 

Acessa os menus

 
-

 

Confirma os comandos

 

CONTROLADOR DE TEMPERATURA TEH-K300
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  VOLTÍMETRO 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
5La 9b{l 9{ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo CP-T CPDV 

Princípio de operação Ferro Móvel Digital 

Medição Corrente alternada 

Escala de leitura 250-300-500V 0-500V 

Classe de exatidão 1,5% 0,5% 

Posição de montagem 90° Indiferente 

Consumo 2VA 

Visor Vidro Display 7segmentos 

Moldura frontal Plástico na cor preto 

Invólucro Termoplástico Branco Termoplástico Preto 

Temperatura de operação -10°C a +40°C 

Umidade relativa =75% (média) 

Modelo A1 A2 L1 L2 L3 H 

Voltímetro CP-T48 48 43 61 63 44 5,5 

Voltímetro CP-T72 72 66 61 63 44 5,5 

Voltímetro CP-T96 96 90 62 64 43 5,5 

Voltímetro Digital CPDV 72 66 63 65 56 6 

VOLTÍMETRO

Dimensões em mm.
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AMPERÍMETROS 
 
 
Deflexão do ponteiro 90° 
Medição  Corrente alternada 

Principio de operação Ferro Móvel 

Classe de 
exatidão 

Escala intercambiável 1,5% 

Escala fixa 2,5% 

Posição de montagem 90° na vertical 
Consumo 1VA 
Material do visor Vidro 
Moldura frontal Plástico na cor preta 

Material do invólucro Termoplástico branco 
Temperatura de operação -10°C a +40°C 
Umidade relativa =75% (média) 

 
 
 

DIMENSÕES 

 
 
                                                                                      Dimensão em mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA DE ESCOLHA (ESCALAS) 
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AMPERÍMETRO
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COSFÍMETRO 
 
Medição Fator de potência 
Princípio de operação Ponteiro (Bobina móvel) Digital 
Tamanhos disponíveis DE-96 SE-96 
Corrente de medição Cap 0,4...1...0,4 Ind --- 

Tensão/corrente de operação 220/5 380/5 
Alimentação --- 220Vca 
Classe de exatidão 2,5% 0,5% 
Tensão de isolação 2KV --- 

Posição de montagem 90° vertical Indiferente 

Consumo 
Corrente 0,1 VA 

Tensão 3VA 

Visor Vidro Display 7 segmentos 
Moldura Plástico na cor preto  
Invólucro Termoplástico branco Termoplástico preto 

Temperatura de operação -10°C a +40°C 
Umidade relativa =75% 

 
DIMENSÕES 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
WATIMETRO 

 
Modelo DE-72 
Principio de operação Ponteiro (Bobina móvel) 

Medição ( ) Corrente alternada 

Escala (W) 0 - 1200 
TC (CT) (A) 5 
TP (PT) (V) 240 

Classe de exatidão 1,5% 
Freqüência 50 / 60 +-20% 
Rigidez Dielétrica (kV) 2 
Posição de montagem 90° 
Temperatura de operação -10°C a +40°C 

Moldura frontal Termoplástico preto 
Invólucro  Termoplástico branco 
Umidade relativa 75% 

Deflexão do ponteiro 90° 

Consumo do circuito de corrente (VA) 0,1 
Consumo do circuito de tensão (VA) 3 

 
 

 
 
 

 

 

Modelo A1 A2 L1 L2 L3 H 

DE-96 96 90 58 60 43 5 
SE-96 96 90 117 119 108 10 

Modelo A1 A2 L1 L2 L3 H 
DE-72 72 66 89 99 91 6 
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MEDIDOR DE FATOR DE POTENCIA (COSFÍMETRO)

WATTÍMETRO
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FREQUENCÍMETRO  
 
Medição Modelo analógico 

Modelo CP-R CP-F 

Princípio de operação Lâminas vibratórias (sistema ressonante) Ponteiro (bobina móvel) 

Classe de exatidão 1,5% 1% 

Tamanhos disponíveis 72x72(CP-R72) 96x96(CP-R96) 72x72(CP-F72) 96x96(CP-F96) 

Campo de medição 55...60...65 55...60...65 45...50...55 
45...55...65 
55...60...65 

Tensão de isolação --- 2KV 

Posição de montagem 90° Vertical 

Visor Vidro 

Moldura Plástico preto 

Invólucro Termoplástico 

Temperatura de operação -10°C a +40°C 

Umidade relativa =75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIMENSÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Medição Modelo digital 

Princípio de medição Digital 

Tamanhos disponíveis CP-DF72 CP-DF96 

Escala de medição 45 a 65Hz 

Tensão de operação 110 ou 220V 

Tensão de medição 
- Fase/Fase 
- Fase/Neutro 

90 a 380Vca 

Tamanhos disponíveis 72x72(CP-DF72) 96x96(CP-DF96) 

Modelo A1 A2 L1 L2 L3 H 

Frequencímetro CP-F72 (ponteiro) 72 66 57 59 43 5,5 

Frequencímetro CP-F96 (ponteiro) 96 90 59 61 43 5,5 

Frequencímetro CP-R72 (mola) 72 66 58 60 44 5,5 

Frequencímetro CP-R96 (mola) 96 90 55 57 44 5,5 

Frequencímetro CP-DF72 (digital) 72 66 65 67 60 6 

Frequencímetro CP-DF96 (digital 96 90,5 53 55 45 5 
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FREQUENCÍMETRO

Dimensões em mm.
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MEDIDORES DIGITAIS 

 
! Ŧ ǿśẁĭŦ ś⅞ẁŲẅ 

 
 
 
 
 
 
ëŲŎ⅞ĭŦ ś⅞ẁŲ 

 
 
 

ëŲŎ⅞ĭŦ ś⅞ẁŲẅ 

 
 
 
 
 
a śŕ īŕ Ųẁ ŕ ś ĜẁĂŧ ŕ śνĂẅ 

 
 
 
 

a śŕ īŕ Ųẁ de grandezas 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a ΡŎ⅞īŦ śŕ īŕ Ųẁ ŕ ś ĜẁĂŧ ŕ śνĂẅ 

 

� Voltímetro monofásico 
- 1 Display de 7 segmentos 

HD 194E-9S4 (96x96) 

HD  194I-AX1 (72x72) 
HD  194I-9X1 (96x96) 

 

I 5 ���9-9SY (96x96) 

HD  194I-AX4 (72x72) 

HD  194I-9X4 (96x96Å 
 

� Amperímetro monofásico 
- 1 Display de 7 segmentos 

- Amperímetro trifásico 
- 3 Displays de 7 segmentos 

HD  194U-AX1 (72x72) 

HD  194U-9X1 (96x96Å 
 

I 5  ���Ü-AX4 (72x72) 
HD  194U-9X4 (96x96) 

 

I 5  ���ÜLC-AX4 (72x72) 
HD  194UIF-9X14(96x96) 

 

� Medidor de grandezas monofásico 
- 3 displays de 7 segmentos 
* Grandezas medidas 
- Tensão 
- Corrente 
- Frequência 

- Voltímetro trifásico 
- 3 Displays de 7 segmentos 

- Multimedidor de grandezas trifásico 
- Não necessita chave comutadora para indicação das 
fases 
- 3 displays de 7 segmentos 
* Grandezas medidas 
- Tensão trifásica (Fase+Fase / Fase + Neutro) 
- Corrente trifásica 
- Frequência 
- Potência ativa (por fase e total) 
- Potência reativa (por fase e total) 
- Fator de potência (por fase e total) 
- Fator aparente (por fase e total) 
- Potência ativa por horas 
- Potência reativa por hora 

- Multimedidor de grandezas trifásico 
- Não necessita chave comutadora para indicação das fases 
- Display LCD 
* Grandezas medidas 
- Tensão trifásica (Fase+Fase / Fase + Neutro) 
- Corrente trifásica 
- Frequência 
- Potência ativa (por fase e total) 
- Potência reativa (por fase e total) 
- Fator de potência (por fase e total) 
- Fator aparente (por fase e total) 
- Potência ativa por horas 
- Potência reativa por hora 
- Indicador de carga 
- Indicador de desequilíbrio de potência (gráfico) 
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MEDIDORES DIGITAIS
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AMPERÍMETROS 

 
 

DIMENSÕES 

 

 
 
                                                                                      

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

TABELA DE ESCOLHA (ESCALAS) 

 
 

Modelo JD10-I02 JD20-I02 

Tensão Nominal 230Vca 

Corrente Nominal Máxima 50A 80A 

Frequencia Nominal 60Hz 

Pulsos 1.000/kWh 

Indicação Pulsos LED 

Temperatura de operação -20°C a  +65°C 

Umidade Relativa 95% Maximo (sem condensação) 

Instalação Trilho DIN 35mm 

Visor  Digital 7 digitos 

Dimensões (mm) 

A 116,5 101 

B 62 65 

C 45 

D 79 - 

E 17 36 

F 72 - 
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MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA

Os medidores de consumo de energia elétrica JNG modelos JD10 e JD20 são ideais para verificação do 
momentanea do consumo de energia. Estes aparelhos emitem pulsos elétricos que, quando instalados 
com uma central de controle (CLPs, computadores, etc) permitem o monitoramento do consumo de 
energia.     

JD10-I02 JD20-I02

Diagrama de ligação:

JD10-I02
JD20-I02
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Item Condição 

Temperatura ambiente 
0°C a 55ºC 

 

Armazenagem e transporte -40ºC a +70ºC 

Umidade relativa 5% a 95% (sem condensação) 

Pressão atmosférica 795 a 1080 kPa 

Poluentes 
H2S1cm3/m3, 4 dias 

SO210cm3/m3, 4 dias 

Ambiente mecanico 

Proteção IP20 

Vibração 
10 a 57Hz (amplitude constante 0.15mm) 

57 a 150Hz  (aceleração constante 2g) 

Impacto 18 impactos (semi sino 15g/11ms) 

Queda Queda de altura de 50mm 

Queda livre com embalagem 1m 

Compatibilidade eletromagnética 

Descarga estática 
8kV descarga ar 

6kV descarga de contato 

Campo eletromagnético Força do campo 10V/m 

Supressão de interferência Limitação classe B, grupo1 

Pulso/choque 
2.2kV para linha de força 
2.2kV para sinal de linha 

 

Energização AF-10MR-A 

Range permitido de 8 entradas de tensão avaliada 110/240 Vac 

Freqüência principal permitida 47 a 63 Hz 

Memória buffer relógio 250º 100 horas 

Precisão do relógio/ hora real Típico +/- 1s/ dia 

Consumo de energia 3W 

Compatibilidade de comunicação Windows XP 

Capacidade de entrada de dados 

Entrada 6 pontos AC digitais 

Saída 4 pontos, saída à relé 

Tensão de entrada L1 
Sinal 0 
Sinal 1 

 
0Vac a 40Vac 

80Vac a 250Vac 

Corrente de entrada 
Sinal 1 

 
Típico 0.24mA a 230Vac 

Tempo de retardo 
Mudança de 1 a 0 
Mudança de 0 a 1 

 
Típico 50ms 
Típico 50 ms 

Comprimento do cabo de energia (sem blindagem) 100m 

Capacidade de saída de dados Sim 

Tipo de saída Saída relé 

Isolação elétrica Sim 

Grupo 1 

Corrente contínua lth Max. 10A 

Carga de lâmpada incandescente 
(25.000 ciclos de comutação) 

1000W (230/240Vac) 
500W (115/120Vac) 

 

MINI CLP

Dimensões em mm.
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Esquema elétrico 

 
 

Esquemas de ligação 

 
 

Dimensões 
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Dados técnicos 

 
Alimentação 220Vca 

Freqüência 60Hz 

Consumo 1VA 
Precisão ±2,5 segundos/dia 

Temperatura de operação -20°C a +55°C 

Máximo de operações 96/dia 

Intervalo entre operações 15 minutos (mínimo) 

Contatos de saída 1 contato reversível 

Seção máxima dos condutores 2,5mm² 

Carga indutiva 1cv 

Terminais de ligação Parafusos 

Material da caixa ABS 

Peso 0,300 Kg (aprox.) 

 
Funcionamento 

     As três partes principais do programador são: 
- Relógio: situado ao centro do aparelho , onde é possível 

verificar o horário corrente no próprio relógio e no disco de 

programação, se o horário indicado refere-se a antes (AM) ou 
depois (PM) do meio-d ia e também se o contato de saída 

encontra-se acionado (cavalete para fora do disco) ou 

desacionado (cavalete para dentro do disco) 

-Disco de programação: localizado ao redor do relógio 
-Contatos de saída: localizados na parte inferior do 

aparelho 

 

 
     Ainda no relógio podemos localizar uma chave que 

determina três funções: 
0 – contato de saída permanentemente

desacionado,independente da programação realizada 

I – contato de saída permanentemente
acionado,independente da programação realizada 

 - contato de saída automático 

 
Ajuste de programação 

     A programação dos horários determinados pelo usuário 
pode ser feita através dos cavaletes que se encontram no 

disco de programação.Cada cavalete representa um período 

de 15 minutos. 

     Com o passar das horas o disco gira juntamente com o 
relógio e quando o cavalete passa em frente a seta do relógio 

poderão ocorrer duas situações distintas: 

- O contato de saída é ativado durante o período 
programado,desde que o cavalete esteja posicionado para 

fora do disco. 

- O contato de saída é desativado durante o período 
programado,desde que o cavalete esteja posicionado para 

dentro do disco. 

 

PROGRAMADOR HORÁRIO JTHA

O programador horário analógico JNG modelo JTHA permite que qualquer aparelho elétrico seja l igado  

e desligado de acordo com horários que são pré-estabelecidos pelo usuário. 

 

Dimensões em mm.
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Esquema elétrico 

 
 

Esquemas de ligação 

 
 

Dimensões 
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Dados técnicos 

 
Tensão 110 ou 220Vca 

Freqüência 60Hz 

Consumo <2VA 

Precisão ±2,0 segundos/dia 

Temperatura de operação -20°C a +55°C 

Umidade relativa 35% a 85% (não condensado) 

Contatos 1NA+1NF 

Autonomia da bateria 150 horas 

Quantidade de programas 16 liga/16 desliga 

Intervalo entre programas 1 minuto 

Periodicidade Diária/Semanal 

Funções adicionais Acionamento manual 

Peso 0,150 Kgs (aprox.) 

 
Funcionamento 

 
D+ - Ajuste dos dias 
H+ - Ajuste da hora 

M+ - Ajuste dos minutos  
P – Programação das horas 

 - Botão relógio  
RESET – reset (zera todas as configurações) 

MANUAL : 
ON – indicando que o instrumento este sempre ligado 
AUTO – indicando que o instrumento está no modo 

automático 
OFF – indicando que o instrumento está desligado 

 

 

Ajuste de programação 
 

Ajuste do relógio: 
- Pressione  e simultaneamente : 
  A tecla “D” para ajustar o dia da semana atual 

  A tecla “H” para ajustar a hora 

  A tecla “M” para ajustar os minutos 
 

Ajuste dos programas: 

- Pressione a tecla “Prog” para entrar no programa 1 

  No canto superior da tela aparecerá ON indicando que você 
deve ajustar a hora para l igar o programa 1 
- Pressione a tecla “D” para ajustar os dias da semana que 

podem ser escolhidos conforme as diversas combinações pré 
estabelecidas: 

 

 
MO TU WE TH FR SA SU 
MO TU WE TH FR SA -- 

MO TU WE TH FR -- -- 

-- --  --  -- -- SA SU 
MO TU WE -- -- -- -- 

-- --  --  TH FR SA -- 
MO -- WE -- FR -- -- 

-- TU -- TH -- SA -- 
MO -- -- -- -- -- -- 

-- TU -- -- -- -- -- 
-- --  WE -- -- -- -- 

-- --  --  TH -- -- -- 

-- --  --  -- FR -- -- 
-- --  --  -- -- SA -- 

-- -- --  -- -- -- SU 

 

PROGRAMADOR HORÁRIO JHDC

O programador horário JNG modelo JHDC permite o comando de tempo de aparelhos conectados à saída 
do instrumento, de acordo com os programas pré-estabelecidos com precisão. 
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Esquema elétrico

Esquemas de ligação

Dimensões
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Dados técnicos

Tensão 220Vca

Freqüência 60Hz

Consumo 4,4VA
Precisão ±2,0 segundos/dia

Temperatura de operação -20°C a +55°C

Umidade relativa 35 a 85% (não condensado)

Intervalo entre operações 15 minutos (mínimo)

Autonomia da Bateria 100 horas

Quantidade de programas 16 liga/16 desliga

Intervalo entre programas 1 minuto

Periodicidade Diária/Semanal

Funções adicionais
Horário de verão

Acionamento manual

Peso 0,270 Kgs (aprox.)

Funcionamento

D – ajuste dos dias da semana a serem programados
H – ajuste da hora
Min – ajuste dos minutos
Prog – ajuste da programação
� - retorno a tela principal (relógio)
R – reset (zera todas as configurações)
C – tecla “cancela/recupera”

Ajuste de programação

Ajuste do relógio:
- Pressione � e simultaneamente :
A tecla “D” para ajustar o dia da semana atual
A tecla “H” para ajustar a hora
A tecla “M” para ajustar os minutos

Ajuste dos programas:
- Pressione a tecla “Prog” para entrar no programa 1
No canto superior da tela aparecerá ON indicando que você

deve ajustar a hora para ligar o programa 1
- Pressione a tecla “D” para ajustar os dias da semana que
podem ser escolhidos conforme as diversas combinações pré
estabelecidas:

MO TU WE TH FR SA SU

MO TU WE TH FR SA --
MO TU WE TH FR -- --

-- -- -- -- -- SA SU
MO TU WE -- -- -- --

-- -- -- TH FR SA --

MO -- WE -- FR -- --
-- TU -- TH -- SA --

MO -- -- -- -- -- --
-- TU -- -- -- -- --

-- -- WE -- -- -- --
-- -- -- TH -- -- --

-- -- -- -- FR -- --
-- -- -- -- -- SA --

-- -- -- -- -- -- SU

Função Manual/Automático:
- Pressione a tecla “Manual” e na parte inferior da tela irá
aparecer:
ON – indicando que o instrumento este sempre ligado
AUTO – indicando que o instrumento está no modo
automático
OFF – indicando que o instrumento está desligado

PROGRAMADOR HORÁRIO JTHD

O programador horário JNG modelo JTHD permite o comando de tempo de aparelhos conectados à saída
do instrumento, de acordo com os programas pré-estabelecidos com precisão.

Dimensões em mm.
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TEMPORIZADOR ANALÓGICO ST3PA-A 

Escalas de tempo 0 – 0,5 seg 0 – 5 seg 0 – 30 seg 0 – 3 min 

 Tensão 220Vca 

Função de operação Retardo na energização 

Consumo 6,5VA 

Tempo de “RESET” 100ms. 

Disposição dos contatos 2 reversíveis 

Capacidade dos contatos 5-250VCA (carga resistiva) 

Temperatura de operação/armazenagem -10°C  a +50°C 

Umidade Relativa 85% Max. 

Durabilidade 
Mecanica 5.000.000 operações 

Elétrica 5.000.000 operações 

Peso Aproximadamente 0,15 Kg 

 
            Esquema elétrico                                                                               Dimensões                                                                                    

 

                                               

 

 

 

 

 

                                                                   TEMPORIZADOR DIGITAL TEH-48D 

Tensão 220Vca 

Painel frontal 48x48 mm 

Temperatura ambiente (operação) -10°C ~ 50°C 

Temperatura ambiente (armazenagem) -10°C ~ 50°C 

Umidade relativa 85% Max 

Display 4 digitos 

Tempo de ajuste (max.) 99minutos  e  59segundos 

Durabilidade Mecanica 5.000.000 operações 

Elétrica 1000.000 operações 

Peso Aproximadamente 0,12 Kg 

Base de conexão 
 (Acessorio sobressalente) 

Modelo PF083A-E 

 

                                                                                    

 

 

 

Dimensões 

                                                                         

 

 

Ć MPŮ ĆÆD ŒÑŊÞŌŇŎŒ 0 até 5 segundos 

�- Display digital 

2- Botão de confirmação/ativação  

3- Botão de seleção de parâmetro de tempo.Utilize para selecionar o ultimo parâmetro utilizado. 

4- Botão incremental.Utilize para incrementar dígitos em uma nova configuração de tempo ou selecionar 

parâmetros configurados anteriormente. 

5- Botão decremental.Utilize para diminuir dígitos ou selecionar parâmetros configurados anteriormente. 

6- Quando a luz SET aparece acesa indica que a contagem de tempo está sendo realizada pelo relé 

7- Quando a luz OUT aparece acesa indica o término da contagem de tempo e a comutação dos contatos. 

Esquema elétrico 

Diagramas de ajuste de tempo 

Ć MPŮ ĊĆ ŒÑŊÞŌŇŎŒ 0 até 3 minutos 

C
o

n
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o
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TEMPORIZADOR ANALÓGICO ST3PA-A

TEMPORIZADOR DIGITAL TEH-48D
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AMPERÍMETROS 

 
 

DIMENSÕES 

 
 
 
                                                                                      
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA DE ESCOLHA (ESCALAS) 

 
 

Modelo JRC18 

Tensão Nominal 220Vca a 240Vca 

Corrente Nominal Máxima 16A 

Frequencia Nominal 50/60Hz 

Tempo  30seg a 20min 

Potencia Máxima de controle 2300W 

Instalação Trilho DIN 35mm 

Dimensões 
(mm) 

Largura 18 

Altura 82 

Profundidade 66 

C
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TEMPORIZADOR DE ILUMINAÇÃO

     O temporizador de iluminação JNG modelo JRC18  é ideal para manter a iluminação de passagem
por escadas, halls, garagens e áreas com circulaqção temporária de pessoas. 
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Os relés de estado sólido monofásicos  são utilizado para chaveamento de cargas resistivas substituindo os  

antigos contatores. Devido ao controle eletrônico apresentam uma longa durabilidade por não ocorrer  
desgastes mecânicos, além de proporcionar  baixo consumo e alta velocidade de acionamento.  
É indicado principalmente em processos de aquecimento onde a precisão é fundamental. 

 
 

Modelo SSR25 SSR40 
Corrente RMS máxima 25 A 40 A 

Rigidez elétrica 3500 Vrms 
Resistência de isolação entre 
entrada e saída 

10.000M (500 Vcc) 

Temperatura de operação -30°C a + 80°C 

Disssipação  máxima 2W/A 
Peso total (Relé+capa) 120g 

Entrada 

Tensão de acionamento 3-32Vcc 

Corrente máxima de acionamento 15A 
Tensão de desligamento máxima 1Vcc 

Saída 
Faixa de tensão na carga 48-400 Vca 

Carga mínima 50mA 

Frequência de operação 47-70Hz 

Tensão de pico 800 V 
Corrente de fuga 10mA 

Tempo de acionamento 8,3ms 

Tempo de desacionamento 8,3ms 

Corrente de surto na saída 250 A 400 A 
 

Esquema de ligação

Dimensões em mm.

RELÉ DE ESTADO SÓLIDO SSR
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Modelo HH52 HH54 

Disposição dos contatos 
2 reversíveis 

(2NA/NF) 
4 reversíveis 

(4NA/NF) 

Capacidade dos contatos 5A - 250Vca 

Potência de comutação 1200VA/150W 

Resistência dos contatos 50 m?  

Tempo de operação 20 ms (Max.) 

Material dos contatos Liga de prata 

Rigidez elétrica (contatos) 1000Vca/60Hz (1 minuto) 

Temperatura de operação/armazenagem -55°C  ~ +70°C 

Durabilidade 
Mecanica 10.000.000  operações 

Elétrica 100.000   operações 

Tensões  24Vcc, 24Vca,110Vca ou 220Vca 

Bases (acessór io sobressalente) PYF08A-E  PYF14A-E 

Esquema elétrico 

      HH52                       HH54 

Dimensão HH52
(vista lateral e inferior)

Dimensão HH54
(vista lateral e inferior)

Base PYF08A-E Base PYF14A-E

RELÉ AUXILIAR HH52/HH54
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Dimensão MK2
(vista lateral e inferior)

Dimensão MK3
(vista lateral e inferior)

Base PF083A-E
Base PF113A-E

Modelo MK2PS-I MK3PS-I 

Disposição dos contatos 
2 reversíveis (2NA/NF) 
3 reversíveis (3NA/NF) 

Botão de teste Sim 

Capacidade do contato 10A – 250VCA 

Resistência dos contatos 100m?  

Vida mecânica 30x106  operações 

Vida elétrica 105  operações 

Tempo de operação (comutação) 30ms (Max.) 

Rigidez elétrica 2000Vca/1 minuto 

Temperatura de operação -10°C ~ +60°C 

Tensões disponíveis 24Vcc,110Vca e 220Vca 

Bases PF083A-E PF113A-E 

 

9ẅẀΡśŦ Ă śŎţ ⅞ẁīľŲ 

a Y�t {-I      MK3PS-I 

    

RELÉ AUXILIAR MK2/MK3

90



Diagrama do painel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Diagrama de aplicação de conexão 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Dimensões 
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Aplicação 
Motores elétricos, subestações transformadoras pequenas, 
chaves de partida magnéticas, entre outros. 
 

 
 

Instalação 
Para conectar o relé modelo JPP/JPPN, o botão deve ser girado 
totalmente para a esquerda,conecte as três fases “R”, “S” e “T” 
nos pontos de conexão indicados de acordo coma tensão atual 
e ajuste o botão regulador.Se o indicador visual (LED) acender , 
o produto está funcionando corretamente, entretanto se 
apresentar falta de fase nos ponto “R”, “S” e “T” o LED não 
acenderá, e o produto irá guiar uma conexão de saída AC para 
proteger o motor e outros equipamentos. 
 

 
 
Atenção 
O produto deve ser utilizado em conjunto com  contator em 
corrente alternada e não pode ser conectado a carga 
diretamente 

 
 

Tensão Vca 110,220 ou 380  

Freqüência Hz 60 

Consumo (aproximado) VA 3 

Seqüência  Positiva 

Retardo no Ligamento Seg. Até 4 (com tempo reverso) 
Retardo no Desligamento Seg. Até 1 (com tempo reverso) 

Temperatura de operação ºC 0 até +60 

Umidade relativa do ar % 35 a 85 (sem condensação) 

Material da Caixa  ABS V0 (auto-extinguível) 

Saída 

Quantidade Relé 1 SPDT (reversível) 
Vida útil mecânica Operações 1.000.000 

Tempo de 
comutação dos 

contatos  
ms 20 

Terminais 
Parafuso 

(Maximo 2,5mm²) 

Grau de proteção Para caixa IP51 e para 
terminais IP20 

 
 

 
 

RELÉ FALTA DE FASE JPP/JPPN

Produto projetado para monitorar a perda de fases em motores trifásicos, evitando danos e perdas no 

equipamento por queima.Possui design compacto com boa durabilidade e excelente custo benefício. 
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Diagrama de funcionamento 
 
 

 

 

 
 
 

Diagrama conexão 

 

 
  

Dimensões 
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Aplicação 
Motores elétricos, subestação transformadora de pequeno 
porte,chaves de partida magnéticas ,entre outros. 
 

 
 

Instalação 
Para conectar o relé modelo JPND, o botão deve ser girado 
totalmente para a esquerda,conecte as três fases “R”, “S” e “T” 

nos pontos de conexão indicados de acordo com a tensão atual 

e ajuste o botão regulador.Se o indicador visual (LED) acender , 
o produto está funcionando corretamente,entretanto se 

apresentar falta de fase nos ponto “R”, “S” e “T” o LED não 
acenderá, e o produto irá guiar uma conexão de saída AC para 
proteger o motor e outros equipamentos. 

 

 
 
Atenção 
Este  produto deve ser instalado em conjunto com um  contator 

em corrente alternada e não pode ser conectado a carga 
diretamente. 

 
 
 

Tensão Vca 220 ou 380 
Freqüência Hz 60 

Consumo (aproximado) VA 3 

Precisão % +/-3 da tensão nominal 

Deflexão térmica Vca °C 0,1 

Repetição % <1 
Seqüência  Posit iva 

Retardo no Ligamento Seg. Até 4 (com tempo reverso) 

Retardo no Desligamento Seg. Até 1 (com tempo reverso) 

Histerese Vac +/-3 
Temperatura de operação ºC 0 até +60 

Umidade relativa do ar % 35 a 85 (sem condensação) 

Grau de proteção 
IP20 (terminais) 

IP51 (caixa) 

Material da Caixa  ABS  V0 (auto-extinguível) 

Saída 

Quantidade Relé 1 SPDT (reversível) 

Vida útil mecânica Operações  1.000.000 

Tempo de 
comutação dos 

contatos 
ms 20 

Terminais 
Parafusos 

(Maximo para 2,5mm²) 

Grau de proteção Para caixa IP51 e para 
terminais IP20 

 

RELÉ DE FALTA E SEQUÊNCIA DE FASE JPNF

Produto projetado para monitorar a perda de fases e erros na sequência das fases em motores trifásicos, 
evitando danos e perdas no equipamento por queima. Possui design compacto com boa durabilidade é 
excelente custo benefício. 
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Instalação e operação 
A alimentação deve ser feita nos bornes L1,L2 e L3.Em estado 
normal de trabalho os dois LED´s frontais (verde –alimentado/ 

vermelho – estado de funcionamento)devem estar acesos. 
 

  

Situações de atuação do relé: 
- Quando houver falta de fase 
- Quando houver falta de 2 fases 

- Quando uma das fases operar abaixo de 35% ou acima de 25% de 
sua capacidade (verificar ajuste) 

- Quando houver inversão de uma das fases. 

 
 

Características principais 

 
Tensão Nominal  220Vca 

Freqüência 60Hz 

Tensão min (trabalho) 110V 

Tensão Max (trabalho) 330V 

Consumo =2W 

Tempo de resposta Menor que 10s 

Disposição dos contatos 1NA + 1NF 

Capacidade dos contatos Resistivo 250V / 30Vcc 8A 

Potência máxima dos contatos Resistivo 1600W 

Vida mecânica 
=10.000 manobras 

Vida elétrica 

Temperatura ambiente -40°C a -55°C 

Umidade relativa do ar 35°C a 80°C 

Altitude 2000m 

Peso Kg 0.1 

Posição de instalação Indiferente 

 

 

 
Diagrama de conexão  

 

 
 

 
Diagrama de falta de fase 

     

 

Diagrama de seqüência de fase 

 
              
 
 

Gráfico de controle de tensão 

 
        
 
 

Dimensões 

 
 

RELÉ DE FALTA E SEQUÊNCIA DE FASE JTH201

O Relé JTH-201 possui vár ios recursos de operação,e é muito versátil em sua utilização devido ao seu tamanho 
reduzido.Pode ser utilizado junto com contatores e outros equipamentos dentro de um cir cuito de controle de 

equipamentos irreversíveis (ex. motores trifásicos,bombas,ventiladores,compressores)monitorando perda de fase ou 
inversão de fases e desequilibrio de fases,desligando a alimentação de determinado equipamento protegendo-o contra 

anomalias. 
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Diagrama de funcionamento 
 
 

 
 
 

 
 

Diagrama conexão 

 

 
  

 
 

Dimensões 
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Aplicação 
Motores elétricos, subestação transformadora de pequeno porte, 

chaves de partida magnéticas , entre outros. 
 

 
Instalação 

Para conectar o relé modelo JPND, o botão deve ser girado 
totalmente para a esquerda,conecte as três fases “R”, “S” e “T” 

nos pontos de conexão indicados de acordo com a tensão atual 

e ajuste o botão regulador.Se o indicador visual (LED) acender , 
o produto está funcionando corretamente,entretanto se 

apresentar falta de fase nos ponto “R”, “S” e “T” o LED não 

acenderá, e o produto irá guiar uma conexão de saída AC para 

proteger o motor e outros equipamentos. 
 

 
 
Atenção 
Este produto deve ser instalado em conjunto com um contator 

em corrente alternada e não pode ser conectado a carga 

diretamente. 

 

 
 

Tensão  Vca 220 ou 380 

Freqüência Hz 60 
Consumo (aproximado) VA 3 

Precisão % +/-3 da tensão nominal 

Deflexão térmica Vca °C 0,1 

Repetição % <1 

Seqüência Posit iva 
Retardo no Ligamento Seg. Até 4 (com tempo reverso) 

Retardo no Desligamento Seg. Até 1 (com tempo reverso) 

Histerese Vac +/-3 

Temperatura de operação ºC 0 até +60 
Umidade relativa do ar % 35 a 85 (sem condensação) 

Grau de proteção 
IP20 (terminais) 

IP51 (caixa) 

Material da Caixa ABS V0 (auto-extinguível) 

Saída 

Quantidade Relé 1 SPDT (reversível) 
Vida útil mecânica Operações  1.000.000 

Tempo de 
comutação dos 

contatos 
ms 20 

Terminais 
Parafusados 

(2 fios de até 2,5mm²) 

Grau de proteção 
Para caixa IP51 e para 

terminais IP20 

 

RELÉ FALTA DE FASE JPND

Produto projetado para monitorar a perda de fases em motores trifásicos, evitando danos e perdas no 
equipamento por queima. Possui design compacto e alta durabilidade. 
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O relé de nível JNG modelo JLL é uti lizado para controlar e transpor líquidos, sendo amplamente utilizado em  
torres de água, irrigação, drenagem em geral,etc.Também indicado para uso industrial preenche recipientes  
líquidos sem a necessidade da mudança do recipiente de controle, tendo como  função principal manter os  
recipientes constantemente cheios de líquidos. 
 
Funcionamento 
 A corrente que circula constantemente entre dois eletrodos conectados ao aparelho é comparada por um  
circuito eletrônico. Quando os dois eletrodos condutores forem cobertos ou descobertos pelo líquido condutor 
em relação ao eletrodo de referência o relé de saída será energizado ou desenergizado. 
 
Tensão de trabalho 220Vca 

Gama de operação 0,9-1,1xUn 

Freqüência 50/60Hz 

Interface de saída 5A/1250VA 

Alarme de iluminação LED frontal 

Sensibilidade 5~50KO (ajustável) 

Temperatura de operação -5°C a +50°C 

Peso 0,50Kgs 

Fixação Trilho DIN 35mm 

 

Atenção !!! 
Quando o produto for 220VCA deve ser conectado de acordo com o diagrama A e a  

tensão entre fases é 380VCA e a tensão de C1 é 220V. 
Quando o produto for 380VCA deve ser conectado de acordo com o diagrama B ,a  

tensão entre fases é 220VCA e a tensão de C1 é 110V. 

RELÉ DE NÍVEL JLL
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 Ü⅞īŎīνĂŕ Ų ǿĂẁa o acionamento da iluminação de acordo com a luminosidade (ativa a iluminação noite e desativa a 
 iluminação ao dia) o relé fotoelétrico JNG modelo LC-10 fornece o controle automático da iluminação economizando 
 energia com a utilização no momento certo de sua iluminação. 
Pode ser utilizada para iluminação pública,industrial,comercial e residencial.  
 

Carga máxima 
1000W/110V 
2000W/220V 

Tensão de operação (Vca) 
110/127 
220/240 

Freqüência (Hz) 50/60 

Relação Liga/Desliga =3 

Retardo  
Ligar 15 segundos 

Desligar 20 segundos 

Consumo < 0,9W 

Rigidez Elétrica 5000V 

Durabilidade 5000 operações 

Temperatura de operação -40°C  a +70°C 

Invólucro Polipropileno com anti UV 

Peso 85g (aprox.) 

Grau de proteção IP67 

Base Acessório sobressalente (Solicitar JNG) 

 

Diagrama de ligação 110V

Diagrama de ligação 220V

RELÉ FOTOELÉTRICO LC-10
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Os relés de tempo JK9261 possuem design compacto, alta durabilidade, sinalização na comutação, podendo ser selecionados  

em segundos ou minutos com uma ampla faixa de ajustes de tempo. 

 
Tensão Nominal (Vca) 110 ou 220 

Frequência (HZ) 50/60 

Função de operação Retardo na energização 

Temperatura de operação/armazenagem -10°C  a +50°C 

Capacidade dos contatos 5A – 250Vca 

Disposição dos contatos 1 reversível (1NA+1NF) 

Umidade re lativa 85% 

Faixas de tempo disponíveis (seg. e min. 

selecionados na própria peça) 

0-6 
0-15 

0-30 
0-60 

 

9ẅẀΡśŦ Ă ŕś ŎīĜĂŇĎŲ                                                                                     5īŦ śŧ ẅŶśẅ 

RELÉ DE TEMPO JK9261
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Caracteristicas Principais 

 
Alimentação 220Vca (Bornes A1 e A2) 

Frequência 60Hz 

Faixas de ajuste de tempo 0,1s a 99h 

Contatos 2NA +2NF 

Tolerância de erro no ajuste de tempo =2% 

Tempo de comutação =5seg 

Tensão máxima de chaveamento 400V 

Corrente máxima de 
comutação 

250Vca 
8 A 

30Vcc 

Capacidade máxima de comutação 2000 VA 

Durabilidade 
mecanica 1.000.000 operações 

elétrica 100.000 operações 

Grau de proteção 
Caixa IP40 

Bornes IP10 

Temperatura de trabalho -10°C a +55°C 

Temperatura de armazenagem -40°C a +60ºC 

Umidade relativa do ar 80% a 25°C 

Altitude máxima de montagem Até 2000m 

Posição de montagem Indiferente 

Peso 0,10Kg 

 

 
 

Diagrama de conexão  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Operação 
     

 

Ajustes de tempo 

 

  
 
                 

  
 
                  

  
 
                   

           
 
 
 

Dimensões 
 

 

0,1 ~ 9,9s  

01 ~ 99s  

10 ~ 990s  

0,1 ~ 9,9m  

1 ~ 99m  

10 ~ 990m  

0,1 ~ 9,9h  

1 ~ 99h  

RELÉ DE TEMPO JTH206

Sua forma e desempenho se compara aos mesmos produtos utilizados em países desenvolvidos 
 Possui inúmeras vantagens, tais como a forma compacta e ampla faixa de tempo,alta precisão 
e confiabilidade, baixo consumo,fácil instalação. 
Pode ser usado em todos os tipos de sistema de controle automático. 
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- Posição 1 – Retardo na energização 
Quando se se energiza o aparelho é iniciada a contagem do tempo T1 
que já deve estar selecionada no dial da escala de tempo.Decorrido 
esse tempo o relé é energizado fechando os contatos comuns (C) e 
abertos (NA) permanecendo nesse estado durante o tempo 
T2.Terminado o tempo T2 inicia-se um novo ciclo com a temporização 
T1 e assim sucessivamente. 
 
 
 
- Posição 2 – Energização instantânea 
Quando se energiza o aparelho o relé é instantaneamente energizado 
fechando os contatos comuns (C) e aberto (NA) e o circuito 
temporizado inicia a contagem do tempo pré selecionado em T1.Após 
esse tempo o relé é desenergizado abrindo os contatos que estavam 
em posição de trabalho,permanecendo nesse estado durante o tempo 
T2. Terminado o tempo T2 inicia-se um novo ciclo com a 
temporização T1 e assim sucessivamente 

 
 
 
 

Ajustes de tempo 

 
  
 
              
                   
 
 
 
 
 

Dimensões 
 

 
 
 

 
 

0,1 ~ 1s  1 ~ 10s  10 ~ 100s  0,1 ~ 1m  

1 ~ 10m  10 ~ 100m  0,1 ~ 1h  1 ~ 10h  

C
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Características principais 

 
Tensão 220Vca (Bornes A1 e –A2) 

Freqüência 60Hz 

Faixas de ajuste de tempo 0,1s – 10h 

Contatos 2NA +2NF 

Tolerância de erro no ajuste de tempo =2% 

Tempo de comutação =5seg 

Tensão máxima de chaveamento 400V 

Corrente máxima de comutação 8A-250Vca/30Vcc 

Capacidade máxima de comutação 2000 VA 

Durabilidade  
mecânica 1.000.000 

elétrica 100.000 

Grau de proteção 
Caixa IP40 

Bornes IP10 

Temperatura de trabalho -10 ~ +55°C 

Temperatura de armazenagem -40 ~ +60ºC 

Umidade relativa do ar 80% a 25°C 

Altitude máxima de montagem Até 2000m 

Posição de montagem Qualquer posição 

Peso 0,10Kg 

 
 
 

Diagrama de conexão e operação 

 

 

RELÉ DE TEMPO JTH208

Com característ ica comparáveis a  produtos utilizados em países desenvolvidos este equipamento possui 
inúmeras vantagens, tais como a forma compacta e ampla faixa de tempo, alta precisão 
e confiabilidade,  baixo consumo e fácil instalação. Podendo ser utilizado em todos tipos de sistemas de 
controle automático. 

Dimensões em mm.
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Caracteristicas principais  
 
 

Tensão 
24Vca/Vcc (Bornes +A3 e –A2) 

220Vca (Bornes A1  e –A2) 

Frequência 60Hz 

Faixas de ajuste de tempo 
JTH-209 0,1s a 9,9h 

JTH-209A 0,1s a 999h 

Contatos 2NA +2NF 

Tolerância de erro no ajuste de tempo =2% 

Tempo de comutação =5seg 

Tensão máxima de chaveamento 400V 

Corrente máxima de comutação 
250Vca 

8A 
30Vcc 

Capacidade máxima de comutação 2000 VA 

Durabilidade 
mecanica 1.000.000 

elétrica 100.000 

Grau de proteção 
Caixa IP40 

Bornes IP10 

Temperatura de trabalho -10°C a +55°C 

Temperatura de armazenagem -40°C a +60ºC 

Umidade relativa do ar 80% a 25°C 

Altitude máxima de montagem Até 2000m 

Posição de montagem Indiferente 

Peso 0,15Kg 

 

 
 
 

Diagrama de conexão  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Operação 
     

 

Ajustes de tempo 

 

  
 
                 

  
 
                  

  
 
                   

           
 

Dimensões 
 

 

0,1 ~ 9,9s (JTH209) 
0,1 ~ 99,9s (JTH-209A) 

01 ~ 99s (JTH209) 
01 ~ 999s (JTH-209A) 

10 ~ 990s (JTH209) 
10 ~ 9990s (JTH-209A) 

0,1 ~ 9,9m (JTH209) 
0,1 ~ 99,9m (JTH-209A) 

1 ~ 99m (JTH209) 
1 ~ 999m (JTH-209A) 

10 ~ 990m (JTH209) 
10 ~ 9990m (JTH-209A) 

0,1 ~ 9,9h (JTH209) 
0,1 ~ 99,9h (JTH-209A) 

1 ~ 99h (JTH209) 
1 ~ 999h (JTH-209A) 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

RELÉS DE TEMPO JTH-209/JTH-209A

Com característ ica comparáveis a  produtos utilizados em países desenvolvidos este equipamento possui 
inúmeras vantagens, tais como a forma compacta e ampla faixa de tempo, alta precisão 
e confiabilidade,  baixo consumo e fácil instalação. Podendo ser utilizado em todos tipos de sistemas de 
controle automático. 
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Caracteristicas principais  
 
- JTRA relé de retardo de tempo elétrico. 
- JTRB relé de retardo estrela-triângulo. 
 
Os dois modelos permitem o ajuste do retardo do tempo 
através do botão de ajuste frontal,atente ao fato que a escala 

de ajuste começa com “0”  que não significa zero segundos; 
significa o retardo de tempo mínimo ajustável. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Diagrama de conexão  

 
 
 

Alimentação Vca 110, 220 

Frequência Hz 60 

Consumo VA 3 

Temperatura de uso °C 0 a 48 

Umidade Relativa % 83 

Classe de proteção 
 IP51 Caixa 

IP20 Terminais 

Tempo de reset MS 100 

Escalas Seg. ou min. 0-15 e 0-60 

Precisão % +/- 5 

Conexão  Bornes e parafusos 

Peso Kg 0,1 

Material  ABS Auto extinguível 

 

Operação 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

 
                          

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimensões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Ajuste o relé de retardo elétrico JTRA de acordo com 
o tempo requerido,após a energização a regulagem fica 
armazenada,operando automaticamente o equipamento 
conforme a regulagem pré-estabelecida 

 

Ajuste o tempo de relé de retardo estrela-triângulo JTRB no 
painel frontal,depois de energizar o produto ele começará a 
operar,porém o motor elétrico permanecerá desligado até a 
chegada do tempo ajustado passando a funcionar normalmente. 

 

 

JTRA JTRB

RELÉS DE TEMPO JTRA  e JTRB

O Relé DE TEMPO  JTRA e JTRB possui design compacto e moderno, com alta precisão e ampla gama de 
ajustes estável e resistente.É uma ótima opção para controle de retardo de tempo com confiabilidade e 
segurança. Utilizado normalmente para empacotadoras, motores elétricos, sistemas de ar condicionado, 
linhas de produção, automação, entre outros. 
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ESTABILIZADOR DE TENSÃO – SVC  
 

 O estabilizador de tensão SVC é um equipamento de grande eficiência e precisão sendo recomendado para uso em 
 aparelhos que requerem tensões estáveis tanto em aplicações comerciais, industriais e residenciais. 
 

Modelo Capacidade 
Temperatura 

ambiente 
Freqüência Eficiência Entrada Saída 

Proteção de 
saída 

SVC-50 5KVA 

-5°C a +40°C 50/60 Hz <90% 

50 a 130Vca  
ou  

150 a 250Vca 
(monofásica) 

110  
ou  

220Vca 
(monofásica) 

DTM* - 25 A 

SVC-80 8KVA DTM* - 40 A 

SVC-100 10KVA DTM* - 50 A 
*DTM – disjuntor termomagnético 

 

Dimensões 
 

Modelo A B C 

SVC-50 320mm 270mm 540mm 

SVC-80 275mm 235mm 574mm 

SVC-100 275mm 235mm 574mm 
 

FMǾŊM ÑŔŃÑŇÑŌPÑ ĂÃ Å Ì ÙŔÒÖ Ŏ PÑÖ ŐŎ ŇÑ ŎŐÑǾMŬÜŎ 

ČĆ 60 min. 

40 30 min. 

60 6 min. 
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Os reguladores de voltagem foram desenvolvidos para conservação de energia dos produtos da indústria  
eletromecânica e são utilizados para regular tensões, controlar temperatura, velocidade e luminosidade.  
Possuem design compacto e arrojado, tornando-se de fácil manuseio. 

Entrada 
Monofásico/bifásico 220V±10% 

Trifásico 380V±10% 
Distorção de forma de onda Não há distorção 

Saída 
Monofásico/bifásico 0 a 250V±10% 

Trifásico 0 a 430V±10% 
Temperatura de trabalho <60°C 

Frequencia >90% 
Rigidez dielétrica 1500V/min 

Resistência de isolação 
Monofásico/bifásico >5M 

Trifásico>2M 

 
a Ųŕ śŎŲ 

/ĂǿĂľīŕ Ăŕ ś 
CĂẅśẅ 

5īŦ śŧ ẅĎŲ ŕ Ų 
produto (mm) 

t śẅŲ Ρŧ ī⅞ĄẁīŲ  9ŧ ⅞ẁĂŕ Ă 
{Ăĭŕ Ă 

���Vca ��0Vca Çśŧ ẅĎŲ /Ųẁẁśŧ ⅞ś 

Ç5D/ �-0,5 250 VA 0,5 KVA 

1 

140x130x130 4 Kg 

127Vca 
220Vca 

0-140Vca 
0-250Vca 

2 A 

TDGC2-1 0,5 KVA 1 KVA 200x180x180 6,5 Kg 4 A 

TDGC2-2 1 KVA 2 KVA 200x180x200 9 Kg 8 A 

TDGC2-3 1,5 KVA 3 KVA 220x200x200 11 Kg 12 A 

TDGC2-5 2,5 KVA 5 KVA 310x240x240 16 Kg 20 A 

TDGC2-10 5 KVA 10 KVA 310x240x410 36 Kg 40 A 

TDGC2-15 7,5 KVA 15 KVA 310x240x560 48 Kg 60 A 

TDGC2-20 10 KVA 20 KVA 310x240x770 56 Kg 80 A 

TDGC2-30 15 KVA 30 KVA 310x240x1500 105 Kg 120 A 

 220Vca 380Vca 

3 

 

220Vca 
380Vca 

0-250Vca 
0-430Vca 

 

TSGC2-1,5 750 VA 1,5KVA 170x130x340 14 Kg 3 A 

TSGC2-3 1,5 KVA 3KVA 270x170x420 20 Kg 4 A 

TSGC2-6 3 KVA 6KVA 260x210x460 28 Kg  8 A 

TSGC2-9 4,5 KVA 9KVA 280x210x480 35 Kg 12 A 

TSGC2-15 7,5 KVA 15KVA 320x240x570 48 Kg 20 A 

TSGC2-20 10 KVA 20KVA 310x240x770 56 Kg 27 A 

TSGC2-30 15 KVA 30KVA 330x240x1500 105 Kg 40 A 

 

Cuidados 
     Nunca use carga (I) acima da corrente nominal (In),pois isto  
poderá causar uma redução na vida útil e até provocar a queima  
do enrolamento,porém os aparelhos foram projetados para  
suportar,por um curto período de tempo, a carga excedente  
conforme tabela ao lado.  

REGULADOR DE TENSÃO TDGC/TSGC

ESTABILIZADOR SVC
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 Os inversores de freqüência JNG modelo EDS são compactos atendendo uma tecnologia avançada para 
controle de motores de corrente alternada monofásicos e trifásicos. Devido ao seu modo compacto, são 

fáceis de instalar e configurar por possuírem todo o controle em painel frontal. 
- Disponíveis de 0,5cv até 3cv (para entrada monofásica em 220V), 5cv a 100cv (para entrada trifásica 

em 220V) e 1cv a 100cv (para entrada trifásica em 380V). 

Item Especificação 

Entrada 
Tensão e Freqüência Monofásico 220V,Trifásico 220V,Trifásico 380V 50/60Hz 

Valores variáveis permitidos 
Tensão: -20% a +20%,tensão desbalanceada <3%,freqüência 
+/- 5% 

Saída 

Tensão 0 a 200V/220V/380V 

Range de freqüência 0-400Hz 

Capacidade de sobrecarga 
150% por  1 min.,180% por 1 seg. e 200% proteção 

instantânea 

Função de controle 

principal 

Modo de modulação Espaço otimizado,tensão vetor PWM 

Modo de controle 
Controle de vetor espaço tensão PWM (com característica de 
compensação de zona morta de baixa freqüência) 

Precisão de freqüência 
Ajuste digital:freqüência MAX x +/- 0,1% 

Ajuste analógico:freqüência MAX x 0,2% 

Resolução da freqüência Ajuste digital:0,01Hz;ajuste analógico:freqüência Max x 0,1% 

freqüência Inicial 0,2Hz a 20,00Hz 

Aumento de torque Aumento de torque automático,aumento manual 1%~30% 

Curva V/F 
Curva linear V/F,curva quadrada V/F,curva definida pelo 
usuário V/F 

Curva aceleração/desaceleração 
Unidade de tempo opcional (min/seg.),maior 6000s,range 

ajustável de 0.1 a 6000s 

Frenagem DC 

opcional durante a partida e parada, freqüência de operação:0 

a 20Hz,operação de nível de tensão 0~20%,tempo operação 

ajustável 0 a 20seg. 

Corrida (jogging) 
freqüência de corrida 0,1Hz~50Hz,corrida aceleração e 

desaceleração de tempo 0,1 a 60seg. 

PI interno 
É conveniente para controle de sistema de loop 
fechado,aplicável para curso do tipo pressão e fluxo. 

Operação multivelocidade 
Realize operações multivelocidades através de PLC embutido 

ou terminal de controle 

Freqüência de onda oscilante 
Possível obter freqüência oscilante ou ajuste de freqüência 
central 

Ajuste automático de tensão 
Quando a tensão principal altera,a tensão de saída se mantém 

constante pelo ajuste PWM (função AVR) 

Operação de redução de energia/econômico 
De acordo com as condições de carga,a curva V/F pode ser 
otimizada automaticamente para obter uma operação mais 

econômica 

Limitador de corrente automático 
Limita a corrente de serviço automaticamente,evitando o trip 
por falha causada pela freqüência de sobrecorrente 

Função de operação 

Canal de operação de comando 
Ajuste da operação manual,ajuste do terminal de 

controle,ajuste da porta serial,troca dos 3 modos 

Chaveamento do canal de entrada 
Avanço/Reverso comando de rotação,programação 4 
modos,entrada digital para ajuste de 0 funções 

Canal de entrada analógico Sinal analógico 2 modos,4-20mA,0 a 10V opcional 

Canal de saída analógico 
Sinal de saída analógico 0 a 10v para obter a saída física 

quantidades como freqüência e corrente 

Chaveamento do canal de saída 
Programação única do da abertura do coletor de saída para 
obter diferentes quantidades físicas 

Ajuste do canal de freqüência 

Ajuste do potenciômetro do teclado,ajuste do teclado ?  

? ,ajuste dos dígitos de código funcional, ajuste da porta 
serial,ajuste do terminal Up/Down,ajuste da tensão 

analógica,ajuste da corrente analógica,ajuste do impulso,ajuste 
de combinação,chaveamento a qualquer hora dos modos de 

ajuste. 

Painel de operação 
Display LED Display de ajuste de freqüência,tensão de saída,corrente de 

saída 

Display de instrumentos Display freqüência de saída,corrente de saída,tensão de saída. 

Função de proteção 

Proteção de sobrecorrente,proteção de sobretensão,proteção 

de subtensão,proteção de sobreaquecimento,proteção de 
sobrecarga 

Opcional 
Unidade de frenagem,painel de operação remoto,cabo 

remoto,teclado exclusivo 

Ambiente 

Local de serv iço 
Interno,sem incidência direta de luz solar,poeira,gases 
corrosivos,fumaça de óleo,vapores ,entre outros agentes 

corrosivos 

Altitude 
Operação padrão abaixo de 1000mts,recalcular acima dessa 
altitude 

Temperatura ambiente -10ºC a +40ºC 

Umidade Abaixo de 90%,umidade relativa sem condensação 

Vibração Abaixo de 5.9m/s2 

Temperatura de armazenagem -20ºC a +60ºC 

Estrutura 
Classe de proteção IP20 (display no estado opcional ou teclado) 

Resfriamento Resfriamento a ar 

Modo de instalação Fixação em parede ou instalado em cabine 

 

INVERSOR DE FREQUÊNCIA COMPACTO EDS
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 Os inversores de freqüência HBS9 incorporam uma tecnologia avançada para motores de corrente alternada de  

Indução trifásico. São fáceis de instalar e configurar pois possuem IHM destacável (consulte modelos) no painel frontal  

Resultando em uma estética harmoniosa em seu acabamento. 
- Disponíveis de 0,5 até 100cv (consulte modelos). 

- Operam nas tensões de  220Vca ou 380Vca. 

Item Especificação 

Entrada 
Tensão e Freqüência Monofásico 220V,Trifásico 220V,Trifásico 380V 50/60Hz 

Valores variáveis permitidos 
Tensão: -20% a +20%,tensão desbalanceada 
<3%,freqüência +/- 5% 

Saída 

Tensão 0 a 200V/220V/380V 

Range de freqüência 0-400Hz 

Capacidade de sobrecarga 
150% por  1 min.,180% por 1 seg. e 200% proteção 

instantânea 

Função de controle 

principal 

Modo de modulação Espaço otimizado,tensão vetor PWM 

Modo de controle 
Controle de vetor espaço tensão PWM (com característica de 
compensação de zona morta de baixa freqüência) 

Precisão de freqüência 
Ajuste digital:freqüência MAX x +/- 0,1% 

Ajuste analógico:freqüência MAX x 0,2% 

Resolução da freqüência 
Ajuste digital:0,01Hz;ajuste analógico:freqüência Max x 
0,1% 

freqüência Inicial 0,2Hz a 20,00Hz 

Aumento de torque Aumento de torque automático,aumento manual 1%~30% 

Curva V/F 
Curva linear V/F,curva quadrada V/F,curva definida pelo 

usuário V/F 

Curva aceleração/desaceleração 
Unidade de tempo opcional (min/seg.),maior 6000s,range 
ajustável de 0.1 a 6000s 

Frenagem DC 

opcional durante a partida e parada, freqüência de 

operação:0 a 20Hz,operação de nível de tensão 
0~20%,tempo operação ajustável 0 a 20seg. 

Corrida (jogging) 
freqüência de corrida 0,1Hz~50Hz,corrida aceleração e 
desaceleração de tempo 0,1 a 60seg. 

PI interno 
É conveniente para controle de sistema de loop 

fechado,aplicável para curso do tipo pressão e fluxo. 

Operação multivelocidade 
Realize operações multivelocidades através de PLC embutido 
ou terminal de controle 

Freqüência de onda oscilante 
Possível obter freqüência oscilante ou ajuste de freqüência 

central 

Ajuste automático de tensão 
Quando a tensão principal altera,a tensão de saída se 
mantém constante pelo ajuste PWM (função AVR) 

Operação de redução de energia/econômico 

De acordo com as condições de carga,a curva V/F pode ser 

otimizada automaticamente para obter uma operação mais 
econômica 

Limitador de corrente automático 
Limita a corrente de serviço automaticamente,evitando o trip 

por falha causada pela freqüência de sobrecorrente 

Função de operação 

Canal de operação de comando 
Ajuste da operação manual,ajuste do terminal de 
controle,ajuste da porta serial,troca dos 3 modos 

Chaveamento do canal de entrada 
Avanço/Reverso comando de rotação,programação 4 

modos,entrada digital para ajuste de 0 funções 

Canal de entrada analógico Sinal analógico 2 modos,4-20mA,0 a 10V opcional 

Canal de saída analógico 
Sinal de saída analógico 0 a 10v para obter a saída física 
quantidades como freqüência e corrente 

Chaveamento do canal de saída 
Programação única do da abertura do coletor de saída para 

obter diferentes quantidades físicas 

Ajuste do canal de freqüência 

Ajuste do potenciômetro do teclado,ajuste do teclado 
? ,? ,ajuste dos dígitos de código funcional, ajuste da porta 

serial,ajuste do terminal Up/Down,ajuste da tensão 
analógica,ajuste da corrente analógica,ajuste do 

impulso,ajuste de combinação,chaveamento a qualquer hora 
dos modos de ajuste. 

Painel de operação 

Display LED Display de ajuste de freqüência,tensão de saída,corrente de 

saída 

Display de instrumentos Display freqüência de saída,corrente de saída,tensão de 
saída. 

Função de proteção 

Proteção de sobrecorrente,proteção de sobretensão,proteção 

de subtensão,proteção de sobreaquecimento,proteção de 
sobrecarga 

Opcional 
Unidade de frenagem,painel de operação remoto,cabo 

remoto,teclado exclusivo 

Ambiente 

Local de serv iço 
Interno,sem incidência direta de luz solar,poeira,gases 
corrosivos,fumaça de óleo,vapores ,entre outros agentes 

corrosivos 

Altitude 
Operação padrão abaixo de 1000mts,recalcular acima dessa 
altitude 

Temperatura ambiente -10ºC a +40ºC 

Umidade Abaixo de 90%,umidade relativa sem condensação 

Vibração Abaixo de 5.9m/s2 

Temperatura de armazenagem -20ºC a +60ºC 

Estrutura 
Classe de proteção IP20 (display no estado opcional ou teclado) 

Resfriamento Resfriamento a ar 

Modo de instalação Fixação em parede ou instalado em cabine 

 

INVERSOR DE FREQUÊNCIA HBS9
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SOFTSTARTER HPS2DB 
 
    O softstarter HPS2DB é um dispositivo altamente sofisticado,com aplicação em tensão trifásica para partida de  
motores de indução.Seu funcionamento é composto por um eficiente mecanismo de redução de corrente e torque durante  
a partida do motor. 
    Possui uma porta de comunicação opcional RS485 Modbus que permite o controle completo (liga,desliga,ajustes, 
comando e etc.) 32 starters podem ser conectados e controlados via cabo trançado ligado a um computador. Esse  
modelo deve operar dentro das seguintes condições: 
- Temperatura ambiente máxima 50°C. 
- Corrente máxima de partida equivalente a 400% da corrente nominal do motor. 
- Tempo Maximo de aceleração 30 segundos a 400% da corrente nominal do motor. 
   Sendo 4 partidas por hora na capacidade máxima,para aplicações leves é permitido acima de 60 partidas por hora. 
 
Nota:Para partidas freqüentes (aplicações de avanço lento), a corrente a ser considerada é sempre a de capacidade máxima. 

 
 

Características 

 
Tensão nominal de 

trabalho 
230 , 380 , 500 , 690Vac 50 / 60HZ 

Tensão nominal de 
controle 

127 / 220 Vac 50 / 60HZ 

Corrente nominal 18, 30, 37, 44, 50, 60, 72, 85, 105, 142, 175 A 

Rampa de aceleração 1,5s a 30s 

Rampa de 
desaceleração 

0s a 30s 

Tensão inicial 30 a 50% x Un 

Limite de corrente 1,5 a 4 x Ie 

Proteção Falta de fase,  sobretensão e sobrecorrente 

Saída analógica 1 a 5 dc ou 4 a 20mA dc 

Comunicação Modbus, Profibus e Devicenet 

Linguagem do display Chinês ou Inglês 

 
 

Modelos (tabela de escolha) 
 

Modelo Potência máxima do Motor 

Corrente nominal 
do motor (A) 

Peso 
(Kg) 

Tamanho* 
230V 380V 500V 690V 

kW HP kW HP kW HP kW HP 

HPS2B 18 4 5 7,5 10 11 15 15 20 18 4,5 A 

HPS2B 30 7,5 10 15 20 18,5 25 25 33,5 30 4,5 A 

HPS2B 37 9 12 18,5 25 22 29 30 40 37 4,5 A 

HPS2B 44 11 15 22 29 25 33,5 37 50 44 4,5 A 

HPS2B 50 12,5 17 25 33,5 30 40 45 60 50 4,5 A 

HPS2B 60 15 20 30 40 37 50 55 74 60 4,5 A 

HPS2B 72 18,5 25 37 50 45 60 59 79 72 4,5 A 

HPS2B 85 22 29 45 60 55 74 75 100 85 4,5 A 

HPS2B 105 30 40 55 74 75 100 90 120 105 5,5 A 

HPS2B 142 37 50 75 100 90 120 132 177 142 5,5 A 

HPS2B 175 45 60 90 120 110 147 160 214 175 22,7 B 

HPS2B 210 55 74 110 147 132 177 200 268 210 22,7 B 

HPS2B 250 75 100 132 177 160 214 220 294 250 22,7 B 

HPS2B 300 90 120 160 214 200 268 257 344 30 22,7 B 

HPS2B 370 110 147 200 268 250 335 355 475 370 22,7 B 

HPS2B 470 132 177 250 335 315 422 450 603 470 22,7 B 

                                           *Consulte dimensões no final dessa página 
 
 

Montagem: 
      
     O starter deve ser montado verticalmente, com espaço suficiente em cima e embaixo para um correto fluxo de ventilação. 
     É recomendável a montagem direta em uma chapa metálica para uma melhor dissipação de calor. 
     Não monte o starter próximo a fontes de calor. 
     Proteja o starter de poeira, sujeira e atmosferas corrosivas. 

 
 

Dimensões 

 
                     Dimensão A                                                                                            Dimensão B 
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SOFTSTARTER HPS2DB

Dimensões em mm.
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Ì Î GĜI Î  Ĭ ĜÍ Ĭ Î Ī  
GH�Ì Ĝİ Ī Î  
DO CORPO 

GHĬ İ �Í FHĖ  
DE 

DETECÇÃO 
Ė I HÌ ĜÍ İ Ė T�Î  

Ĭ Ė �GĖ  
FÎ Ī Ī ĜÍ İ Ĝ 
DE SAÍDA 

ĞĪ ĜÏ Į �Í FHĖ  
Ī ĜĬ HĬ İ �Í FHĖ  

DE 
ISOLAÇÃO 

FÎ Ī Ĩ Î  ĜÍ FĖ Ĩ Ĭ Į I Ė Ì ĜÍ İ Î  

FÎ Í ĞHĠĮ Ī Ė T�Î  İ HĨ Î  

I Ì Ð-2002A 

Não faceado 8mm 0~2mm 

90~250Vca --- NA 

150mA 25Hz/500Hz 

=50mΩ 
Cilíndrico 

rosqueado 
Metálico 

LM8-3002NA 
6~36Vcc 

NPN NA 

LM8-3002PA PNP NA 

LM12-2004A Não faceado 

12mm 

0~4mm 90~250Vca --- NA 

200mA 

25Hz/400Hz 

LM12-3002NA 

Faceado 0~2mm 

6~36Vcc 

NPN NA 

LM12-3002PA PNP NA 

LM12-3002NC NPN NA+NF 

LM12-3002PC PNP NA+NF 

LM12-3004NA 

Não faceado 0~4mm 

NPN NA 

LM12-3004PA PNP NA 

LM12-3004NC NPN NA+NF 

LM12-3004PC PNP NA+NF 

LM18-2008A 

Não faceado 

18mm 

0~8mm 90~250Vca 

--- NA 

25Hz/200Hz 

LM18-2008B --- NF 

LM18-2008C --- NA ou NF 

LM18-3005NA 
Faceado 0~5mm 

6~36Vcc 

NPN NA 

LM18-3005PA PNP NA 

LM18-3008NA 

Não faceado 0~8mm 

NPN NA 

LM18-3008PA PNP NA 

LM18-3008NC NPN NA+NF 

LM18-3008PC PNP NA+NF 

LM30-2010A Faceado 

30mm 

0~10mm 
90~250Vca 

--- NA 

25Hz/500Hz 

LM30-2015A Não faceado 0~15mm --- NA 

LM30-3010NA 
Faceado 0~10mm 

6~36Vcc 

NPN NA 

LM30-3010PA PNP NA 

LM30-3015NA 

Não faceado 0~15mm 

NPN NA 

LM30-3015PA PNP NA 

LM30-3015NC NPN NA+NF 

LM30-3015PC PNP NA+NF 

 

LM8-NÃO FACEADO LM12-NÃO FACEADO LM12-FACEADO

LM18-NÃO FACEADO
LM18-FACEADO

LM30-NÃO FACEADO

LM30-FACEADO

SENSOR INDUTIVO LM
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CM18-NÃO FACEADO CM18-FACEADO

CM30-NÃO FACEADO CM30-FACEADO

Ì Î GĜI Î  Ĭ ĜÍ Ĭ Î Ī  GH�Ì Ĝİ Ī Î   
GHĬ İ �Í FHĖ  
SENSORA 

Ė I HÌ ĜÍ İ Ė T�Î  

Ĭ Ė �GĖ  
FÎ Ī Ī ĜÍ İ Ĝ 
DE SAÍDA 

ĞĪ ĜÏ Į �Í FHĖ  
Ī ĜĬ HĬ İ �Í FHĖ  
DE ISOLAÇÃO 

FÎ Ī Ĩ Î  ĜÍ FĖ Ĩ Ĭ Į I Ė Ì ĜÍ İ Î  

FÎ Í ĞHĠURAÇÃO İ HĨ Î  

FÌ ĈÐ-2008 A Não faceado 

18mm 

8m 90~250Vca --- 

NA 

300mA 

25Hz/500Hz =50mΩ 
Cilíndrico 

rosqueado 
Metálico 

CM18-3005NA 
Faceado 5mm 

6~36Vcc 

NPN 

200mA 
CM18-3005PA PNP 

CM18-3008NA 
Não faceado 8mm 

NPN 

CM18-3008PA PNP 

CM30-2015 A Não faceado 

30mm 

15mm 90~250Vca --- 300mA 

CM30-3010NA 
Faceado 10mm 

6~36Vcc 

NPN 

200mA 
CM30-3010PA PNP 

CM30-3015NA 
Não faceado 15mm 

NPN 

CM30-3015PA PNP 

 

SENSOR CAPACITIVO CM
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Modelo E18 Modelo G18 Modelo G30

                                                                                                   __ __ __ __ __ __ __ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*  

{śŧ ẅŲẁ źŲ⅞ŲśŎţ ⅞ẁīľ Ų corpo cilíndrico 
E – encapsulamento metálico 
G – encapsulamento plástico 

Diâmetro 
18 – 18mm 
30 – 30mm 

Alimentação 
3 – 10 a 30Vcc 

Tipo de detecção 
A - Difuso 
B - Reflexivo 

Distância de detecção 
2 – 2 mts 
10 – 10cm 
30 – 30 cm 
70 – 70 cm 

Tipo de 
saída 
N – NPN 
P – PNP 

Contato de saída 
A – NA (NO) 3 fios 
B – NF (NC) 3 fios 
C – NA+NF (NO+NC) 4 fios 

T= Chicote com conector 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo E18-3A10NA E18-3A10NB E18-3A10NC E18-3A10PA E18-3A10PB E18-3A10PC 

Princípio de funcionamento Difuso 

Distância sensora  10 cm 

Saída 
Contatos NA NF NA+NF NA NF NA+NF 

Configuração NPN PNP 

Tensão de trabalho 10~30Vcc 

Corrente máxima de 
chaveamento 

300mA 

Corrente de consumo <15mA 

Tempo de resposta <2ms 

Ângulo de operação 3°~10° 

Temperatura de trabalho -25°C ~ +55°C 

Intensidade de 
iluminação 
ambiente 

Luz Solar 10.000LUX 

Luz 
Incandescente 

3000LUX 

Número de condutores 3 fios 4 fios 3 fios 4 fios 

Encapsulamento Metálico 

Grau de proteção IP66 

 

SENSOR FOTOELÉTRICO CILÍNDRICO

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo G18-3B2NCT G18-3A10NAT G18-3A10PAT G18-3A10NCT G18-3A10PCT G18-3A30NA G18-3A30PA G18-3A30NC G18-3A30PC 

Princípio de funcionamento Reflexivo Difuso 

Distância sensora  2mts 10cm 30cm 

Saída 
Contatos NA+NF NA NA NA+NF NA+NF NA NA NA+NF NA+NF 

Configuração NPN NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP 

Tensão de trabalho 10~30Vcc 

Corrente máxima de chaveamento 300mA 

Corrente de consumo <15mA 

Tempo de resposta <2ms 

Ângulo de operação 3°~10° 

Temperatura de trabalho -25°C ~ +55°C 

Intensidade de 
iluminação 
ambiente 

Luz Solar 10.000LUX 

Luz 
Incandescente 

3000LUX 

Número de condutores 4 fios 3 fios 3 fios 4 fios 4 fios 3 fios 3 fios 4 fios 4 fios 

Encapsulamento Plástico 

Grau de proteção IP66 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo G18-3A30NAT G18-3A30PAT G18-3A30NCT G18-3A30PCT G30-3A70NA G30-3A70NC 

Princípio de funcionamento Difuso 

Distância sensora  30cn 70cm 

Saída 
Contatos NA NA NA+NF NA+NF NA NA+NF 

Configuração NPN PNP NPN PNP NPN NPN 

Tensão de trabalho 10~30Vcc 

Corrente máxima de 
chaveamento 

300mA 

Corrente de consumo <15mA 

Tempo de resposta <2ms 

Ângulo de operação 3°~10° 

Temperatura de trabalho -25°C ~ +55°C 

Intensidade de 
iluminação 
ambiente 

Luz Solar 10.000LUX 

Luz 
Incandescente 

3000LUX 

Número de condutores 3 fios 3 fios 4 fios 4 fios 3 fios 4 fios 

Encapsulamento Plástico 

Grau de proteção IP66 
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Modelo G50-4 A50JC G63-3E03NA G74-4 A70JC 

Princípio de funcionamento  Forquilha Difuso 

Distância sensora  0~500mm 30mm 0~700mm 

Saída 
Tipo 1 contato reversível NA 1 contato reversível 

Configuração Relé NPN Relé 

Tensão de trabalho 
24~240Vca 
12~240Vcc 

10~30Vcc 
24~240Vca 
12~240Vcc 

Corrente máxima de chaveamento 3A (30Vcc/250Vca) 200mA 3A (30Vcc/250Vca) 

Corrente de consumo <10mA <15mA <15mA 

Tempo de resposta <20ms <2ms <20ms 

Ângulo de operação 
3°~10° 

 

Temperatura de trabalho -25°C ~ +55°C 

Intensidade de 
iluminação 
ambiente 

Luz Solar 10.000LUX 

Luz 
Incandescente 

3000LUX 

Número de condutores 5 3 5 (bornes) 

Encapsulamento Plástico Metálico Plástico 

Grau de proteção IP50 IP60 IP54 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Modelo BZJ-211 

Tensão nominal 10~30Vcc 

Temperatura de operação 0 ~ +50°C 

Princípio de 
funcionamento 

Reflexão coaxial 

Distância sensora 10mm ±2mm 

Tipo da Luz Vermelho,verde,azul e branco 

Fácula Circular 

Tempo de resposta 50us 

Corrernte máxima de 
chaveamento 

200mA 

Saída 
Tipo NA 

Configuração NPN 

Encapsulamento Metálico 

Comprimento do cabo 2 mts 

Dimensões G50

Dimensões G74

Dimensões G63 Dimensões BZJ

SENSOR FOTOELÉTRICO
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Corrente do primário (A) 250 a 5000 

Corrente do secundário (A) 5 

Normas IEC60044-1 
Tensão de isolamento (kV) 3 

Freqüência (Hz) 50 / 60 

Carga nominal (VA) 2 / 3 / 5 / 10 / 15 /20 

Classe de exatidão (%) 1 

Limite de corrente de curta  
duração para efeito térmico 

Ith=100 X In 

 

Modelo 
Corrente  

Primário / 

Secundário 

Classe de 

exatidão 1% 
Dimensões (mm) 

Carga nominal 

(VA) 
A B C D E F 

DP23 
150/5 2 

89 110,5 21 32 40 33 
200/5 2 

DP 58 

250/5 2 

115 147 51 81 50 33 

300/5 3 

400/5 5 
500/5 5 

600/5 5 

DP 88 
800/5 5 

146 147 81 82 50 33 
1000/5 10 

DP 812 

1500/5 15 

146 187 81 123 50 33 2000/5 15 
2500/5 15 

DP 816 

3000/5 20 

184 247 81 163 68 33 4000/5 20 

5000/5 20 

TRANFORMADOR DE CORRENTE DP
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Corrente do primário (A) 50 a 2500 

Corrente do secundário (A) 5 

Normas IEC60044-1 

Tensão de isolamento (kV) 0,72 / 3 

Freqüência (Hz) 50 / 60 

Carga nominal* (VA) 1,5 / 2,5/ 3 / 5 / 10 / 15 

Classe de exatidão (%) 1 

Limite de corrente de curta     
duração para efeito térmico 

Ith=100 X In 

Coeficiente de segurança 
nominal 

FS < 5 

 Modelo 
Corrente  

 Primário / secundário 

Classe de exatidão 1% Dimensões (mm) 

Carga nominal (VA) A B 

MES-30 

50/5 1,5 

52 87 
100/5 2,5 

150/5 3 

200/5 5 

MES-40 

200/5 5 

53 87 250/5 5 

300/5 5 

MES-60 

300/5 10 

57 118 

400/5 10 

500/5 10 

600/5 15 

750/5 15 

800/5 10 

MES-100 

800/5 15 

53 155 

1000/5 15 

1200/5 15 

1500/5 15 

1600/5 15 

2000/5 15 

2500/5 15 

Modelo M.E.S.30

Modelo M.E.S.40

Modelo M.E.S.60
Modelo M.E.S.100

TRANSFORMADOR DE CORRENTE M.E.S.

Dimensões em mm.
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                                                                                                                               HORÍMETRO 

                     HM-2  

1  

 

                                     

2. Dados Técnicos 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Tensão Nominal  220 a 240Vca 

Frequencia Nominal  60Hz 

Consumo Aproximado 2VA 

Temperatura Ambiente 0 a 60°C 

Umidade Relativa 35 à 85% (sem condensação) 

Display Eletromecânico de 7 dígitos 

Acionamento Por tensão 

Exatidão +/-0,1% 

Reset Não Aplicável 

Conexão Borne com Parafuso no suporte do trilho ou conexão por lingueta no aparelho 

Fenda dos Parafusos dos Bornes Dupla: Normal e Tipo Philips 

Montagem Trilho DIN 35 mm 

 

 

1. Informações Gerais 

O horímetro HM-2 JNG é indicado para aplicações que necessitem de 

monitoramento do tempo decorrido de funcionamento de equipamentos. O 

principio de funcionamento é eletromecânico com contagem progressiva e 

acumulativa, iniciando a sua contagem sempre que houver tensão nos terminais. 

Sendo amplamente utilizados em controles de manutenção para maquinas e 

equipamentos automotivos, operatrizes, compressores, geradores, empilhadeiras, 

produção, etc. 



                                                                                                                               HORÍMETRO 

                     HM-2  

2  

 

 

3. Visão Geral do Produto 

 

   
 

 

 

5.  Dimensões 

 

 

Dimensões em mm. 
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