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Código(s): RLP-9037

Nome Coml.: Relé Fotocontrolador Microcontrolado 15A.
Descrição: Contatos acionados através de um relé,
   com circuito comparador que monitora a tensão sobre os
   contatos de chaveamento, só permitindo a comutação 
   quando a tensão for igual a zero volts da rede elétrica.
Aplicação: Acender as luzes à noite e apaga-las quando
   amanhecer, mantendo  acesas luminárias na ausência
   de luz incidente. Para iluminação pública e industrial.
Luminárias LED: Desenvolvido especialmente para uso 
   em luminárias LED, equiparando sua durabilidade.
Itens: >Liga em 5 segundos e desliga com retardo de 7
   segundos sendo, insensível a variações bruscas de 
   luminosidade, relâmpagos e faróis. 
           >Liga <10 LUX / Desliga <40 LUX (+/- 10%).
           >Proteção contra surtos varistor 160 joules 320MOV.
           >Fototransistor = Sensor de silício.
           > Liga dos contatos mais resistentes à cargas de
    partida (Inrush Current), evitando a solda ponto.
           >Acionamento com diferença de tensão modular
    em zero volts no instante da comutação.
           >Capacidade de descarregar o capacitor existente no
    reator em 5 segundos à um nível próximo de 0V.
           >Detector de DC nos contatos para 25VDC.
Sistema Fail Off: Desliga o circuito em caso de falha no
    sistema, permanecendo contatos NA, mantendo a
    lâmpada desligada.
Contatos: NF = Normalmente Fechados em Operação.
                  NA = Desenergizado - Fail Off.
Tensão de Operação: 105 a 305VCA /fase-fase/fase-neutro
Frequencia Operação: 60 Hz.
Potência (carga máx.): 1.000W Resistiva / 1.800VA Indutiva.
                                        Contatos de 15A.
Rigidez Dielétrica: < 3.000V
Grau de Proteção: IP-67.
Consumo: Abaixo de 0,3 W em 220V (0,02A).
Durabilidade: Liga/desliga - Elétrico = 30.000 operações.
Material Capa: PC  (policarbonato) estabilizado aos raios UV.
Material Gaxeta Vedação: PVC espandido, alta aderência.
Material Terminais: Latão com banho de estanho.
Material Contatos: AgSnO2
Faixa de Temperatura: -20 à +75°C.

Normas: ABNT / NBR-5123 / NTC50 / CELG-D /
Cores: Tampa inferior preta e capa do relé
    azul translúcido.
Peso: 90 a 95 g.
Dimensões: D=75 x h=45 mm.
Embalagem: Caixa contendo 12 unidades
    com instruções de instalação.
Marcação de Datas: Fabricação, instalação, retirada.
Garantia: 5 ANOS.

FOTO DESENHO ILUSTRATIVA

Visite inovações deste produto em:
http://www.usiluz.com.br/catalogo/rlp9037.pdf

A USILUZ faz inovações no produto visando sua
melhoria constante sem alterar sua configuração
básica e sem aviso prévio.
Última Atualização: JUN/2016
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1- Instale usando as bases de pinos apropriados, tamanho padrão ABNT - NBR5123,
    como exemplo sugerimos modelo TMR-2868 marca Usiluz.

2- Fiação da Base:
    Fase = Fio Preto (Linha)
    Neutro / Comum = Fio Branco (Neutro)
    Carga = Fio Vermelho (Carga) 

3- Instale a base fora do alcance da luz da luminária.

4- Coloque o relé na base e gire no sentido horário até seu perfeito encaixe.

5- Direcione a janela do sensor para o lado sul.

6- Observe a voltagem marcada na tampa do produto.

7- Siga as instruções dos esquemas acima.

8- Observe o tipo de contatos usados, se NF ou NA.

ESQUEMAS ELÉTRICOS
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