
1 a 30s    5 

10A 

Tensão de Monitoramento 

Retardo no desligamento ajustável de 0,1 a 30s   5%  

Precisão básica: 5º (corresponde a 5% com cos   =0.8)

RCF 01

RCF 01

CAPACIDADE MÁXIMA DE CORRENTE

TLM

IP-20

24

Relé Cosseno FI
Monofásico e trifásico 10A

24, 48, 110

220, 380Vca

Escalas:

Capacidade máxima de corrente:

Máx. 0,2 a 1,0; Mín. 01 a 0,99

Precisão de ajuste:

Precisão de repetição:

   5% (com cos   = 0.8)

   1,8º (corresponde a 1,8% com cos   =0.8)

Influência de Temperatura:     _ 0,1% / ºC.<

Tempo de Recuperação:

Vida útil dos contatos:

Material dos Contatos:

Frequência de comutação:

 500ms

 Mecânica: 10E7 (10.000.000) operações na condição sem carga.

Elétrica: 10E5 (100.00) operações na condição com carga resistiva.

Liga de prata.

3/min. com carga resistiva 750VA

Básica

2.5KV

II

Tipo de isolação:

Tensão de surto Nominal:

Classe de sobretensão:

REV.: 01

Instruções de uso: Para aplicações com motobombas, ajuste o limite máximo na escala máxima e o limite 
mínimo na escala mínima. Feche a entrada do líquido na bomba, ligue o sistema da bomba com o RCF e 
aumente o valor do limite mínimo até que o RCF sinaliza a falha por mínima e desligue a saída. Agora sua 
bomba já está protegida de funcionar em vazio.

O relé protetor de bombas RCF

RCF - Relé para proteção de bombas 

1 SPDT (controle) + 1SPST (indicação de falha)

21212121

24 24 24

Após ocorrer falha de limite mínimo ou máximo o relé de saída será 
desacionado e o relé indicador de falha será acionado e permanecerão assim até que o RCF seja desligado.

Ligação:

A ligação do RCF se dará da seguinte forma:

1) Os bornes “A1” e “A2”  são os bornes de alimentação do relé;

2) A ligação de fase que será conectada em série com o relé têm entrada no borne L3 e saída 

para carga no borne L3S. A ligação do borne L3 terá de ser conectada na saída do relé de sobrecarga.

3) Em caso de ligações de cargas que possuam corrente nominal  “In” acima da capacidade 

máxima de corrente do produto  deverá ser utilizado um TC , “ Transformador de Corrente “, 

para ligação nos bornes L3 e L3S do relé;

4) Verificar, no caso de ligação do relé com Transformador de Corrente , a ligação dos bornes do TC  

( P1, P2, S1, S2 ).

220/380Vca - Tensão do motor

24, 48, 110, 220, 380VcaTensão de Alimentação 

*A Tron não se responsabiliza por alimentação aplicada ao aparelho fora da tolerância especificada na ficha técnica do produto.

*Recomendamos a utilização de um fusível de 5A na saída do contato para proteção do relé.



!
Ÿ Não utilizar parafusadeira automática sem ajuste do Torque (0,8 a 1,2 N.m);

Ÿ Não instalar o relé com a rede energizada;
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Dimensões

 

Gráfico Relé de Saída:

Caixa: TLM

LED vermelho aceso: 
Contato de saída acionado;

LED vermelho piscando uma 
vez por segundo: Retardo no 
desligamento por mínima;

LED vermelho piscando duas 
vezes por segundo: Retardo 
no desligamento por máxima;

LED vermelho piscando 
continuamente: Temporização 
de inibição de partida;

LED vermelho apagado: 
Contato de saída desacionado;

LED verde aceso: 
Tensão de alimentação 
presente;

LED verde piscando: 
Carga desconectada 
ou abaixo do limite 
mínimo;

Ajuste de Inibição
de partida;

Ajuste de mínima;

Ajuste de retardo 
no desligamento;

Ajuste de máxima;

Exemplo de ligação:

Exemplo de ligação:

Ligação com TC Ligação sem TC


