TH212

V2 - Driver controlador ventilação forçada

Características Gerais
→ Indica falhas e protege o sistema de ventilação de
transformadores contra:
 sobrecorrente
 sobreaquecimento
 obstrução da saída de ar
 travamento de hélice
→ Evita travamento por oxidação dos eixos dos ventiladores,
ligando-os periodicamente em período de pouco uso (ex.:
durante o inverno).
→ Evita o trip desnecessário do transformador por
sobreaquecimento devido a falhas nos ventiladores.
→ Evita queima de ventiladores.
→ Alerta para problemas no sistema de ventilação forçada.

Características Técnicas
Características gerais







Conexões através de bornes extraíveis;
Aviso de falha no controlador.
Opção de ligar automaticamente os ventiladores 1 vez ao dia,
a fim de evitar travamento por oxidação.
Tecla reset alarmes.
Tecla para acionamento local dos ventiladores.
Permite variação de tensão da entrada de 0V até 250Vac ou
400Vdc sem causar danos ao controlador;

M OTOR DRI V E R
M1

Tensão nominal: 90 a 240 Vca.
Frequência (Vca): 50 ou 60Hz.
Fusível interno: 0,5A.
Consumo: 5VA.
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REMOTE

1 entrada para acionamento remoto.
Conector de alimentação do equipamento.
Proteção contra ruídos eletromagnéticos ou sobrecargas.

FAULT

ALARM

THermtronic Global ®
Model: TH212v2
Fan Fault Power Protection
Supply: 90-240Vac 50/60Hz
Motor: 5A peak (each motor)
Made in Brazil

Saídas

SN:

MOTORS






Alimentação dos motores: 5A pico limite para cada motor.
Contato auxiliar alarme: 5A carga resistiva 250Vca.
Contato auxiliar falha: 5A carga resistiva 250Vca.
Indica alarme e falha através dos relés auxiliares, inclusive
quando o controlador estiver desligado.

POWER
L PE N

10A
classe C

40 39 41

M2

M1

45 44 43 42

Dimensões



Dimensões: 96X96mm DIN 4370.
Fixação no painel: por presilhas laterais.
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Ventiladores
(5A pico máx.)
(500W em 220V por canal)

Saídas de Status
(ex.: lâmpada, sirene)

