
A logomarca ALEX’S é propriedade da ALEX’S Projetos Eletrônicos Ltda. Copyright C 1990 ALEX’S.Todos os direitos reservados. Estes descritivos 
técnicos são destinados para consulta técnica sobre operação ou instalação dos equipamentos, é expressamente proibida por qualquer método a 
reprodução  total  ou  parcial  dessas  informações,  sob  pena  de  sanções  legais,  salvo  mediante  autorização  por  escrito  da  ALEX’S.  Todas  as 
informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, sem a obrigatoriedade de fazê-las em equipamentos já vendidos, 
a não ser por motivo de mau funcionamento decorrente de defeitos de fabricação. 

Conheça nossa linha de produtos - Visite nosso site: http:/www.alexs.com.br

ALEX´S comércio imp. e exp. ltda.
        cnpj 64.572.639/0001-24

        www.alexs.com.br
                                   55 11 2916-0102

TEMPORIZADOR UNIVERSAL   TPS-390

Desenvolvido  para  aplicação  em  sistemas  eletrônicos,  o  TPS-390*  pode  ser  utilizado  como  temporizador
De zona  de  painéis  de  alarme,  Botão  de  Pânico  remoto  ou  não,  Minuteria  Eletrônica,  Detector  de  Passagem,  
Relé de Tempo, acionador temporizado de solenóide de portão etc.

Para disparo + ou - cortar com um estilete a trilha J1 da placa do circuito (LS), e não instalar sensor(es) no cabo 
branco duplo, ligando uma chave  “pushbutton”  N.A. contra o negativo na entrada D-(fio branco) e/ou contra o positivo 
na entrada D+(fio azul). Para instalação com sensor(es) NF’s não cortar J1, não conectar as entradas D+ e/ou D- e 
conectar o(s) contato(s) do(s) sensor(es) no ponto marcado no circuito, não conjugando-os com outros equipamentos . 

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

» Possui “LED” Piloto; aceso quando o relê esta ativo

» Conexões pôr fios AWG20 pôr +/- 15cm de comprimento;
» Proteção contra inversão de polaridade na alimentação;
» Alta rejeição de “ripple”;
» Tensão de alimentação: 12~16 Vcc;
» Consumo: 60mA/12Vcc a 25ºC (ativo);
» Saída com contato seco reversível;
» Corrente de contato  0,15A (carga resistiva);
» Tempo médio de ativação variável de 1s a aproximadamente 6min.;
» Dimensões da placa: 60 X 35mm;
» Peso aproximado: 0,30kg;
» Condições ambientais:
    temperatura de operação:  5ºC até 60ºC;
    temperatura de armazenagem: -20ºC até 66ºC;
    umidade :  40% até 80% de umidade relativa;
» Garantia de seis meses contra defeito de fabricação, e assistência técnica permanente.
   Equipamento de uso profissional fabricado no Brasil. Pat. Req. Z3302001          

          

                                                   DIAGRAMA DE LIGAÇÃO
 
 
                                                                 sensor(es)

                                                                    |BO |
                                                        ______|___|_____
                              disparo  - ____D-          c     nf           _NF___VD 
                              disparo  +_____D+                                
                                                               TPS-390*     --  _C____LA ___ aplicação

                                       ____PT__                 J1                                            
                             12Vcc ____VM _      -    +                  _NA___AM
                                                        _ tempo___led___                                                  
                                                                         
                         * produto sem caixa        
                                                       

http://www.alexs.com.br/
http://www.alexs.com.br/

	Página 1

