
 � Tempo Morto (intervalo de T1 e T2) de 0 a 100 se-
gundos ajustáveis no frontal.

 � Tempo de funcionamento do equipamento de 5 
minutos a 150 minutos ou funcionamento contínuo, 
ajustável no frontal.

 � 2 relés SPDT

 � Caixa em ABS V0, DIN 22,5 x 85 mm, fixação em 
trilho DIN 35 mm.

PrincíPio de funcionamento

1. Selecione a Base de Tempo do ajuste T1/T2, (T1 –> Relé 1 
e T2 –> Relé 2), igual para T1 e T2.

2. Ajuste do tempo de atuação dos relés associados aos 
sentidos de rotação do motor, T1 – Relé 1 e T2 – Relé 
2, igual para T1 e T2.

Exemplo: Se selecionar a base de tempo 10 min (Pot. 
1), a escala de ajuste do tempo (Pot. 2) será o mínimo 
de 1 min. e o máximo de 10 min.

3. Selecione o Tempo Morto (Tempo utilizado para o 
motor parar, entre os tempos de rotação T1 e T2)

4. Ajuste o Tempo de Funcionamento do Equipamento 
de 5 minutos a 150 minutos ou funcionamento 
contínuo.

Atenção ao ajuste do tempo de funcionamento, que 
deverá compreender os ciclos de T1 + Tempo Morto 
+ T2 desejado.

Tf

T1 T1 T1 T1

Alimentação

Tf: Tempo de
Funcionamento

T1/T2: Tempo
de Motor

Tm: Tempo
Morto (intervalo
entre T1 e T2)

T2 T2

Tm TmTm Tm
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descritivo

Os temporizadores da CLIP foram desenvolvidos 
com conceito totalmente digital para dar as máquinas 
onde são aplicados a maior precisão possível, com 
multi-escalas, multi-funções (ajustadas pelo frontal) e 
multi-alimentação, permitem também ao revendedor 
e cliente possuírem um único modelo de produto para 
as mais diversas funções em seu estoque.

Projetados e montados com tecnologia SMD, compacto, 
podem ser fixados por trilho (padrão DIN 35 mm). A caixa é 
de material ABS V0 (Anti-chama) de alta resistência a choques 
e vibrações e possui um LED verde para indicar alimentação 
e LED vermelho para indicação do estado do relé.

esPecificações Gerais 

 � Alimentações disponíveis em 12 Vca / Vcc ou 24 a 
242 Vca/Vcc.

 � Função de Temporização para Reversão de Motores, 
com aplicação em Máquinas Lavadoras de Peças, 
Esteiras diversas, Máquinas para Lavanderia, etc,...

 � Base de Tempo para reversão do motor de  0,1 segun-
do, 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 
1 hora, 10 horas e 100 horas.

ESCANEIE COM A CAMERA



esPecificações técnicas

  Alimentação - 12 Vca/Vcc; 24 a 242 Vca/Vcc

Frequência de rede (senoidal) Hz 48 a 63 

Consumo aproximado VA 3,5

Precisão de escala % FE 3,0

 Precisão de repetibilidade % 1,0

 Tempo mínimo de reset ms 100

Imunidade ao distúrbio elétrico -
IEC 61000-4-2 
IEC 61000-4-4 
IEC 61000-4-5

Capacidade dos relés de saída A 5 (250 Vca / cos j = 1)

Vida útil dos contatos operações 100.000 com carga

Temperatura ambiente 
armazenamento/°C -10 a + 65

operação/°C 0 a 50

Umidade relativa do ar % HR 35 a 85 (não condensável)

Grau de proteção
invólucro IP 40 

terminais IP 20

Isolação entre terminais e caixa 1000 MW / 500 Vdc

Tensão de Isolação Vca/ min 2200 / 1 

Material da caixa - ABS auto-extinguível

Terminais de ligação - conector com parafusos (bitola máxima do condutor: 4 mm²) 

Tipo de fixação - trilho DIN 35 mm conforme EN 50022

  Peso aproximado gramas 120

www.clipautomacao.com.br
clipautomacao@clipautomacao.com.br
Tel: +55 (11) 4784-7000
Rua Auriflama, 60 - São Roque 
SP - Brasil
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dimensionaL

80
,6

85
,6

85,3

22,5

esquema de LiGação

A2

A1 15 25

18 2816 26

modeLos  Para Pedido

Modelo Função                                            Alimentação Contatos Caixa

CLRM
Temporização 
para reversão 
de motores

12 Vca/Vcc 2 SPDT 22,5 mm

CLRM
Temporização 
para reversão 
de motores

24...242 Vca/
Vcc 2 SPDT            22,5 mm

ESCANEIE COM A CAMERA


