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CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE:

SÉRIES TH 9000 / TH 9100 / TH 9200

CONTROLADORES MICROPROCESSADOS

SOFTWARE DE REGISTRO DE PROCESSOS 
INFOTHERM

› CONTROLADORES DE POTÊNCIA MICROPROCESSADO
› CIRCUITOS MONOFÁSICOS, BIFÁSICO E TRIFÁSICOS
› CORRENTES:  36A a 1200A
› COM IHM
 

› ENTRADA CONFIGURÁVEL
› SAÍDA DE CONTROLE (configurada em fábrica):
    RELÉ, 24VCC PWM, 4~20mA, 0~10VCC, MODULANTE.
› OPCIONAIS: 
    COMUNICAÇÃO SERIAL RS485, PROGRAMAÇÃO DE RAMPAS E 
    PATAMARES, RETRANSMISSÃO DE SINAL, SET POINT REMOTO, 
    FONTE AUXILIAR DE 24VCC, ETC.

O INFOTHERM É UM SOFTWARE PARA MONITORAMENTO
E REGISTRO DE PROCESSOS. FUNCIONA EXCLUSIVAMENTE
EM CONJUNTO COM CONTROLADORES E INDICADORES 
THERMA, QUE ENVIAM DADOS AO SOFTWARE ATRAVÉS
DE UMA SAÍDA DE COMUNICAÇÃO SERIAL RS 485. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
› CAPACIDADE PARA MONITORAR 31 INSTRUMENTOS 
› COMPATÍVEL COM WINDOWS 98, XP E VISTA
› FÁCIL INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
› SISTEMA DE REGISTRO CONTÍNUO OU POR LOTES
›  VISUALIZAÇÃO DE DADOS EM TEMPO REAL
› GRÁFICOS: VISUALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, CONSULTAS, IMPRESSÃO, EXPORTAÇÃO  
  PARA ARQUIVO PDF
› RECURSO DE “ARQUIVO MORTO” PARA TRANSFERIR OU GRAVAR REGISTROS ANTIGOS
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DEFINIÇÃO

COMPOSIÇÃO

O retificador variável de tensão contínua microprocessado da linha TH 8400 é um 
equipamento destinado para o controle de potência de processos industriais, em aplicações 
onde seja utilizada corrente contínua variável, como testes de motores de corrente contínua, 
alimentação da tensão de campo de motores elétricos, etc. Sua função é permitir a 
passagem de energia elétrica em níveis controlados para o controle da potência, através de 
uma saída de tensão retificada. O sinal de controle para que a fonte module a potência pode 
ser proveniente de uma fonte de sinal com ajuste manual, ou então de controladores de 
processos, CLP, entre outros, os quais captam as oscilações do valor do processo e enviam 
um sinal de comando variável (exemplo: 4...20mAcc).

O retificador variável de tensão contínua microprocessado é composto por diversos componentes 
agregados, tais como:

› módulos ou pastilhas SCR (tiristores): são elementos em estado sólido que possibilitam uma alta frequência 
  no chaveamento da condução de energia, obtendo maior precisão no resultado final de controle do processo. 
  Apresentam também a vantagem de não se desgastarem mecanicamente como os contatores magnéticos.

› dissipador de alumínio: utilizado para a dissipação de calor mantendo a temperatura dos tiristores abaixo da
  máxima permitida. São utilizados dissipadores com formatos e tamanhos diferentes para atender a necessidade
  de dissipação térmica de cada controlador, de acordo com sua corrente nominal.

› comando eletrônico de disparo: recebe o sinal variável de comando e dispara os gatilhos dos tiristores que 
  passam a conduzir a energia. 
  Utilizando-se os devidos acessórios, através do comando de disparo também é possível a limitação manual de 
  corrente e a inibição do sistema (Vide exemplo de ligação do sistema na página 10).

› ventilador (quando houver necessidade): utilizados para auxiliar a refrigeração do conjunto.

› termostato de proteção: caso ocorra excesso de temperatura nos dissipadores, o termostato inibe o 
  funcionamento do controlador.

› proteções de policarbonato, isoladores, contatos, conectores e suportes para fixação em painel.

RETIFICADOR VARIÁVEL DE TENSÃO MICROPROCESSADO TH 8400
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RETIFICADOR VARIÁVEL DE TENSÃO MICROPROCESSADO TH 8400

ALIMENTAÇÃO (ventilador) 

Monofásico: 1 fase controlada (1 SCR) e 1 fase direta (1 SCR);
Trifásico: 3 fases controladas (3 SCRs).

Circuito monofásico:
10A a 50A: refrigeração natural;
60A a 1200A: refrigeração forçada através de ventilador (es).
Circuito trifásico:
50A a 1200A: refrigeração forçada através de ventilador (es).

110Vac, 220Vac, 380Vac, 440Vac, 460Vac e 480Vac   ± 10% (50Hz ou 60Hz). 

            

110Vac, 220Vac (50/60Hz), 24Vcc.
            

Com potenciômetro de limitação de corrente (limitação máxima em torno de 40%).
O qual é ligado o SHUNT 

            

Os controladores estáticos são providos com uma entrada externa para um sinal de
bloqueio do disparo (contato seco livre de potencial). NA = BLOQUEADO

Termostato para proteção de sobre temperatura (acionamento em torno de 70ºC no
corpo do dissipador;
Filtros RC (snubber) para proteção contra transientes;
Obs: recomendamos a utilização de fusíveis ultra-rápidos para proteção de sobre corrente.

Subida gradual de corrente na carga (somente no sistema ângulo de fase).

0~20mAcc, 4~20mAcc, 0~5Vcc, 1~5Vcc, 0~10Vcc, 2~10Vcc.
Padrão de fábrica 4...20mAcc e 0...10Vcc
            

Com potenciômetro de limitação de tensão (limitação máxima em torno de 50%).
para sistema ângulo de fase 

          

 
   
  3 x In         

› ponte monofásica = tensão de entrada (Vac) x 0,9 = tensão de
  saída retificada (Vcc) em vazio
› ponte trifásica = tensão de entrada (Vac) x 1,35 = tensão de 
  saída retificada (Vcc) em vazio

Ângulo de fase.

TIPO DE CIRCUITO

TENSÃO DE REDE

CORRENTE NOMINAL

SINAL DE COMANDO

REFRIGERAÇÃO

LIMITAÇÃO DE
CORRENTE

LIMITAÇÃO DE
TENSÃO

INIBIÇÃO

PROTEÇÕES

SOFT START

RIGIDEZ DIELÉTRICA 
   ENTRE PARTES

CORRENTE DE SURTO
(10 ms)

CONSUMO DA 
ELETRÔNICA

TEMP. ARMAZENAMENTO

TEMP. OPERAÇÃO

U.R. DO AR

CÁLCULO TENSÃO 
   DE SAÍDA (Vcc)

SISTEMA DE DISPARO

 1500Vrms          

 
  7VA         
 
  Máx. 80% U.R.    
  50ºC        
 
  70ºC      

10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 300A, 350A,
400A, 450A, 500A, 600A, 700A, 800A, 1000A, 1200A, 1500A e 2000A.
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Segue abaixo código de especificação do Retificador variável de tensão contínua 
microprocessado TH 8400

Caso haja dúvidas entre em contato com nosso departamento de vendas:
   ›  vendas@therma.com.br
   ›  Tel: (11) 5643-0440 (11) 2495-1450

RETIFICADOR VARIÁVEL DE TENSÃO MICROPROCESSADO TH 8400

/

TIPO DE SAÍDA
CA/CC = Retificador de tensão

CIRCUITO
1FC = Monofásico (1 fase controlada e 1 fase direta)
3FC = Trifásico (3 fases controladas)

/ / / /

COMANDO DE DISPÁRO
TH 8942RM = Retificador

LIMITAÇÃO DE CORRENTE
S = SIM 
N = NÃO 

/

TENSÃO DE ENTRADA
110 =  110V    220 =  220V
380 =  380V    440 =  440V
460 =  460V    480 =  480V

/
LINHA
TH 8400RM = Retificador

/

ALIMENTAÇÃO DO EXAUSTOR
110V =  110Vac    220V =  220V
24VCC =  24Vcc    

/TH 8400RM TH 8942RM CA/CC

LIMITAÇÃO DE TENSÃO
S = SIM (exclusivo 
para ângulo de fase) 
XX = NENHUM

FREQUÊNCIA
50 =  50Hz  
60 =  60Hz

/

CORRENTE
10 = 10A     
20 = 20A 
30 = 30A
40 = 40A
50 = 50A
60 = 60A
80 = 80A
100 = 100A 

500 = 500A
600 = 600A
700 = 700A
800 = 800A 
1000 = 1000A
1200 = 1200A
1500 = 1500A
2000 = 2000A

125 = 125A
160 = 160A
200 = 200A
250 = 250A
300 = 300A
350 = 350A 
400 = 400A 
450 = 450A

SINAL DE COMANDO
010 = 0~10Vcc  05 = 0~5Vcc  15 = 1~5Vcc  210 = 2~10Vcc 2
420 = 4~20mA  020 = 0~20mA
OUTROS SOB CONSULTA
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APLICAÇÃO

VANTAGENS

OBSERVAÇÕES

No sistema ÂNGULO DE FASE o controlador modula a potência da carga executando cortes na senóide em vários
ângulos. Esta modulação é feita por um sinal enviado ao comando de disparo do controlador. Este sinal de controle 
pode ser manual (proveniente de um potenciômetro eletrônico) ou automático (proveniente de controladores de 
processos, CLP, etc). Exemplos: 4~20mAcc, 0~20mAcc, 0~10Vcc, etc. 
Neste sistema, o ângulo de disparo do tiristor varia de 0º a 180º, conforme sinal de controle.

O sistema ÂNGULO DE FASE pode ser utilizado em cargas não lineares (resistências de carbeto de sílicio ou 
tungstênio) ou em sistemas de controle de iluminação (aquecimento através de lâmpadas infravermelho). 

EXEMPLO DE MODULAÇÃO DA POTÊNCIA POR ÂNGULO DE FASE, SINAL DE CONTROLE 4~20mAcc

20mA20mA

% Potência
4mA = 0% da potência
20mA = 100% da potência

Sinal de controle

12mA12mA

0% 25% 50% 75% 100%

4mA4mA

  - Entrar em contato com nossa engenharia para averiguação da viabilidade técnica.
  - Na alimentação do controlador, observar a sequência positiva das fases (L1, L2 e L3).
  - A carga deve ser desligada com o disparo do tiristor inibido (corrente nula) para se evitar picos de tensão inversos.
  

Permite obter um disparo inicial suave (soft start), bem como limitar a corrente máxima sobre a carga. Este sistema 
pode gerar ruídos e harmônicas na rede elétrica, interferências de rádio frêquência (RFI) durante o disparo do 
tiristor bem como baixar sensivelmente o fator de potência (cosphi) com reflexos sobre a remuneração da energia 
elétrica. 

RETIFICADOR VARIÁVEL DE TENSÃO MICROPROCESSADO TH 8400
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CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO DA CORRENTE E TENSÃO DE SAÍDA:

Cálculo tensão de saída (Vcc):
› ponte monofásica = tensão de entrada (Vac) x 0,9 = tensão de saída retificada (Vcc) em vazio
› ponte trifásica = tensão de entrada (Vac) x 1,35 = tensão de saída retificada (Vcc) em vazio

Cálculo corrente de saída (Acc):
› ponte monofásica = corrente desejada (Acc) x 1,11 = valor eficaz da corrente entrada (Aca).
› ponte trifásica = corrente desejada (Acc) x 0,82 = valor eficaz da corrente entrada (Aca).

CIRCUITO MONOFÁSICO

CIRCUITO TRIFÁSICO

Tensão zero

Tensão zero

Tensão média

Tensão média

FORMA DE ONDA RETIFICADA

RETIFICADOR VARIÁVEL DE TENSÃO MICROPROCESSADO TH 8400
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LIGAÇÕES ELÉTRICAS DA CARGA

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO 
ENTRADA E SAÍDA DE TENSÃO

L1 L2 L3

(  )(  )

L1 L2

(  )(  )

CIRCUITO TRIFÁSICO 3 FASE CONTROLADAS

CIRCUITO MONOFÁSICO 1 FASE CONTROLADA E FASE DIRETA

RETIFICADOR VARIÁVEL DE TENSÃO MICROPROCESSADO TH 8400
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Seguem esquema das conexões:

› Sinal de controle: é o sinal analógico (4~20mAcc, 0~20mAcc, 0~10Vcc, etc) enviado ao comando de disparo 
  por um controlador de processos, CLP ou outro dispositivo de controle. Através desse sinal o controlador varia 
  de 0...100% a potência na carga.

› Inibição: recurso de segurança para bloquear o funcionamento do controlador. Esse bloqueio poderá ser feito
  através de um contato seco externo ligado aos terminais de inibição (NA = cotrolador bloqueado, NF = controlador
  em funcionamento). O termostato de proteção do cotrolador é ligado na inibição para bloqueio caso haja um 
  excesso de temperatura no equipamento. Outro dispositivo de segurança poderá ser ligado na inibição, fazendo 
  uma série com o termostato.
› Limitação de corrente: através de um sinal recebido de shunt montsdo na unidade, poderá ser
  feita uma limitação manual da corrente, ajustada através de potenciômetro localizado no comando de disparo.

› Alimentação: o ventilador deve ser alimentado em 110V, 220V ou 24V conforme prévia especificação. 
Os ventiladores são alimentados diretamente nos terminais 31 e 32. Eles devem permanecer ligados enquanto o 
cotrolador estiver em operação. .

RETIFICADOR VARIÁVEL DE TENSÃO MICROPROCESSADO TH 8400

COMANDO 

TH 8942RM
ÂNGULO DE FASE

CIRCUITO
MONOFÁSICO

TRIFÁSICO

+13

-15

19

18

 17

+14

SINAL DE CONTROLE

0...10Vcc

4...20mAcc

NA=BLOQ

NF=LIB.

NA=ENT. mA

NF=ENT. Vcc
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RET I F I CADO R  
MODELO TH8400

L1 L2 L3

› Características: verificar se a tensão da rede, tensão de alimentação do ventilador, o sinal de controle, tensão 
de saída e a corrente nominal correspondem ao indicado na etiqueta do retificador de tensão microprocessado.

› Ventilação do painel: prever na parte inferior e superior da porta frontal do painel, aberturas de ventilação para 
  a constante troca de ar, afim de melhorar a dissipação do calor. As aberturas 
  de ventilação devem possuir filtros apropriados para reter a poeira em 
  suspensão no ambiente. Nos casos em que a temperatura interna poderá 
  ultrapassar 45ºC recomendamos a instalação de circulação de ar forçada.

› Disposição no painel: dispor os componentes no painel de maneira a não 
  impedir a circulação normal ou forçada do ar. O ideal é que a entrada e saída 
  de ar fique pelo menos 10 cm distante de qualquer componente. Com relação 
  ao retificador de tensão microprocessado, recomendamos deixar um espaço 
  livre de 10 cm (no mínimo) em torno dele (VIDE FIGURA 1).

› Posicionamento: o retificador deve ser montado no fundo de painel, fixado através de parafusos, com o 
  ventilador (quando houver) na parte inferior (VIDE FIGURA 2).

FIGURA 1

FIGURA 2› Alinhamento: dispor os controladores num alinhamento horizontal (um a lado 
  do outro e não um acima do outro verticalmente) para evitar que o ar quente 
  que deixa o topo do retificador seja admitido por um outro acima.

› Canaletas: devem ser projetadas de modo a possibilitar uma montagem 
  isolada para cada tipo e intensidade de sinal. O sinal de controle enviado
  ao retificador nunca deve passar na mesma canaleta com sinais de 
  corrente alternada.
› Disposição da cablagem: os cabos de força devem ser montados longe 
  dos cabos de comando e nunca na mesma canaleta. A conexão da carga 
  poderá ser feita através de cabos ou barramentos.

› Cabos blindados: os sinais de corrente contínua (mV ou mA), inclusive o 
  sinal de inibição do disparo do tiristor e o sinal de retorno devem ser 
  transmitidos por cabos bipolares com os condutores trançados. Estes cabos 
  devem ser blindados e aterrados em um único ponto próximo aos terminais. 
  Usar sempre fio blindado com isolamento externo. Quando as unidades de 
  disparo são montadas separadamente dos retificadores, os cabos de 
  gatilhamento (amarelo = gatilho / vermelho = catodo) devem ser bipolares 
  com os dois condutores trançados e blindados com aterramento em um único 
  ponto.

TENSÃO REDE

CARGA

R E T I F I C A D O R
MODELO TH 8400RM

L1 L2 L3

Conecte a rede elétrica nos 
barramentos L1 - L2 - L3 
e a carga nos barramentos 
 (-) (+)

› Polarização: verificar a correta polarização do sinal de controle, e no caso de
  comandos de disparo montados separadamente observar a polaridade do 
  gatilhamento. Uma inversão do sinal do gatilho com o catodo danifica o tiristor.

› Certifique-se da sequência de fases corretas de entrada (L1-L2-L3). 
  Obs: não utilizar os retificadores de tensão para acionamento de auto 
  transformadores.

› Observações: 
  - os retificadores de potência são equipamentos de acionamento e não de seccionamento ou proteção. Para este 
    fim, utilize componentes adequados;
  - a proteção dos módulos tiristores (SCR) é feita SOMENTE através de fusíveis ultra-rápidos dimensionados de 
    acordo com a corrente máxima do retificador. É indispensável a utilização dos fusíveis ultra-rápidos.

RETIFICADOR VARIÁVEL DE TENSÃO MICROPROCESSADO TH 8400
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RETIFICADOR MICROPROCESSADO TH 8400

RETIFICADOR VARIÁVEL DE TENSÃO MICROPROCESSADO TH 8400

50 A
63 A

10 A
20 A
30 A
40 A

MONOFÁSICO

TRIFÁSICO

280 x 250 x 225 mm
280 x 250 x 225 mm

280 x 250 x 225 mm
280 x 250 x 225 mm

235 x 240 x 165 mm
235 x 240 x 165 mm
235 x 240 x 165 mm
235 x 240 x 165 mm 280 x 250 x 225 mm

80 A
100 A
125 A

Â
N

G
U

L
O

 D
E

 F
A

S
E

 T
H

 8
4
0
0

160 A
200 A
250 A
300 A
350 A
400 A
500 A
630 A
700 A
800 A

310 x 370 x 225 mm 310 x 418 x 225 mm

280 x 250 x 225 mm 280 x 250 x 225 mm

310 x 418 x 225 mm 310 x 418 x 225 mm

280 x 250 x 225 mm 280 x 250 x 225 mm

310 x 418 x 225 mm 310 x 418 x 225 mm

280 x 250 x 225 mm 280 x 250 x 225 mm

490 x 350 x 320 mm 680 x 350 x 320 mm

280 x 250 x 225 mm 280 x 250 x 225 mm

490 x 350 x 320 mm 680 x 350 x 320 mm
490 x 350 x 320 mm 680 x 350 x 320 mm
490 x 350 x 320 mm 680 x 350 x 320 mm
490 x 350 x 320 mm 680 x 350 x 320 mm
490 x 350 x 320 mm 680 x 350 x 320 mm

1000A 250 x 430 x 258 mm 750 x 430 x 258 mm
250 x 430 x 258 mm 750 x 430 x 258 mm1200A



INSTRUÇÕES PARA A PARTIDA DO RETIFICADOR

pág 13Telefone: (11) 5643-0440 - (11) 2495-1450 
E-mail: therma@therma.com.br  - Website: www.therma.com.br

› VERIFICAÇÕES: recomendamos verificar os seguintes pontos durante a partida do retificador de tensão.
  - Nível de tensão: verificar se está de acordo com o projetado e instalado;
  - Cablagem: verificar se corresponde ao esquema elétrico e se as bitolas dos cabos de força estão corretas;
  - Fechamento das resistências: verificar se o fechamento das resistências elétricas está correto e se o valor
    ohmico das mesmas está de acordo com o cálculo para o estado frio;
  - Isolamento elétrico: medir o isolamento elétrico do circuito de força à partir da saída do painel (obs: é necessário 
    desconectar o tiristor antes de medir o isolamento para evitar a queima do mesmo)
  - Fusíveis: verificar se o tipo e a amperagem dos fusíveis estão corretos (fusíveis ultra-rápidos para tiristor)
  - Sequência de fases: verificar com aparelho apropriado se a sequência é positiva (L1-L2-L3) nos bornes de 
    entrada do tiristor (necessário para cargas indutivas ou disparo em ângulo de fase).

› TESTE DE FUNCIONAMENTO EM BANCADA: recomendamos testar o funcionamento do controlador com 
  uma resistência para 2A no mínimo e medir a tensão sobre a mesma.
  
  - Energize os barramentos de entrada. 
  - Energize o comando de disparo com o sinal de controle no valor mínimo. 
  - Desinibir o sistema e eliminar possíveis inter-travamentos. 
  - Subir lentamente o sinal de controle.
    
    No sistema de disparo ângulo de fase conforme aumento do sinal de controle, a corrente indicada no alicate (que 
    meça em corrente contínua CC) deverá aumentar gradativamente Diminuindo a intensidade do sinal de controle, 
    sentido inverso.
  - APÓS REALIZADOS OS TESTES, LIGAR A CARGA DEFINITIVA, PRIMEIRAMENTE ENERGIZANDO OS 
    BARRAMENTOS DE ENTRADA E DEPOIS CONECTANDO O SINAL DE CONTROLE.
    Obs: para cargas indutivas, primeiramente energizar o módulo de potência e depois liberar o sinal de controle.

› FUNCIONAMENTO DO POTENCIÔMETRO DE LIMITAÇÃO DE CORRENTE 
  - Girar o potenciômetro (multi voltas) de limitação no sentido anti-horário em torno de 10 voltas;
  - Entrar com 100% do sinal de controle especificado para o seu controlador (Ex: 20mAcc, 10Vcc, 5Vcc, etc);
  - Energizar o equipamento e girar o potenciômetro de limitação no sentido horário até atingir a corrente máxima 
    desejada (visualizar a corrente através de amperímetros);
  - O potenciômetro deverá permanecer na posição ajustada.

RETIFICADOR VARIÁVEL DE TENSÃO MICROPROCESSADO TH 8400

Antes de manusear qualquer conexão ou ligação elétrica, 
certificar-se de que o controlador e a chave seccionadora 
estejam desenergizados. Sempre conferir as ligações elétricas 
antes de ligar o controlador.

Além das instruções a seguir elencadas, seguir a norma NBR 5410 para correta instalação 
elétrica de potência, e a norma NBR 247-3 para correta escolha do cabeamento.
• Instalar chave seccionadora na entrada do circuito de potência.
• Instalar contatora antes do controlador TH 8400, para adequado intertravamento de segurança.
• Instalar fusíveis ultra-rápidos para proteção do controlador contra sobrecorrente.
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  SOLUÇÕES DE PROBLEMAS
  

  RECOMENDAÇÕES
  Para o perfeito funcionamento de um determinado circuito de controle, é necessário que todos os seus
componentes trabalhem corretamente e ainda de modo sincronizado. Seguem abaixo algumas recomendações:

› O dimensionamento dos controladores deve ser projetado com suficiente folga para absorver oscilações de 
  corrente e tensão.
› Os fusíveis ultra-rápidos, originalmente utilizados, não devem nunca ser substituídos por fusíveis comuns
  ou de valores maiores.
› Excesso de temperatura no painel reduz a potência nominal do tiristor.
› Excesso de poeira no dissipador de calor do tiristor também reduz sua potência. Poeira com partículas 
  condutoras acumulada entre a tomada do gatilho e o anodo, pode provocar curto circuito e destruição do 
  tiristor. Filtros devem ser limpos periodicamente.
› A queda de tensão no tiristor é em torno de 1 volt. Com a máxima corrente circulando, calcula-se facilmente  
  a potência dissipada sob forma de calor: 
            Sistema ângulo de fase (1,5 V x corrente = ...W por fase controlada)
› Cabos de sinalização não devem correr em paralelo com o circuito de força ou comando. Caso esta condição 
  seja inevitável, no painel ou no encaminhamento para o forno, os cabos de sinalização devem ser blindados, 
  encapados e aterrados em um único ponto.
› O aterramento deve ser comum tanto para os circuitos como para o painel. Não é suficiente aterrar, é preciso
  ainda que a resistência do aterramento contra a terra (eletrodos), não seja superior a 30 Ohms.
› Todo módulo de potência somente poderá ser ligado à rede através de uma separação galvânica (disjuntor ou 
  chave magnética), seguido de fusíveis ultra-rápidos.
› Após dois dias de funcionamento, recomendamos desligar o equipamento, desenergizar o painel e reapertar 
  todos os bornes no painel e no equipamento.
› Antes de energizar o equipamento, rever com cuidado as ligações feitas e verificar se o nível da tensão de 
  alimentação está correto e adequado para o equipamento.

Problemas externos ou internos às vezes impedem o funcionamento normal do controlador. A seguir,
indicamos alguns problemas de fácil constatação:

› Verifique se o comando eletrônico de disparo foi energizado na tensão correta. O led verde deve acender;
› Verifique se há sinal de controle e se foi conectado corretamente (observe a polaridade);
› Verifique se há tensão nos barramentos de entrada;
› Verifique se o sinal de inibição está fechado;
› Se há tensão e não há corrente verifique se a carga está interrompida;
› Verifique se o fusível ultra-rápido está interrompido;
› Se após todas estas verificações o controlador continuar apresentando problemas entre em contato com o 
  nosso departamento técnico através do telefone (11) 5643-0440 ou e-mail: therma@therma.com.br 
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  MANUTENÇÃO
  

  ASSISTÊNCIA TÉCNICA
  

  GARANTIA
  

Os controladores tiristorizados requerem pouca manutenção pois não estão sujeitos a desgastes mecânicos.
Recomendamos as seguintes operações para manutenção preventiva:
  › limpeza periódica dos filtros das grelhas na porta do painel;
  › limpeza dos controladores com ar comprimido seco; 
  › limpeza dos ventiladores;
  › reaperto periódico das conexões;
  › controle do valor ohmico das resistências de aquecimento;
  › aferição dos controladores, termoelementos, voltímetros, amperímetros e controladores de sinal;
  › verificação do isolamento elétrico dos componentes do circuito. 

A Therma possui um departamento especializado para prestar assistência técnica aos nossos produtos. 
Possuímos amplo estoque de componentes originais criteriosamente selecionados para pronta reposição.

Em caso de problemas técnicos, entre em contato:
Telefone (11) 5643-0440 - (11) 2495-1450 (Segunda à Sexta, das 8h às 11:30h / 13h às 17h)
E-mail: therma@therma.com.br 
Via formulário no site: www.therma.com.br

Envio de material para conserto / revisão:
Emitir nota fiscal de remessa para conserto e remeter o equipamento para:
  Therma Instrumentos de Medição Automação e Projetos Ltda
  E-mail para envio da Nota Fiscal e Danfe: nfe@therma.com.br
  CNPJ: 47.088.059/0001-47   Inscrição Estadual: 109.444.269.118
  Endereço: Rua Bragança Paulista, 343 - Santo Amaro - São Paulo - SP 
  CEP 04727-000
  *Informar nome do contato e telefone / fax / e-mail, para recebimento do orçamento de conserto.
  *O conserto só será efetuado após aprovação do orçamento 
Garantia do conserto: 3 meses.

A Therma fornece plena e ampla garantia contra defeitos de materiais e de fabricação, pelo prazo de um ano 
à partir da data de fornecimento, desde que o equipamento tenha sido utilizado dentro das especificações 
técnicas constantes neste manual.
A garantia não inclui frete. O equipamento deve ser entregue e retirado em nossa fábrica.
Em caso de violação do lacre do equipamento, a garantia é cancelada.
A Therma restringe a sua responsabilidade até o valor da correção dos defeitos do equipamento.

  A garantia será anulada, caso:
    › o material seja danificado por maus tratos na montagem e erros na instalação;
    › seja feita manutenção por terceiros;
    › uso indevido;
    › operação fora da especificação recomendada ao produto;
    › danos por transporte inadequado;
    › danos decorrentes de fatores externos.
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO ILUSTRATIVO

EXEMPLO DE 
LIGAÇÃO 
CIRCUITO 

MONOFÁSICO
10Acc / 40Acc

EXEMPLO DE 
LIGAÇÃO 
CIRCUITO 

TRIFÁSICO
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MONOFÁSICO
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SHUNT
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19NF=ENT. Vcc

NA=ENT. mA

SINAL DE CONTROLE 0...10Vcc
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