
MasterIN System

Relé modular  
de interface
com tecnologia Push-in



PRODUÇÃO E  
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QUALIDADE ASSEGURADA  
E HOMOLOGAÇÕES

Paixão pelo que  
fazemos desde 1954



Finder é o produtor de componentes 
eletromecânicos com o maior número  
de homologações.
Desde 1954 a Finder produz relés, temporizadores e 
uma ampla gama de componentes para aplicações 
industriais, prediais e residenciais.

A qualidade, inovação e constante busca por  
soluções tecnológicas, são a forca motriz para  
o sucesso global.

Graças a uma rede comercial internacional composta 
por 22 filiais e mais de 80 parceiros distribuidores, a 
Finder exporta suas tecnologias para todo o mundo.
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MasterIN System

Pente de ligação  
2 polos
Tipo 097.52

Pente de ligação  
2 polos
Tipo 097.42

Suporte para etiqueta 
de identificação  
Tipo 097.00

Pente de ligação  
2 polos
Tipo 094.52.1

Interfaces modulares a relé

Novo design para a máxima 
legibilidade das etiquetas de 
identificação impressas em 
transferência térmica (CEMBRE)

A C DB

O sistema de conexão Push-in permite uma rápida conexão de cabos rígidos ou com terminal tubular  
através da simples inserção dentro do terminal. É possível abrir o terminal para extrair o cabo, através do 
acionamento do botão utilizando uma chave de fenda. Para cabos flexíveis é necessário primeiro abrir o 
terminal utilizando o botão, tanto para a extração quanto para a inserção. É possível em qualquer momento 
checar a conexão através da abertura de teste, utilizando uma ponta de prova com diâmetro de 2 mm.

Conexão  
Push-in

Instalação simples, veloz e segura

A gama de acessórios mais completa 
Velocidade de cabeamento graças aos terminais 
com tecnologia de conexão Push-in. 
Versatilidade e integração para todos os novos 
acessórios que completam este sistema. 



Pente de ligação  
8 polos
Tipo 097.58

Etiqueta de  
identificação 
Tipo 060.48

Para impressora  
de transferência térmica 

Pente de ligação  
6 polos
Tipo 094.56

Conexão rápida e fácil com pentes  
de ligação capazes de conectar  
interfaces de diferentes tipos.

Série 4C

Série 48

Série 58

Tipo 4C.P1: 1 contato reversível 10 A 250 V AC1 
Tipo 4C.P2: 2 contatos reversíveis 8 A 250 V AC1

Tipo 48.P3: 1 contato reversível  10 A 250 V AC1 
Tipo 48.P5: 2 contatos reversíveis 8 A 250 V AC1
Tipo 48.P6: 1 contato reversível  16 A 250 V AC1 
Tipo 48.P8: 2 contatos reversíveis 10 A 250 V AC1

Tipo 58.P3: 3 contatos reversíveis 10 A 250 V AC1
Tipo 58.P4: 4 contatos reversíveis 7 A 250 V AC1

• Bobina AC ou DC
• Tensão nominal: 12 - 24 - 110 - 125 V DC
  12 - 24 - 110 - 230 V AC
• Equipado com módulo de sinalização  
 e proteção EMC
• Disponível com clip de retenção plástico  
 para extração rápida do relé (versão SPA)  
 ou com clip de retenção metálico  
 (versão SMA)
• Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)



MasterIN System

MasterADAPTER 
Tipo 093.68.14.1

O MasterADAPTER permite  
a conexão de até 8 módulos  
MasterINTERFACE com alimentação  
a fio através de conector FLAT  
de 14  pinos, que deverá ser  
conectado ao cartão de saída  
do PLC.

Interfaces modulares a relé

Rompendo as saliências plásticas, o separador ficará com apenas  
1.8 mm de espessura; caso não sejam rompidas, este separador 
oferecerá 6.2 mm de espessura.
Útil para a separação visual de diferentes grupos de interface, ou  
grupos que possuam diferentes tensões de funcionamento, ou então 
para a proteção elétrica das extremidades dos pentes de ligação que 
possam vir a ser cortados. É possível a interligação através do pente 
de ligação de 2 grupos diferentes de interfaces. 6.2 mm1.8 mm

Separador plástico de dupla  
funcionalidade
1.8 mm ou 6.2 mm de separação

Tipo 093.60

Ultrafina, simples e versátil  
A Série 39 é a solução para economia de 
espaço graças à largura de apenas 6.2mm, 
que oferece um maior número de 
combinações entre bases e acessórios. 

Conexão  
Push-in



Série 39
MasterPlus
Tipo 39.61 (EMR)
Tipo 39.60 (SSR)
• Bobina AC ou DC
• Tensão nominal:  
 de 6 a 125 V AC/DC; 230 V AC
• Disponíveis também nas versões  
 multitensão com alimentação  
 de 24 a 240V tanto em corrente  
 alternada (AC) como em corrente  
 contínua (DC) 
• Corrente nominal: 
 - 1 contato reversível 6A (EMR) 
 - 1 NA até 6 A (SSR) – 250 V AC1
• Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

Módulo a fusível
• Para fusíveis de 5 x 20 mm 
 de até 6A/250V AC 
• Fácil visualização do  
 estado do fusível através 
 de uma janela 
• Rápida inserção na base

Tipo 093.63

tipo 093.16

tipo 093.16.0

tipo 093.16.1

Duplicador de terminais
Tipo 093.62 

Apto para todas 
as bases Série 39 
com conexão  
Push-in

Módulo a fusível com  
LED indicador do estado 
Tipo 093.63.0.024 
Tipo 093.63.8.230

Possibilidade de 
múltipla conexão,  
lado a lado

Pente de ligação 
de 16 pólos




