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Base temporizada 
para Série 34

Máquinas de 
embalagem

Controles de 
semáforos

Máquinas de 
envase

Armazéns 
rolantes

Painéis de 
controle

Painéis para 
distribuição de 
energia

Máquinas de 
etiquetagem

Gruas/Talhas



FINDER reserva-se no direito de modificar as características dos seus produtos a qualquer momento sem aviso prévio.  
FINDER declina qualquer responsabilidade pelo uso impróprio ou errado do produto que possa provocar danos a pessoas ou bens.
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SÉRIE 93 
Base temporizada para Série 34

Relé modular de interface temporizada para 
relé Série 34, 6.2 mm de largura

• Ajuste da temporização na parte superior, 
através de um botão rotativo que pode ser 
acessado mesmo depois da montagem

• Terminal de controle de sinal
• Seletor “DIP-switch” para seleção de 4 escalas 

de tempo e 8 funções
• Opção de inserção do módulo fusível na saída
• EMR e SSR: alimentação em 12 ou 24 V AC/DC
• Conexão a parafuso e Push-in

93.68/93.69

• Escalas de tempo de 0.1 s a 6 h
• Multifunção
• Base para relé 34.51 (EMR) e 34.81 (SSR)
• Conexão a parafuso e Push-in

93.68
Conexões a parafuso

93.69
Conexões Push-in

Módulo a fusível
093.63

AI: Atraso à operação
DI: Atraso após operação
GI: Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
SW: Intermitência simétrica início ON
BE: Atraso à desoperação (após START)
CE: Atraso a operação (após START)
DE: Atraso após operação (com START)
EE: Atraso após operação (após STARTPara as dimensões do produto vide a página 5

Características dos contatos

Configurações dos contatos

Vide relés séries 34.51 e 34.81

Corrente nominal/Máx corrente instantânea  A

Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC

Carga nominal em AC1  VA

Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA

Potência motor monofásico (230 V AC)  kW

Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A

Carga mínima comutável mW (V/mA)

Material dos contatos standard

Características de alimentação

Tensão de alimentação
nominal (UN)  V AC (50/60 Hz)/DC 12…24

Potência nominal AC/DC  VA/W Veja características página 4

Campo de funcionamento  V AC (50/60 Hz)/DC 9.6…26.4

Características gerais

Regulagem da temporização (0.1…3)s, (3…60)s, (1…20)min, (0.3…6)h

Repetibilidade % ± 1

Tempo de retorno ms ≤ 50

Precisão de regulagem de fundo de escala  % 5

Vida elétrica em carga nominal AC1  ciclos Vide relés séries 34.51 (EMR) e 34.81 (SSR)

Temperatura ambiente °C –20…+50

Grau de proteção IP 20

Homologações (segundo o tipo)
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Codificação
Exemplo:  tipo 93.68 relé temporizado multifunção para relé Série 34, tensão de alimentação, (12…24)V AC/DC.

9 3 . 6 8 . 0 . 0 2 4

Série

Tipo
6 =  Multifunção  

(AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, EE)

Número de contatos
8 =  1 reversível (relé eletromecânico tipo 34.51), conexão 

a parafuso
8 =  1 NA (relé de estado sólido tipo 34.81), conexão a parafuso
9 =  1 reversível (relé eletromecânico tipo 34.51), conexão 

Push-in
9 =  1 NA (relé de estado sólido tipo 34.81), conexão Push-in

Tensão de alimentação
024 =  (12…24)V AC/DC

Tipo de alimentação
0 =  AC (50/60 Hz) / DC

Combinações Saída Alimentação Tipo de relé Tipo de base, conexão a parafuso
1 reversível 6 A, relé eletromecânico 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.68.0.024
1 reversível 6 A, relé eletromecânico 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.68.0.024
1 saída 6 A/24 V DC, relé de estado sólido 12 V AC/DC 34.81.7.012.9024 93.68.0.024
1 saída 2 A/240 V AC, relé de estado sólido 12 V AC/DC 34.81.7.012.8240 93.68.0.024
1 saída 6 A/24 V DC, relé de estado sólido 24 V AC/DC 34.81.7.024.9024 93.68.0.024
1 saída 2 A/240 V AC, relé de estado sólido 24 V AC/DC 34.81.7.024.8240 93.68.0.024
Saída Alimentação Tipo de relé Tipo de base, conexão Push-in
1 reversível 6 A, relé eletromecânico 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.69.0.024
1 reversível 6 A, relé eletromecânico 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.69.0.024
1 saída 6 A 24 V DC, relé de estado sólido 12 V AC/DC 34.81.7.012.9024 93.69.0.024
1 saída 2 A 240 V AC, relé de estado sólido 12 V AC/DC 34.81.7.012.8240 93.69.0.024
1 saída 6 A 24 V DC, relé de estado sólido 24 V AC/DC 34.81.7.024.9024 93.69.0.024
1 saída 2 A 240 V AC, relé de estado sólido 24 V AC/DC 34.81.7.024.8240 93.69.0.024

Nota:  Mesmo se o temporizador pode ser alimentado a 12 V e 24 V, combinar o relé com a exata tensão de alimentação a 12 V ou 24 V.

Características gerais
Características EMC
Tipo de teste Padrão de referência
Descargas eletrostáticas a contato EN 61000-4-2 4 kV

no ar EN 61000-4-2 8 kV
Campo eletromagnético de 
radiofrequência

(80 ÷ 1000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m
(1400 ÷ 2700 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m

Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 
e 100 kHz)

sobre terminais de alimentação EN 61000-4-4 4 kV
sobre terminal de controle 
externo B1 EN 61000-4-4 4 kV

Impulsos de tensão (1.2/50 μs) sobre 
terminais de alimentação

modalidade comum EN 61000-4-5 2 kV
modalidade diferencial EN 61000-4-5 0.8 kV

Ruídos de radiofrequência de modo 
comum (0.15 ÷ 80 MHz)

sobre terminais de alimentação EN 61000-4-6 10 V
sobre terminal de controle 
externo B1 EN 61000-4-6 3 V

Emissões conduzidas e irradiadas EN 55022 classe B
Outros dados
Absorção sobre o controle externo (B1)  mA < 1.7 (12 V) - < 3.5 (24 V)
Tempo de bounce (EMR): NA/NF ms 1/6
Resistência da vibração (EMR, 10…55 Hz): NA/NF g 10/5
Potência dissipada no ambiente sem carga nominal  W 0.3

com carga nominal W 0.8
Terminais Cabo rígido e cabo flexível

Conexões a parafuso Conexões Push-in
Comprimento de decapamento do cabo mm 10 8

Torque Nm 0.5 —

Seção máxima do cabo  mm2 1 x 2.5 / 2 x 1.5 1 x 2.5
 AWG 1 x 14 / 2 x 16 1 x 14

Seção mínima do cabo  mm2 1 x 0.5 1 x 0.5
 AWG 1 x 21 1 x 21
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Base temporizada para Série 34

Características do circuito de entrada
Dados de entrada - temporizador AC/DC

Tensão 
nominal

Campo de 
funcionamento  

(AC/DC)

Tensão de 
desoperação

Corrente  
nominal UN a IN

Absorção da potência 
P a UN

UN Umin Umax Ur DC AC DC AC

V V V V mA mA mA mA

12 9.6 13.2 1.2 15 23 0.2 0.3/0.2

24 19.2 26.4 2.4 11 19 0.25 0.4/0.3

Dimensões do produto
Tipo 93.68
Conexões a parafuso

Tipo 93.69
Conexões Push-in
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Escalas de 
temporização

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(0.1…3)s (3…60)s (1…20)min (0.3…6)h

Funções LED Alimentação Contato NA/saída

Nenhuma Aberto

Presente Aberto

Presente
Aberto (temporização em curso para 

fechamento)

Presente Fechado

Esquemas de ligação U = Alimentação S = Start externo  =   Contato NA

1 2 3 4 5

(AI) Atraso à operação.
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé inicia após o decurso do tempo pré-
selecionado. O relé desopera quando é interrompida a 
alimentação.

1 2 3 4 5

(DI) Atraso após operação.
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé inicia imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e 
volta a posição original.

1 2 3 4 5

(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré ajustado.
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé inicia após o término do tempo 
pré-selecionado. O relé desopera depois de um tempo 
fixo de 0.5 s.

1 2 3 4 5

(SW) Intermitência simétrica início ON.
Aplicar tensão no temporizador.
O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) 
e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão 
enquanto a alimentação se mantiver.

Com START externo

*

*  Quando alimentado 
em tensão contínua, 
o ponto B1 deve  
ser alimentado  
com referência 
positiva (conforme  
EN 60204-1).

1 2 3 4 5

(BE) Atraso à desoperação (após START).
O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera 
quando, após a abertura do contato START decorre 
o tempo pré-selecionado. Decorrido o tempo pré-
selecionado, o relé desopera e volta à posição original.

1 2 3 4 5

(CE) Atraso à operação (após START).
O relé opera quando se fecha o contato START depois 
de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém 
a operação. Quando o contato de Start se abre o 
relé desopera depois de decorrido o tempo pré-
selecionado. Quando o contato start é reaberto o 
atraso temporizado recomeça.

1 2 3 4 5

(DE) Atraso após operação (com START).
O relé opera quando se fecha o contato START. 
Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, 
e volta à posição original.

1 2 3 4 5

(EE) Atraso após operação (após START).
O relé opera quando se larga o contato de START. 
Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, 
e volta à posição original.

• Possível de controlar uma carga externa, tal 
como outra bobina de relé ou temporizador, 
conectado ao sinal de start no terminal B1.

**  Outra alimentação, com tensão diferente da 
que é aplicada pode ser utilizada para o sinal de 
comando B1 (START), por exemplo: 
A1 - A2 = 24 V AC 
B1 - A2 = 12 V DC
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Acessórios para relé Série 34

Acessórios

093.63

Homologações  
(segundo o tipo):

Módulo a fusível 093.63

-  Simplicidade na proteção da carga (patente Finder) 
-  Para fusíveis de 5x20 mm de até 6 A/250 V AC

-  Facilidade na visualização do estado do fusível através de uma janela
-  Rápida inserção na base

Notas
Segurança: Devido ao circuito de saída poder ser restabelecido mesmo com o fusível removido, é importante não 
considerar a remoção do fusível como um “desligamento seguro”. Desconecte e isole antes de trabalhar com o circuito.
UL: De acordo com a UL508A, o módulo a fusível não pode ser instalado em circuitos de potência (onde é obrigatório que 
um fusível certificado de acordo com a UL categoria JDDZ seja instalado). No entanto, onde a MasterInterface é utilizada 
como uma interface de saída para um CLP não se aplicam estas restrições e o módulo a fusível pode ser utilizado.

093.16

093.16.0

093.16.1

Homologações  
(segundo o tipo):

Pente de 16 polos 093.16 (azul) 093.16.0 (preto) 093.16.1 (vermelho)

Valores nominais 6 A - 250 V

Possibilidade de utilização em múltiplas conexões, sobrepostas

093.60

Separador plástico de dupla funcionalidade (1.8 ou 6.2 mm de separação) 093.60

1.  Ao romper manualmente as saliências, o separador ficará com apenas 1.8 mm de espessura; onde sua utilidade será 
mais interessante para uma separação visual, onde se deseja diferenciar grupos de interfaces, 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 cortadas.

2.  Não rompendo as saliências, este separador oferecerá 6.2 mm de espessura. Com a ajuda de uma tesoura, pode-se cor-
tar no local indicado, permitindo a interligação, através do separador, com a utilização do pente de ligação, de 2 grupos 
diferentes de relés de interface.

060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE), plástica, 
48 etiquetas, 6 x 12 mm 060.48
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Acessórios

093.62

Duplicador de terminal (somente para bases Push-in) 093.62

Carga máxima aplicável 6 A - 300 V

Cabo rígido e cabo flexível

Seção máxima do cabo  mm2 2 x 1.5

 AWG 2 x 16

093.68.14.1

Homologações  
(segundo o tipo):

MasterADAPTER 
conectado

MasterADAPTER 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 CLP.

Características gerais

Corrente nominal (por terminal)  A 1

Potência mínima requerida de alimentação  W 3

Tensão de alimentação nominal (UN) V DC 24

Campo de funcionamento (0.8…1.1)UN

Lógica de controle Lógica positiva (+ em A1)

Indicação de alimentação LED verde

Temperatura ambiente °C –40…+70

Terminais para a lógica de controle em 24 V

Tipo do conetor 14 pinos, de acordo com a IEC 60603-13

Terminais para alimentação em 24 V

Comprimento de desnudamento do cabo mm 9.5

Torque Nm 0.5

Máxima seção disponível

fio rígido  mm2 1 x 4 / 2 x 1.5

 AWG 1 x 12 / 2 x 16

fio flexível  mm2 1 x 2.5 / 2 x 1.5

 AWG 1 x 14 / 2 x 16


