REPORT
Série 88

Temporizador
multitensão
Tipo 88.92

Temporizador multitensão
com função de
intermitência assimétrica
(Pausa - Operação), montagem
frontal em painel ou em base.
Homologações (segundo o tipo)

Características
•
•
•
•
•

Multitensão de 12 a 240 V AC/DC
Função de intermitência assimétrica com início ON ou início OFF
Temporização de 0.05 s a 300 h
2 contatos reversíveis de 8A
Montagem frontal em painel ou em base octal Série 90

SÉRIE 88
Temporizador Plug-in 8A

Multitensão de 24...230 V AC/DC
Multifunção: 7 funções disponíveis
Escala de tempo de 0.05 s a 100 h
2 contatos reversíveis de 8 A
Contato de Start e Reset e possibilidade
de suspender a temporização através
do contato de Pausa
• Indicador LED do estado do contato
• Montagem frontal em painel ou
em base undecal série 90

Atraso à operação
Atraso após a operação
Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré ajustado
Intermitência simétrica início ON

sem START externo

BE: Atraso à desoperação (após START)
CE: Atraso à operação (após START)
DE: Atraso após operação (com START)
com START externo

P = Pause
S = Start
R = Reset

Tipo 88.12.0.230.0002
•
•
•
•
•

Multitensão de 24...230 V AC/DC
Multifunção: 6 funções disponíveis
Escala de tempo de 0.05 s a 100 h
2 contatos reversíveis de 8 A
Ambos os contatos temporizados
ou 1 temporizado e 1 instantâneo
• Indicador LED do estado do contato
• Montagem frontal em painel ou
em base octal série 90

Al a: Atraso à operação (2 contatos temporizados)
Al b: Atraso à operação
(1 contato temporizado + 1 instantâneo)
Dl a: Atraso após a operação (2 contatos
temporizados)
Dl b: Atraso após a operação
(1 contato temporizado + 1 instantâneo)
GI: Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré ajustado
SW: Intermitência simétrica início ON
sem START externo

Tipo 88.92.0.240.0000
Monofunção PI
intermitência assimétrica início OFF (Pausa)

Tipo 88.92.0.240.0000
PI: Intermitência assimétrica início OFF (Pausa)

Tipo 88.92.0.240.0001
Monofunção LI
intermitência assimétrica início ON (Operação)

sem START externo

•
•
•
•
•

Tipo 88.92.0.240.0001
LI: Intermitência assimétrica início ON (Operação)

Multitensão de 12...240 V AC/DC
Escala de tempo de 0.05 s a 300 h
2 contatos reversíveis de 8 A
Indicador LED do estado do contato
Montagem frontal em painel
ou em base octal série 90

findernet.com
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•
•
•
•
•
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Tipo 88.02.0.230.0002

