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Descrição 

A série Chaves CT -800  atuais proporcionam uma solução 
confiável e de baixo custo para monitorar o status de  
exaustores , bombas, compressores unidade , ventiladores, 
iluminação, ou qualquer outro equipamento de consumo 
atual. 

CT -800 núcleo sólido e CT -805 split -core tem um set point 
fixo e vai ligar se a carga / corrente ultrapassar 0,5 Amp. O 
ponto de referência fixo pode ser baixou para 0,250 Amp 
com duas voltas através da C.T. ou Amp 0,125 , com quatro 
voltas. CT -810 solid- core e CT -815 split -core tem um set 
point ajustáveis de 1 a 200 ampères. Tripot set point tem um 
campo que pode ser facilmente ajustada girando um 
aparador. indicação LED fornecidas para mostrar status. 

Todos os comutadores da série 800 atual são classificados 
para alternar até 1,0 Amp @ 35 VAC / VDC ou 0,35 Amp @ 135 VAC / VDC eliminando a necessidade e o 
custo de uma em relé de bloqueio de linha ou de carga. 5 anos garantia , UL enumerados , CE 
certificadas e com o menor custo na indústria são algumas das características que fazer a status série 
800 a solução ideal para carregar funções de acompanhamento e alarmante. 

Especificações 

• Voltagem : auto-alimentado 

• Tensão de isolamento : 1000 VAC 

• Gama de Frequência : 45/65 Hz 

• Temperatura de operação : 32 ° -158 ° F ( 00-70 ° C) 

• Ambiente : 10-90 % RH , sem condensação 

• Terminação: Terminal Block máximo de 14 Ga 

• Agência Certificações : UL , CE certificado 

• Set Point Fixo : 0.5 Amp 

• Ajustável Set Point : 1,0 a 200 ampères 

•  Max Current Switching:  1,0 Amp @ 35 VAC / VDC 
0,35 Amp @ 135 VAC / VDC  

• Habitação: UL 94 V-0 retardador de chama ABS 

 


