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Port 
Luz

-Módulo Temporizador Universal para 
Luz e Trava.
-Ajuste de tempo de acionamento:
1 segundos à 4 minutos.
-Saída de contato seco NA e NF para 5A 
de corrente.

E permanece o relé  acionado 
conforme o tempo ajustado no 
trimpot
Pode ser utilizado para temporizar 
qualquer carga até 5 Ampére.(*)

Características e Utilização

Trimpot de
 ajuste de tempo

ATENÇÃO: O Flat Cable deve ser 
conectado de forma que o fio 

amarelo fique para fora da placa. 

ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA PRODUTOS IPEC

ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA PRODUTOS PPA3
Flat-cable 4 vias

4 CERTIFICADO DE GARANTIA

Conector
MOD

INSTALANDO O PRODUTO
-Conectar o Flat-Cable de acordo 
com os esquemas de ligação nos 
itens 2 e 3.
-Ajustar o tempo desejado no 
Trimpot.
-Ligar as saídas (NA/NF) e (C)
conforme a necessidade de cada 
instalação.
FUNCIONAMENTO
-Sempre que houver um pulso 
positivo no fio vermelho, o 
temporizador aciona e desliga, 
conforme o tempo ajustado no 
trimpot

Se conectado um Contator ao Port-Luz, deverá ser 
instalado um filtro anti-ruído na bobina do 
Contator.
Para maiores detalhes acesse:  WWW.IPEC.IND.BR

FIO VERMELHO: PULSO POSITIVO  = P                                  
FIO PRETO: ALIMENTAÇÃO NEGATIVA = (-)
FIO LARANJA: ALIMENTAÇÃO POSITIVA 12V= (+)

FIO VERMELHO: Pulso Positivo de 5v até 12v                                 
FIO PRETO: Alimentação Negativa
FIO LARANJA: Alimentação positiva 12v
FIO AMARELO: Alimentação positiva 12v

A IPEC Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos EIRELI EPP, situada
na Rua José Honório de Oliveira Nº85, Bairro Distrito Industrial, Garça- SP, CEP 
17400-000, CNPJ 05.998.561/0001-45, IE 315.019.061.116, garante esse 
aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou 
solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne 
impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo prazo de 90 
(noventa) dias da data de aquisição.
No caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da IPEC fica 
restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.
Obs: Esse garantia não cobre os seguintes itens:
a) Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como:
raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc;
b) Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com as 
instruções de instalação;
c) Se o produto não for empregado ao fim que se destina;
d) Se o produto não for utilizado em condições normais;
e) Defeito por armazenagem em condições impróprias;
f) Defeitos provocados por oscilações na rede elétrica;
g) Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fábrica.
Obs: A substituição ou conserto do produto não prolonga o prazo de Garantia.

Comprador: ...........................................................................
Telefone: ..............................................................................
Endereço: .............................................................................
Cidade: ................................................................................
Revendedor: ..........................................................................
Telefone: ..............................................................................
Produto IPEC: .........................................................................
 

A IPEC se reserva no direito de alterar o produto aqui apresentado sem aviso prévio

Modelos de placa IPEC
P2000, P3000, P4000, 

P6000, Trifasica, Dupla e
Facílima Universal ip
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Normalmente Aberto

Contato seco do Relé
Normalmente Fechado
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