
CONTROLADOR 

LR-CAD 04  - CONTROLADOR DE ESTAGIOS 

LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA 

“ A temperatura ideal todos os dias ” 

O Controlador de estágios LR-CAD 04, é um dispositivo 
auxiliar de 4 estágios, que converte sinais analógicos 
de 0 -10Vcc, em sinais digitais (contatos SPDT),      
através de 04 relés com contatos SPDT (livre de      
tensão), para  controles sequenciais de compressores, 
resistências elétricas para aquecimento ou umidifica-
ção, válvulas   solenoides, etc. 

 

O Ponto de ajuste dos estágios dos relés é efetuado 
através de 4 trimpots. 

ESPECIFICAÇÕES 

• Consumo .....................................3,5VA 

• Alimentação..................................24VAC/50/60Hz 

• Sinal de Entrada...........................0 -10VCC 

• Ajuste Relé...................................TRIMPOT P1/P2/P3/P4 Giro horário Máximo/Giro  

• anti-horário Mínimo. 

• Sinal de saída...............................Contato a relé tipo SPDT (livre de tensão) 

• Corrente Máx dos contatos...........7A 

• Tensão máxima nos contatos.......250VAC 
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DESCRITIVO: 

A Placa MODELO CAD-04 foi desenvolvida para ser utilizada na conversão de tensões analógicas para 
sinais digitais. Com esta interface é possível converter saídas analógicas de um CLP para saídas         
digitais. Possui ajuste do ponto de acionamento do relé via trimpots para cada entrada analógica e        
indicação via LED de cada saída acionada. 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICA: 

ALIMENTAÇÃO : 24VAC +/- 10% 50/60Hz. 

ENTRADAS: 4 entradas analógicas de 0- 10vcc. Cada entrada possui um trimpot para ajuste do ponto de 
acionamento De cada relé. 

SAÍDAS: 4 saídas a relé via contato SPDT livre de tensão e indicação visual via LED para cada saída 
acionada com capacidade máxima de corrente de 15A em 127VAC, para correntes maiores deve-se     
utilizar um contator. 

 

MODO DE UTILIZAÇÃO: 

Alimentar a placa nos bornes correspondentes com 24VAC e para cada entrada analógica colocar o fio 
de sinal de 0-10vcc em cada entrada nomeada na placa de 0/10vcc e o fio de comum do sinal de 0-10vcc 
ligar no 0v da placa CAD-04. Cada entrada possui um trimpot de ajuste, e com uma chave de fenda    
ajustar o ponto desejado de acionamento.  

 

PROCEDIMENTO AJUSTE DOS RELÉS 

Para ajustar o ponto de funcionamento dos relés, injetar a tensão definida no borde 0/10v na placa  e 
ajustar os trimpots para o ponto de acionamento com auxílio de uma chave de fenda, onde cada LED  
correspondente acenderá indicando o acionamento do relé. 

Obs.: A referencia de terra do sinal de 0-10VCC deve ser ligado no borne 0V da placa e a mesma deve 
ser alimentada com 24vac entre os bornes 24v e 0v. 

LR-CAD 04 


