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  FLUTUANTE
TEMPORIZADO

 PARA BATERIA SELADA 

COM TEMPORIZADOR 

CF-15T
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO



Características técnicas da fonte CF-15T

· Carregador com tensão regulada;
· Entrada 127/220Vca;
· Saída auxiliar 13,8Vcc / 1,5A;
· Saída com cabos para funcionamento com bateria;
· Proteção de entrada de rede elétrica com fusível de vidro;
· Borne de aterramento;
· Saída Relé temporizada, contato seco ou com 12Vcc 
selecionável;
· Temporização do relé de 2 segundos até 4 minutos;
· Saída temporizada com Relé que suporta até 10A de 
carga
· Função x30. Acrescenta na temporização regulada, mais 
30 minutos, para acionamentos maiores.
· Acionamento do temporizador por pulso positivo ou 
negativo;

Descrição:

A fonte CF-15T atua como fonte auxiliar, tendo incorporado um 
temporizador que varia de 2 segundos até 4 minutos, podendo 
ser acionado por pulso positivo ou negativo.
A saída temporizada pode ser selecionada para enviar 12V na 
saída dos contatos do relé ou usar apenas os contatos do relé 
isolados, através da seleção do jumper “OUT RELE”.
Em casos que é necessário um tempo  maior que 4 minutos, 
deve-se abrir o jumper x30 no qual, acrescenta mais 30min na 
temporização.
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ENTRADA DE ADICIONAMENTO
POR PULSO POSITIVO

ENTRADA DE ADICIONAMENTO
              POR PULSO NEGATIVO

CABOS P/
BATERIA

SELEÇÃO DE SAÍDA DOS CONTATOS
DO RELÉ:12Vcc - CONTATO SECO

NF

NC SAÍDA TEMPORIZADA
DO RELÉ (NA ou NF)

SAÍDA 13,8Vcc 
AUXILIAR

ENTRADA DE REDE
ELÉTRICA

ENTRADA DE REDE
ELÉTRICA

ATERRAMENTO

LED DE STATUS; LIGADO
OU DESLIGADOFUSÍVEL DE 

PROTEÇÃO

SELEÇÃO DE REDE
ELÉTRICA; 127V OU 220V

TRIMPOT

JUMPER DE ACRÉSCIMO
+ 30 min NA TEMPORIZAÇÃO

AJUSTE DE
TEMPO DO RELÉ 
2seg. à 4min.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
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SERVIÇO DE  ATENDIMENTO AO CLIENTE

suporte@compatec.com.br
fone:(54)4009 4711

TERMO DE GARANTIA

A GARANTIA NÃO COBRE 

Prezado Cliente, a Compatec assegura ao comprador, garantia contra 
defeitos de fabricação (mediante apresentação da NF de compra) pelo 
prazo de 03 meses de Garantia Legal e 09 meses de Garantia 
Contratual a contar da data de emissão da Nota Fiscal.
O produto que for solicitado garantia, deverá ser analisado pela 
Assistência técnica/Suporte técnico Compatec, a fim de constatar o 
defeito mencionado.
Caso identificado e constatado como defeito de fabricação pela 
Assistência Técnica/Suporte Técnico Compatec (ATC) no período da 
garantia, a responsabilidade da Compatec fica restrita ao conserto ou 
substituição do produto de sua fabricação. Lembrando que a 
substituição ou conserto do produto não prorroga o prazo de garantia.

A Compatec declara a garantia nula ou sem efeito caso o produto tenha 
sofrido dano provocado por mau uso, descuidos, deterioração natural, 
danos de terceiros, desconhecimento das instruções contidas no 
Manual de Instalação, falta de aterramento, instalação do produto em 
ambientes inadequados expostos a umidade ou calor excessivo; 
fenômenos da natureza, oscilação de tensão, ligação em tensão 
errada e descarga elétrica provocada por raios, danos causados por 
água, fogo e transporte inadequado; por ter sido enviado para 
manutenção a qualquer assistência técnica que não seja autorizada 
pela ATC.
A Compatec reserva-se o direito de modificar, melhorar ou realizar 
alterações que julgar necessário, em qualquer componente do 
produto, a qualquer tempo e sem aviso prévio. Se necessário 
incorporar as alterações nos produtos já vendidos, será enviado 
comunicado de recolhimento dos produtos (RECALL).
Os procedimentos para envio dos produtos, constam na POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPATEC.

Cordialmente,
COMPATEC Automatizadores e Segurança
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Natal Chiarello,440| Sanvitto II |
 95012-663| Caxias do Sul - RS
     Fone: + 55 (54) 4009 4700
       Fax: +55 (54) 4009 4701


