
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo Arrancadores Suaves 

CARLO GAVAZZI Automation Components. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. As imagens são exemplo.  2 

Arrancadores suaves  

RSWT - Arrancadores Suaves para bombas centrífugas e 
ventiladores 
 

A série RSWT da Carlo Gavazzi é uma solução inteligente de arrancadores 
suaves com controlo nas três fases. O algoritmo de aprendizagem garante um 
arranque e paragem otimizado mesmo em diferentes condições de carga. 
 

 Desenhado especificamente para bombas centrífugas e ventiladores trifásicos 

 Algoritmo de autoaprendizagem para redução de golpes de ariete no arranque 
e na paragem 

 De ajuste fácil e rápido 

 Controlo nas três fases com bypass interno 

 Proteção de sobrecarga integrado (Classe 10) 

 Dimensões compactas 

 Funções de diagnóstico 

 Para potências @400V de 5,5 a 45 kW 

RSBS, RSBD, RSBT - Arrancadores Suaves para 
compressores Scroll 
 

A linha de arrancadores suaves RSBS, RSBD e RSBT da Carlo Gavazzi, são o 
resultado de um estudo aprofundado de sistemas de compressores Scroll 
 

 Desenhados especialmente para compressores Scroll monofásicos (RSBS) e 
trifásicos (RSBD e RSBT) 

 Algoritmo de autoaprendizagem patenteado para redução de corrente de 
arranque do compressor 

 Sem necessidade de ajustes 

 Dimensões compactas 

 De acordo com as diretrizes de EMC para ambientes residenciais (RSBS, 
RSBT até 32A) 

 Bypass interno 

RSGD - Arrancadores Suaves para uso geral 
 

Os arrancadores RSGD, de construção compacta, são indicados para arranque de 
motores de indução trifásicos até 100A. 
 

 Desenhados para motores trifásicos 

 Algoritmo de equilíbrio de correntes para arranque e paragem suave 

 Reduz os choques mecânicos dos motores e acoplamentos 

 Fácil ajuste 

 Dimensões compactas 

 Funções de diagnóstico 

 Bypass interno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações Gerais 

Saídas Digitais / Comunicação 

Arrancadores Suaves 

Especificações da Saída 

3  CARLO GAVAZZI Automation Components. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. As imagens são exemplos. 

Especificações da Tensão de Comando 

RSWT 120mm RSWT 75mm 

Arrancadores suaves para bombas centrífugas e ventiladores 

RSWT 45mm 

 Corrente nominal (Ie): 12A / 16 A / 25A CA 

 Tensão nominal (Ue): 220-400V CA (-15%,+10%) 
[RSWT40]; 220-600V CA CA (-15%,+10%) [RSWT60] 

 Número de arranques / hora: 20 @40ºC (distribuídos 
uniformemente) 

 Potência @ 400V CA (xx = 40 ou 60) 

 5,5kW [RSWT xx 12 zz V10]; 

 7,5kW [RSWT xx 16 zz V10]; 

 11kW [RSWT xx 25 zz V10] 

 Tensão de comando / alimentação ‘zz’: 

 Opção E: 110-400V CA (-15%, +10%) [RSWT40..] 

 Opção F: 24V CA/CC (-10%, +10%) 

 Opção G: 100-240V CA (-15%, +10%) [RSWT60..] 
 

 Número de fases controladas: 3 

 1 x NF + 1 x NA, 3A 250V CA 

 Indicação de alarme 

 Fim de rampa 

 Tempo de rampa UP/DOWN ajustável: 1-20s / 0-20s 

 Proteção sobrecarga (Classe 10) ajustável  

 RSWTxx12..V10: 6-12A; RSWTxx16..V10: 10-16A; 
RSWTxx25..V10: 13 a 25A 

 Torque inicial: Autoajustável pelo RSWT 

 Tensão de alimentação interna ou externa na versão 
[RSWT60..] 

 Frequência: 50/60 Hz 

 Temperatura de funcionamento: -20 a + 60ºC 

 Indicação p/ LED: Sequência / Falta de fase; Tensão 
de linha fora do intervalo; Rotor bloqueado; Sobre-
temperatura; Sobrecarga; Desequilíbrio na tensão de 
alimentação; SCR em curto-circuito; Falha interna 

 Grau de proteção: IP20 

 Dimensões: 

 RSWT4012 / RSWT4016: 130 x 45 x 137mm; 

 RSWT4025: 157x45x148mm 

 Aprovações: CE - cULus - CCC 

RSWT xx yy zz V11x 
 

 Arrancador suave trifásico para bombas centrífugas e 
ventiladores com bypass interno 

 Algoritmo de autoaprendizagem patenteado para 
redução de corrente de arranque 

 Entrada PTC de proteção temperatura motor 

 Caixa com 75mm de largura 

RSWT xx yy zz V10 
 

 Arrancador suave trifásico para bombas centrífugas e 
ventiladores com bypass interno 

 Algoritmo de autoaprendizagem patenteado para 
redução de corrente de arranque 

 Caixa com 45mm de largura 

RSWT xx yy zz V111 
 

 Arrancador suave trifásico para bombas centrífugas e 
ventiladores com bypass interno 

 Algoritmo de autoaprendizagem patenteado para 
redução de corrente de arranque 

 Entrada PTC de proteção temperatura motor 

 Caixa com 120mm de largura 

 Corrente nominal (Ie): 32A / 37 A / 45A / 55A CA 

 Tensão nominal (Ue): 220-400V CA (-15%,+10%) 
[RSWT40]; 220-600V CA CA (-15%,+10%) [RSWT60] 

 Número de arranques / hora: 20 @40ºC (distribuídos 
uniformemente) 

 Potência @ 400V CA (xx = 40 ou 60) 

 15kW [RSWT xx 32 zz V110]; 

 20kW [RSWT xx 37 zz V110]; 

 22kW [RSWT xx 45 zz V111]; 

 25kW [RSWT xx 55 zz V11] 

 Tensão de comando / alimentação ‘zz’: 

 Opção E: 110-400V CA (-15%, +10%) [RSWT40..] 

 Opção F: 24V CA/CC (-10%, +10%) 

 Opção G: 100-240V CA (-15%, +10%) [RSWT60..] 
 

 Número de fases controladas: 3 

 2 x Contactos inversores + 1 x NA, 3A 250V CA 

 Indicação de alarme 

 Fim de rampa 

 Em funcionamento (‘Run’) 

 Tempo de rampa UP/DOWN ajustável: 1-20s / 0-20s 

 Proteção sobrecarga (Classe 10) ajustável  

 RSWTxx32..V110: 20-32A; RSWTxx37..V110: 25-
37A; RSWTxx45..V111: 33 a 45A; 
RSWTxx55..V111: 43 a 55A 

 Torque inicial: Autoajustável pelo RSWT 

 Tensão de alimentação interna ou externa na versão 
[RSWT60..] 

 Versão [..V111] com ventilador incorporado 

 Frequência: 50/60 Hz 

 Temperatura de funcionamento: -20 a + 60ºC 

 Indicação p/ LED: Sequência / Falta de fase; Tensão 
de linha fora do intervalo; Rotor bloqueado; Sobre-
temperatura; Sobrecarga; Desequilíbrio na tensão de 
alimentação; SCR em curto-circuito; Falha interna 

 Grau de proteção: IP20 (caixa) / IP10 (terminais) 

 Dimensões: 177x75x206mm (…x221mm  - V111) 

 Aprovações: CE - cULus - CCC 

 Corrente nominal (Ie): 70A / 90A CA 

 Tensão nominal (Ue): 220-400V CA (-15%,+10%) 
[RSWT40]; 220-600V CA CA (-15%,+10%) [RSWT60] 

 Número de arranques / hora: 20 @40ºC (distribuídos 
uniformemente) 

 Potência @ 400V CA (xx = 40 ou 60) 

 37kW [RSWT xx 70 zz V111]; 

 45kW [RSWT xx 90 zz V111] 

 Tensão de comando / alimentação ‘zz’: 

 Opção E: 110-400V CA (-15%, +10%) [RSWT40..] 

 Opção F: 24V CA/CC (-10%, +10%) 

 Opção G: 100-240V CA (-15%, +10%) [RSWT60..] 
 

 Número de fases controladas: 3 

 2 x Contactos inversores + 1 x NA, 3A 250V CA 

 Indicação de alarme 

 Fim de rampa 

 Em funcionamento (‘Run’) 

 Tempo de rampa UP/DOWN ajustável: 1-20s / 0-20s 

 Proteção sobrecarga (Classe 10) ajustável  

 RSWTxx70..V111: 52-70A; RSWTxx90..V111: 66-
90A 

 Torque inicial: Autoajustável pelo RSWT 

 Tensão de alimentação interna ou externa na versão 
[RSWT60..] 

 Ventilador incorporado 

 Frequência: 50/60 Hz 

 Temperatura de funcionamento: -20 a + 60ºC 

 Indicação p/ LED: Sequência / Falta de fase; Tensão 
de linha fora do intervalo; Rotor bloqueado; Sobre-
temperatura; Sobrecarga; Desequilíbrio na tensão de 
alimentação; SCR em curto-circuito; Falha interna 

 Grau de proteção: IP20 (caixa) / IP10 (terminais) 

 Dimensões: 177x120x206mm 

 Aprovações: CE - cULus - CCC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações Gerais 

Especificações da Tensão de Comando 

Resumo Arrancadores Suaves 

CARLO GAVAZZI Automation Components. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. As imagens são exemplo.  4 

Saídas Digitais / Comunicação 

Especificações da Saída 

Arrancadores suaves para compressores Scroll 

RSBS RSBD 75mm RSBD 45mm 

RSBS 23 xx A2V xx C24 x 
 

 Arrancador suave monofásico para compressores 
Scroll com bypass interno 

 Algoritmo de limitação de corrente e de ‘Alta Pressão’ 

 Limite de EMC conforme Classe B (Residencial) 

 Corrente nominal (Ie): 25A CA [RSBS2325..] / 32 A 
CA [RSBS2332...] 

 Tensão nominal (Ue): 230 CA (-15%, +10%) 

 Número de arranques / hora: 12 @40ºC (distribuídos 
uniformemente) 

 Potência do compressor @ 230V CA 

 4,4kW [RSBS2325…]; 4,4kW [RSBS2332…] 

 Tensão de comando:  

 230V CA (-15%, +10%) 
 

 Número de fases controladas: 1 

 Indicação de Alarme/Bypass - 1 x Contacto inversor, 

3A 250V CA [RSBS23xxA2V22C24xx] 

 Frequência: 50/60 Hz 

 Limite de corrente 

 [RSBS2325.V2]: 40A CA; [RSBS2332.V2]: 45A CA 

 Temperatura de funcionamento: -20 a + 65ºC 

 Indicação por LED [RSBS23xxAV2..]: Subtensão; 
Sobreintensidade; relé de proteção; Rampa 
incompleta 

 Grau de proteção: IP20 

 Dimensões: 

 Sem relé de saída: 60,4x137x81,4mm; 

 Com relé de saída: 70,6x137x 81,4mm 

 Aprovações: CE - UL - cUL 

RSBD xx yy z Vx1 HP 
 

 Arrancador suave trifásico para compressores Scroll 
com bypass interno 

 Algoritmo de autoaprendizagem patenteado para 
redução de corrente de arranque 

 Limite de EMC conforme Classe B (Residencial) 

 Caixa com 45mm de largura 

 Corrente nominal (Ie): 12 / 16 / 25 / 32 / 45 A CA 

 Tensão nominal (Ue): 220 - 400V CA (-15%, +10%) 

 Número de arranques / hora: 12 @40ºC (distribuídos 
uniformemente) 

 Potência do compressor @ 400V CA 

 5,5kW [RSBD4012.V…]; 7,5kW [RSBD4016.V…]; 
11kW [RSBD4025.V…]; 15kW [RSBD4032.V…]; 
18,5kW [RSBD4037.V…]; 22kW [RSBD4050.V…] 

 Tensão de comando ‘z’:  

 Opção E: 110 - 400V CA (-15%, +10%) 

 Opção F: 24V CA/CC (-10%, +10%) 
 

 Número de fases controladas: 2 

 Sem saída digital - [RSBD40yyEV51HP] 

 1 x NF + 1 x NA, 3A 250V CA [RSBD40yyEV61HP] 

 Indicação de alarme 

 Fim de rampa 

 Frequência: 50/60 Hz 

 Limite de corrente: 3,5 x Ie 

 Temperatura de funcionamento: -20ºC a +60ºC 

 Indicação por LED: Sequência de fase; Tensão de 
linha e frequência fora do intervalo; Sobreintensidade 
no arranque; Tempo de rampa > 1s; Sobre-
temperatura; Sobreintensidade em BYPASS; 
Desequilíbrio na tensão de alimentação; Falha 
interna. 

 Grau de proteção: IP20 

 Dimensões: 110x45x125mm 

 Aprovações: CE - cULus - CCC 

RSBD xx yy z V61 HP 
 

 Arrancador suave trifásico para compressores Scroll 
com bypass interno 

 Algoritmo de autoaprendizagem patenteado para 
redução de corrente de arranque 

 Caixa com 75mm de largura 

 Corrente nominal (Ie): 55 / 70 / 95 A CA 

 Tensão nominal (Ue): [40] 220 - 400V CA (-15%, 
+10%); [60] 220 - 600V CA (-15%, +10%) 

 Número de arranques / hora: 12 @40ºC (distribuídos 
uniformemente) 

 Potência do compressor @ 400V CA 

 30kW [RSBD4055.V…] / [RSBD6055GGV61HP]; 
37kW [RSBD4070.V…] / [RSBD6070GGV61HP]; 
55kW [RSBD4095.V…] / [RSBD6095GGV61HP] 

 Tensão de comando ‘z’:  

 Opção E: 110 - 400V CA (-15%, +10%) 

 Opção F: 24V CA/CC (-10%, +10%) 

 Opção G: 100 - 240V CA (-15%, +10%) apenas 
para o modelo [RSBD6095GGV61HP] 

 Número de fases controladas: 2 

 1 x Contactos inversores + 1 x NA, 3A 250V CA 

 Indicação de alarme 

 Fim de rampa 

 Bypass ativo 

 Frequência: 50/60 Hz 

 Limite de corrente: 3,5 x Ie 

 Temperatura de funcionamento: -20ºC a +60ºC 

 Indicação por LED: Sequência de fase; Tensão de 
linha e frequência fora do intervalo; Sobreintensidade 
no arranque; Tempo de rampa > 1s; Sobre-
temperatura; Sobreintensidade em BYPASS; 
Desequilíbrio na tensão de alimentação; Falha 
interna. 

 Grau de proteção: IP20 (caixa) / IP10 (terminais) 

 Dimensões: 150 x 75 x 170mm 

 Aprovações: CE - cULus - CCC 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações Gerais 

Saídas Digitais / Comunicação 

Especificações da Tensão de Comando 

Arrancadores Suaves 

5  CARLO GAVAZZI Automation Components. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. As imagens são exemplos. 

Especificações da Saída 

RSBT 45mm RSBT 120mm 

Arrancadores suaves para compressores Scroll 

RSBT 48 xx CV x 
 

 Arrancador suave trifásico para compressores Scroll com bypass interno 

 Algoritmo de autoaprendizagem patenteado para redução de corrente de arranque 

 Porta de comunicação RS485 opcional 

 Caixa com 120 mm de largura 

 Corrente nominal (Ie): 55 / 70 / 95 A CA 

 Tensão nominal (Ue): 220 - 480V CA (-15%, +10%) 

 Número de arranques / hora: 12 @40ºC (distribuídos uniformemente) 

 Potência do compressor @ 400V CA 

 22kW [RSBT4855CV.]; 30kW [RSBT4870CV.]; 45kW [RSBT4895CV.] 

 Tensão de comando:  

 24V CA/CC (-10%, +10%) e 

 100 - 400V CA (-15%, +10%) 
 

 Número de fases controladas: 3 

 2 x Contactos inversores, 3A 250V CA [RSBT48xxCV0] 

 Indicação de alarme 

 Fim de rampa 

 Opção com saídas digitais e porta de comunicação RS485 Modbus [RSBT48xxCVC] 

 Frequência: 50/60 Hz 

 Limite de corrente: 3,5 x Ie 

 Temperatura de funcionamento: -20ºC a +60ºC 

 Indicação por LED: Sequência de fase; Tensão de linha e frequência fora do 
intervalo; Sobreintensidade no arranque; Tempo de rampa > 1s; Sobre-temperatura; 
Sobreintensidade em BYPASS; Desequilíbrio na tensão de alimentação; Falha 
interna. 

 Grau de proteção: IP20 (caixa) / IP10 (terminais) 

 Dimensões:150 x 120 x 170 mm 

 Aprovações: CE - VDE - cULus - CCC 

RSBT xx yy EV x1 HP X 
 

 Arrancador suave trifásico para compressores Scroll com bypass interno 

 Algoritmo de autoaprendizagem patenteado para redução de corrente de arranque 

 Porta de comunicação RS485 opcional 

 Limite de EMC conforme Classe B (Residencial) 

 Caixa com 45mm de largura 

 Corrente nominal (Ie): 16 / 25 / 32 A CA 

 Tensão nominal (Ue): 220 / 400V CA (-15%, +10%) 

 Número de arranques / hora: 12 @40ºC (distribuídos uniformemente) 

 Potência do compressor @ 400V CA 

 7,5kW [RSBT4016EV…]; 11kW [RSBT4025EV…]; 15kW [RSBT4032EV…] 

 Tensão de comando:  

 100 - 400V CA (-15%, +10%) 
 

 Número de fases controladas: 3 

 Saídas digitais: 

 Sem saídas digitais - [RSBT xx yy EV 11]; [RSBT xx yy EV11HP]; [RSBT xx yy 
EV51HP] com aprovação UL 

 Indicação de alarme - 1 x Contacto inversor, 3A 250V CA [RSBT xx yy EV 21HP] 
ou [RSBT xx yy EV61HP] com aprovação UL 

 Opção com porta de comunicação RS485 Modbus [RSBT40 xx EVC1HP] 

 Frequência: 50/60 Hz 

 Limite de corrente 

 RSBT..16: 40A CA; RSBT..25: 90A CA; RSBT..32: 110A CA 

 Temperatura de funcionamento 

 RSBT..16: -20ºC a +60ºC; RSBT..25: -20ºC a +55ºC; RSBT..32: -20ºC a + 50ºC 

 Indicação por LED: Sequência de fase; Tensão de linha e frequência fora do 
intervalo; Sobreintensidade no arranque; Tempo de rampa > 1s; Sobre-temperatura; 
Sobreintensidade em BYPASS; Desequilíbrio na tensão de alimentação; Falha 
interna. 

 Grau de proteção: IP20 

 Dimensões: 

 Sem relé de saída: 81x45x125mm; 

 Com relé de saída: 103,5x45x125mm 

 Aprovações: CE - cULus (opções V51, V61) - CCC 
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Especificações da Tensão de Comando 
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Especificações da Saída 

RSHR 3-F 

Arrancadores suaves de uso geral 

RSGD 75 RSGD 45 

RSGD xx yy zz V.2n0 
 

 Arrancador suave trifásico com algoritmo de 
autoaprendizagem patenteado para redução de 
corrente de arranque 

 Caixa com 45mm de largura 

 Corrente nominal (Ie): 12 / 16  / 25 / 32 / 45A CA 

 Tensão nominal (Ue): 220-400V CA (-15%,+10%) 
[RSGD40]; 220-600V CA CA (-15%,+10%) [RSGD60] 

 Número de arranques / hora: em função do modelo - 
Ver folha técnica 

 Potência do motor @ 400V CA 

 5,5kW [RSGD4012..]; 7,5kW [RSGD4016..]; 

 11kW [RSGD4025…]; 15kW [RSGD4032…]; 

 22kW [RSGD4045…] 

 Tensão de comando ‘zz’: 

 Opção E0: 110-400V CA (-15%,+10%) [RSGD40..] 

 Opção F0: 24V CA/CC (-10%,+10%) [RSGD40..] 

 Opção GG: 100-240V CA (-15%,+10%) [RSGD60..] 

 Número de fases controladas: 2 

 1 x NF + 1 x NA, 3A 250V CA 

 Indicação de alarme 

 Bypass 

 Tempo de rampa UP/DOWN ajustável: 1-20s / 0-20s 

 Proteção sobrecarga (Classe 10): 

 Não integrada nos modelos [RSGD40..V.200] 

 Ajustável nos modelos [RSGD..V.210] 

 Versão [..VX..] com ventilador incorporado 

 Frequência: 50/60 Hz 

 Temperatura de funcionamento: -20 a + 60ºC 

 Indicação p/ LED: Sequência / Falta de fase; Tensão 
de linha fora do intervalo; Rotor bloqueado; Sobre-
temperatura; Sobrecarga; Desequilíbrio na tensão de 
alimentação; SCR em curto-circuito; Falha interna 

 Grau de proteção: IP20 

 Dimensões:  

 106x45x125mm [RSGD..VD2.0] 

 137x45x149mm [RSGD..VX2.0] com dissipador 

 Aprovações: CE - cULus - CCC - EAC 

RSHR xx yy CV3z 
 

 Arrancador suave com controlo nas 3 fases 

 Deteção de sequência e falta de fase. 

 Entrada PTC de proteção temperatura motor 

 Ligação ao motor ‘z’: 

 Em linha [RSHR…CV32] 

 Em estrela (6 fios) [RSHR….CV33] 

 Corrente nominal (Ie): 25A / 32 A CA 

 Tensão nominal (Ue): 230-400V CA (-15%,+10%) 
[RSHR40]; 277-480V CA CA (-15%,+10%) [RSHR48]; 
346-600V CA (-15%,+10%) [RSHR60] 

 Número de arranques / hora: em função do modelo - 
Ver folha técnica 

 Potência do motor @ 400V CA 

 Lig. Em linha 11kW / Ligação em Δ 20kW 
[RSHR4025CV3.]; 

 Lig. Em linha 15kW / Ligação em Δ 22kW 
[RSHR4032CV3.]; 

 Tensão de comando: 

 Opção C: 24-550V CC/CA [RSHR...CV3.] 

 Opção D: 24-600V CC/CA [RSHR60..CV3.] 
 

 Número de fases controladas: 3 

 1 x NA + 1 x NF, 3A 250V CA 

 Fim de rampa 

 Sobre-temperatura, sequência e falta de fase 

 Sem Bypass interno 

 Tempo de rampa UP/DOWN ajustável: 1-10s / 0-30s 

 Torque inicial ajustável: 0-70% 

 Frequência: 50/60 Hz 

 Temperatura de funcionamento: -20 a + 60ºC 

 Modelo RSHRM com tensão de alimentação externa 
de 24V CC/CA 

 Indicação p/ LED: Alimentação; Em rampa; Fim de 
rampa; Sequência/Falta de fase; Sobre-temperatura; 

 Grau de proteção: IP20 

 Dimensões: 158,5x90x115mm 

 Aprovações: CE - UL - cUL - CCC 

RSGD xx yy zz V31.C 
 

 Arrancador suave trifásico com algoritmo de 
autoaprendizagem patenteado para redução de 
corrente de arranque 

 Porta de comunicação RS485 Modbus 

 Caixa com 75mm de largura 

 Corrente nominal (Ie): 55 / 70  / 85 / 100A CA 

 Tensão nominal (Ue): 220-400V CA (-15%,+10%) 
[RSGD40]; 220-600V CA CA (-15%,+10%) [RSGD60] 

 Número de arranques / hora: 10 @40ºC (distribuídos 
uniformemente) 

 Potência do motor @ 400V CA 

 30kW [RSGD4055..]; 37kW [RSGD4070..]; 

 45kW [RSGD4085…]; 55kW [RSGD40100…]; 

 Tensão de comando ‘zz’: 

 Opção E0: 110-400V CA (-15%,+10%) [RSGD40..] 

 Opção F0: 24V CA/CC (-10%,+10%) [RSGD40..] 

 Opção FF: 24V CA/CC (-10%,+15%) [RSGD60…] 

 Opção GG: 100-240V CA (-15%,+10%) [RSGD60..] 

 Número de fases controladas: 2 

 2 x NA+ 1 x NF, 3A 250V CA 

 Indicação de alarme 

 Bypass 

 ‘Run’ 

 Porta de comunicação RS485 Modbus 

 Tempo de rampa UP/DOWN ajustável: 1-30s / 0-30s 

 Proteção sobrecarga (Classe 10) 

 Ventilador incorporado na versão de 100A CA 

 Frequência: 50/60 Hz 

 Temperatura de funcionamento: -20 a + 60ºC 

 Indicação p/ LED: Sequência / Falta de fase; Tensão 
de linha fora do intervalo; Rotor bloqueado; Sobre-
temperatura; Sobrecarga; Desequilíbrio na tensão de 
alimentação; SCR em curto-circuito; Falha interna 

 Grau de proteção: IP20 (caixa) / IP10 (terminais) 

 Dimensões:  

 177x75x170mm [RSGD..55..] e [RSGD..85..] 

 177x75x221mm [RSGD..100..] 

 Aprovações: CE - cULus - CCC - EAC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações do Sinal de Controlo / Tensão de comando 

Arrancadores Suaves 

7  CARLO GAVAZZI Automation Components. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. As imagens são exemplos. 

Controlo motores 

Controlador proporcional 

Saídas Digitais / Comunicação 

Inversor de marcha 

Especificações da Saída 

RR2A 
 

 Inversor de marcha com encravamento para motores até 5,5kW 

 Comutação em dois polos 

 Tensão de comando:  

 10 - 40V CC 

 Modelos com tensão de comando em CA sob consulta 

Especificações Gerais 

 Temperatura de funcionamento: -20ºC a +80ºC 

 Montagem em dissipador 

 Grau de proteção: IP10 

 Dimensões:41x103x74 mm 

 Aprovações: CE - UL - cUL - CCC 

RSC-AAM60 + RSO xx yy 
 

 Saída proporcional para controlo de motores em função do sinal analógico de entrada 

 Composto por módulo de controlo RSC + módulo de saída RSO 

 Corrente nominal em AC 53a: 

 3A [RSO..10]; 5A [RSO..25]; 15A [RSO..50]; 30A [RSO..90]; 40A [RSO..110] 

 Tensão nominal: 

 150 - 250V CA [RSO22..] 

 220 - 420V CA [RSO40..] 

 400 - 510V CA [RSO48..] 

 400 - 625V CA [RSO60..] apenas nas versões de 50A / 90A e 110A 

 Potência do motor @ 400V CA: 

 2,2kW [RSO4010]; 4kW [RSO4025]; 11kW [RSO4050]; 15kW [RSO4090]; 22kW 
[RSO40110] 

 Sinal de controlo [RSC-AAM60]: 

 0-20 mA (Entrada A) 

 4-20 mA (Entrada B) 
 

 Tensão de comando: 10 - 32V CC 

 Temperatura de funcionamento: -20ºC a +70ºC 

 Montagem em dissipador - Ver folha de dados técnicos 

 Grau de proteção: IP10 

 Dimensões:65x103x74 mm 

 Aprovações: CE - UL - CSA - CCC 

 Corrente nominal em AC 53a: 

 5A [RR2A40D150] / [RR2A48D220] 

 11A [RR2A40D400] / [RR2A48D550] 

 Tensão nominal: 

 40 - 440V CA [RR2A40D..] 

 40 - 530V CA [RR2A48D..] 

 Potência do motor: 

 1,5kW [RR2A40D150]; 4kW [RR2A40D400] 

 2,2kW [RRR2A48D220]; 5,5kW [RR2A48D550] 
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