
© 2019 AMETEK, Inc surgex.com UM-SEQ1200-Rev-B-PT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AMETEK Power Quality Solutions 
8001 Knightdale Blvd. 
Suite 121 
Knightdale NC 27545 

SEQ1200i 
MANUAL DE FUNCIONAMENTO E GUIA 

DE UTILIZAÇÃO 



© 2019 AMETEK, Inc surgex.com UM-SEQ1200-Rev-B-PT 

 

 

 
 
 
 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU 
CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTA APLICAÇÃO 
À CHUVA OU À HUMIDADE. 

 
 

AVISO: CONECTAR APENAS À REDE PRINCIPAL 
COM LIGAÇÃO À TERRA PROTETORA. 

O relâmpago com símbolo de ponta de seta, 
dentro de um triângulo equilátero, destina-se a 
alertar o utilizador para a presença de tensão 
perigosa não isolada dentro do invólucro do 
produto que pode ser de magnitude suficiente 
para constituir um risco de choque elétrico para 
as pessoas. 
 
 
O ponto de exclamação dentro de um triângulo 
equilátero destina-se a alertar o utilizador para a 
presença de importantes instruções de operação 
e manutenção (reparação) na literatura que 
acompanha o aparelho. 

 
 
 
 

CUIDADO 
 

1.   Leia e guarde estas instruções de segurança. 
2.   Atenção a todos os avisos no manual de instruções e no aparelho. 
3.   Não utilize este aparelho perto de água ou humidade. 
4.   Limpe apenas com um pano seco. 
5.   Instalar num bastidor de equipamento de 19" de boa qualidade. 
6.   Não instale perto de fontes de calor, tais como radiadores, registos de calor, fogões ou outros aparelhos que 

produzem calor (como amplificadores). 
7.   Indique todos os serviços ao pessoal autorizado. 
8.   A reparação é necessária quando o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, incluindo: Danos por impacto, 

danos no cabo de alimentação/fonte de alimentação, derrames de líquidos, queda de pequenos objetos dentro da 
unidade ou exposição à humidade. Além disso, consulte o pessoal de assistência técnica autorizado se o aparelho 
não estiver a funcionar normalmente. 

9.   Para desligar completamente este equipamento da rede CA, desligue a ficha da tomada de CA. 
10. Para evitar o incêndio nunca coloque o aparelho perto de qualquer chama aberta, como uma vela. 
11. Este é um aparelho da CLASSE 1 e deve ser ligado a uma tomada de rede com uma ligação à terra de proteção. 
12. Não contrarie o propósito da ficha polarizada ou de ligação à terra. Uma ficha polarizada tem duas lâminas com uma 

mais larga do que a outra. Uma ficha de tipo de ligação à terra tem duas lâminas e um terceiro pino de ligação à terra. 
A lâmina larga ou o terceiro pino estão lá para a sua segurança. Se a ficha não encaixa na sua tomada, consulte um 
eletricista para substituir a tomada obsoleta. 

 
 
 
 
 

Gestão de REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) Aplicável nos estados membros da 
União Europeia e noutros países europeus com políticas nacionais individuais de gestão de REEE) O 
símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo 
doméstico normal. Deve ser devolvido ao retalhista onde o produto foi comprado ou devem ser utilizados 
sistemas locais de recolha para garantir uma reciclagem ambientalmente segura. 
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SEQ1200i
     ELIMINADOR DE PICOS DE ENERGIA DO SEQUENCIADOR E CONDICIONADOR DE POTÊNCIA 
 

 
Cuidado 

 
Os produtos da série SEQ1200i permitem uma carga máxima de 
saída de 16A (modelos SEQ1216i), 15A (modelos SEQ1215i), 13A 
(modelos SEQ1213i) ou 10A (modelos SEQ1210i) com uma carga 
máxima de saída de 10A por saída. Verifique e certifique-se de que 
cada carga ligada à unidade não excede 10A. Certifique-se 
também de que o total não excede o limite de corrente dos seus 
recetáculos de rede. 

 
Para segurança, ligue a sua unidade SurgeX® a um recetáculo com 
fusível (recomenda-se o fusível T20AL 250v). 

 
A Proteção SEQ1200i Series Mode®   é apenas Tensão-Neutra, se 
o indicador de polaridade estiver iluminado quando ligado à rede 
elétrica, substitua a ficha, observando a polaridade correta. 

 
Descrição 

 
O SurgeX SEQ1200i é um sequenciador de potência montado em 
bastidor de 240V que incorpora o condicionamento de potência SurgeX 
e a eliminação de picos de energia. O invólucro de aço com espaço 
único em bastidor foi desenvolvido para ser instalado num bastidor de 
equipamento de 19 polegadas. É fornecido um total de 10 recetáculos 
IEC no painel traseiro. Dois estão sempre ligados, com os oito restantes 
configurados como quatro bancos sequenciados de dois recetáculos 
por banco. 4 modelos estão disponíveis com circuitos com capacidade 
de carga e conectividade que estão em conformidade com as normas 
AS3112, BS1363, BS546 e CEE7/7. 
 O interruptor de alimentação, o ajuste do tempo de atraso e os LEDs 
estão todos no painel frontal. Os recipientes sempre ligados serão 
alimentados sempre que a tensão da rede estiver dentro dos limites 
normais, os recetáculos sequenciados só serão ativados se o 
interruptor de alimentação estiver ligado e também estiver a ser 
recebido um sinal no bloco de terminais do controlo remoto no painel 
traseiro. Os LEDs de estado no painel frontal mostram o estado de cada 
banco. O vermelho está desligado e o verde está ligado. Os LEDs 
amarelos intermitentes entre os LEDs do banco indicam que a unidade 
está a executar uma sequência de subida ou descida de energia. 
 
 Múltiplas unidades podem ser encadeadas para fornecer uma 
plataforma de controlo de potência escalável. Um único sequenciador 
também pode controlar vários produtos de controlo remoto SurgeX 
(como o RT ou RTi) para fornecer bancos adicionais e também 
adicionar mais capacidade de carga. Isto é alcançado através da 
cablagem conjunta das unidades utilizando os blocos de terminais do 
controlo remoto no painel traseiro. O controlo remoto pode ser realizado 
utilizando um fecho de contacto ou uma tensão CC de 5V a 30V. Os 
terminais também são fornecidos para um LED de estado externo. 
 

Características 
 

• SurgeX Advanced Series Mode® Eliminação de piscos de energia 
• SurgeX Impedance Tolerant® Filtragem EMI/RFI  
• SurgeX COUVS® Fecho por sobre/subtensão 
 

 

• De estado  Preciso, Atraso de tempo ajustável do painel traseiro 
• Tensão CC e entradas de controlo remoto de fecho de contacto 
• Duas ou mais unidades podem ser encadeadas 
• Saída auxiliar do relé para controlo de outros produtos SurgeX 
• Saída 12 Volt CC para LED de estado externo 
 
Instalação 
 
O SurgeX SEQ1200i foi desenvolvido para ser instalado num bastidor 
de equipamento padrão de 19 polegadas e requer uma unidade (1-U) 
de espaço do bastidor. Utilize quatro parafusos de bastidor para 
prender as orelhas do bastidor às calhas do bastidor. Ligue a energia à 
unidade ao ligar o cabo a um recetáculo CA adequado de 240V, ligado 
à terra. A luz de polaridade no painel traseiro acender-se-á se a luz ativa 
e neutra estiver ligada incorretamente. Se a luz de polaridade estiver 
acesa, inverter a ficha de alimentação, quando adequado, ou chamar 
um eletricista para corrigir a cablagem do recetáculo. 
 
Ligações de 240 Volts 
 
O sequenciador tem um total de 10 recetáculos: quatro bancos 
sequenciados de dois, e dois sempre ligados. Consulte a tabela abaixo 
para conhecer as capacidades de carga de cada modelo. Ligue o 
equipamento aos bancos de recetáculos conforme necessário para ligar 
o equipamento na sequência necessária. Os recetáculos Sempre ligado 
fornecem energia considerando que a CA seja fornecida a SEQ1200i. 
O SEQ1200i funciona sequencialmente durante a subida e descida de 
energia, o Banco A sobe sempre primeiro e sai por último, o Banco D 
sobe sempre por último e sai primeiro. 
 

 

Ligações de controlo remoto 
 
As ligações remotas são ligadas ao bloco de terminais tipo plug-in verde 
de 7 pinos na parte de trás da unidade, junto ao cabo de alimentação. 
Depois de ter feito as ligações ao bloco de terminais, ligue-o ao conector 
na parte de trás da unidade. Nunca solde (estanho) fios antes de os 
inserir num bloco de terminais - a solda irá fluir a frio e acabará por ter 
ligações soltas! 
 
Conectores de blocos de terminais 
 

Pino 1 - Fecho do contacto 
Pino 2 - Tensão aplicada/Fecho de contacto 
Pino 3 - Comum 
Pino 4 - Saída LED 12V 
Pino 5 - Em cadeia 
Pino 6 - Contacto do relé aux 
Pino 7 - Contacto do relé aux 

 
 

 
 

 
 

Modelo Carga máxima por saída Carga máxima total 
SEQ1210i 10 10 
SEQ1213i 10 13 
SEQ1215i 10 15 
SEQ1216i 10 16 
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Diagramas de ligação 
 
 

Quatro sequenciadores encadeados 
 
 
 
 
 

Fecho de cont 
Aplicação Volt  
Comum  

LED  
Em cadeia  
Relé aux 
Relé aux 

Fecho de cont  
Aplicação Volt  

Comum  
LED  

Em cadeia  
Relé aux 
Relé aux 

Fecho de cont 
 Aplicação Volt 

 Comum 
 LED 

 Em cadeia 
 Relé aux 
Relé aux 

Fecho de cont 
 Aplicação Volt 

 Comum 
 LED 

 Em cadeia 
 Relé aux 
Relé aux 

 
 
 
 
 
Sequenciador que controla o produto RT 

 
 
 
 
 

Fecho de cont 
 Aplicação Volt 

 Comum 
 LED 

 Em cadeia 
 Relé aux 
 Relé aux 

Fecho de cont 
 Fecho de cont 

 App Volt -  
LED + 

LED - aux 
 Relé aux 

 Relé 
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Diagramas de cablagem 
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Diagramas de cablagem 
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Entrada de controlo de sequência 
 

O sequenciador pode ser controlado por um fecho de contacto ou por 
uma tensão CC de 5V a 30V. O fecho de um contacto pode ser um 
contacto de relé ou um interruptor de bloqueio. Um interruptor de 
bloqueio é aquele que permanece na posição de ligado ou desligado 
(como um interruptor de luz). Para utilizar um contacto de relé ou um 
interruptor de bloqueio, ligue os contactos aos pinos 1 e 2. Para utilizar 
uma tensão CC, ligue o fio negativo ao pino 3 e o fio positivo ao pino 2. 
Se a unidade vai ser operada apenas pelo interruptor do painel frontal 
sem uma entrada de controlo remoto, então coloque um curto fio de 
jumper entre os pinos 1 e 2. Os interruptores com contactos dourados 
são recomendados para a melhor fiabilidade a longo prazo. 

 
Ligações LED externas 

 
A saída LED de 12V (pino 4) é capaz de alimentar um LED externo e 
irá fornecer 10mA de corrente. Um LED externo ligado a esta saída irá 
indicar quando o sequenciador está ligado. Não é necessário utilizar 
uma resistência em série, a menos que o LED seja muito brilhante. Se 
este for o caso, pode tentar um resistor 1K ou um resistor 2,2K em série 
com um dos cabos LED. Ligue o ânodo de LED à saída de LED de 12V 
e o cátodo ao comum. 

 
Feedback de confirmação 

 
O sequenciador oferece duas formas de fornecer feedback de 
confirmação a um controlador central: contactos de relé isolados ou a 
saída de LED de 12V. A confirmação diz ao controlador que a unidade 
está de facto ligada ou que está totalmente desligada. Se os contactos 
do relé auxiliar e a saída de LED 12V não forem utilizados para 
nenhuma outra função, poderá escolher a que proporcionar a melhor 
interface para a aplicação. No entanto, se uma destas saídas for 
utilizada para outra função, terá de utilizar a que está disponível. 

 
Para utilizar a saída LED de 12V para confirmação, ligue o pino de 
saída LED de 12V à entrada positiva do controlador e o pino comum à 
ligação à terra do equipamento. A saída estará a 12V quando a unidade 
estiver ligada e estará a zero volts quando todos os bancos estiverem 
desligados. Note que o terminal comum é partilhado entre as entradas 
e a saída de 12V LED, e que a saída de 12V LED é limitada a 10mA. 

 
Funcionamento 

 
O sequenciador pode ser utilizado em uma de três configurações: como 
sequenciador autónomo de quatro bancos; com outro produto SurgeX 
controlável remotamente como uma combinação de sequenciador de 
cinco bancos ou ligado com outros sequenciadores como um sistema 
em cadeia de duas ou mais unidades. 

 
Primeiro, faça todas as ligações básicas, conforme explicado acima.  

Então, se o sistema incluir mais de uma unidade, faça as ligações de 
controlo adicionais entre as unidades, conforme os diagramas de 
aplicação. Finalmente, selecione o tempo de atraso inserindo uma 
pequena chave de fendas no orifício do painel frontal. Os tempos de 
atraso disponíveis são: 2s, 5s, 10s, 15s e 20s. O tempo de atraso deve 
ser selecionado em cada unidade quando várias unidades são 
encadeadas. 

 
Quando todos os bancos estão desligados, os LEDs de estado do 
banco estão vermelhos. Se o sequenciador tiver de ser alimentado 
apenas com o interruptor de alimentação do painel frontal, ligue os 
pinos 1 e 2 do conector do controlo remoto com um jumper. Se uma 
entrada de controlo remoto for utilizada para ligar o sequenciador, deixe 
o interruptor de alimentação ligado. O interruptor de alimentação deve 
estar ligado para iniciar a sequência de ligação, quer seja utilizada ou 
não uma entrada de controlo remoto. Se o interruptor de alimentação 
não estiver a ser utilizado, pode ser ligado e depois coberto com a 
tampa do interruptor fornecida. Quando múltiplas unidades estão em 
cadeia, todas as unidades secundárias devem ter os seus interruptores 
de energia ligados e cobertos. 

 
Quando o interruptor de alimentação estiver ligado e a entrada do 
controlo remoto estiver ativada, a unidade iniciar a sequência de 
inicialização. A entrada do controlo remoto é ativada por um fecho de 
contacto (pinos 1 e 2) ou uma tensão de 5-30V a ser aplicada (pinos 2 
e 3). O banco A liga sempre primeiro, depois os bancos B, C e D. À 
medida que cada banco liga, o LED de estado do banco do painel frontal 
muda de vermelho para verde. Os LEDs amarelos intermitentes indicam 
que a sequência de ligação está a funcionar. Finalmente, após o banco 
D ser ligado, o relé auxiliar é ativado após o tempo de atraso definido. 
Os contactos auxiliares do relé são ligados aos pinos de ligação do 
controlo remoto 6 e 7 e podem ser utilizados para controlar outra 
unidade ou fornecer feedback a um controlador central. 

 
Quando o interruptor de alimentação é desligado ou a entrada do 
controlo remoto é desativada, a unidade inicia a sequência de desligar, 
esta é a inversa da sequência de desligar. O relé auxiliar desliga-se 
primeiro, depois os bancos D, C, B & A. À medida que cada banco se 
desliga, o LED do estado do banco muda de verde para vermelho. Os 
LEDs amarelos intermitentes indicam que o SEQ1200i está à espera 
que o tempo de atraso decorra antes de se mudar para o próximo 
banco. Quando várias unidades são em cadeia, a última unidade da 
corrente tem a potência para baixo primeiro. 
 
Outros LEDs de estados 
 
LED de alimentação vermelho: Mostra que a rede elétrica está ligada e 
o interruptor de energia está ligado. 

 
LED verde de autoteste: Ilumina para indicar que o circuito de 
eliminação de picos de energia está totalmente operacional. 

 
LED de desligar de sobre/subtensão laranja: Ilumina se a tensão de 
rede subir acima de 280 volts ou descer abaixo de 180 volts. Quando 
este LED é iluminado, todos os recetáculos são desligados. 
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Características  

 
 

Tipo de proteção SurgeX® Advanced Series Mode® 
Tensão nominal da linha a neutro U0 (V) 240V 
Cont. máx. Tensão de operação Uc (V) 260VAC 
Nível de proteção de tensão para cima (V) 1KV 
Corrente máxima em curto-circuito.  (Isc)  3KA 
Característica   (Uoc)  6KV 
TOV de circuito aberto (UT) Resistência TOV, tT = 5s, UT = 335V 
Grau de proteção  (IP) IP20 
Dispositivo de desconexão Ficha 
Sistema de fonte de alimentação aplicável TN TT IT 
Indicador de polaridade (perto do cabo de alimentação) Iluminado: Incorreto; Desligado: correto 
Localização Interior 
Número de portas Dois 
Regulação da tensão ≤ 1% 
Temperatura e humidade de funcionamento: -40 - +35°C, 30-90% 
Importador: XXXX; Morada:XXXX.  
 
Fabricado na China 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


