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CHAVE ON-OFF
SINCRONIZADA POR GPS
MOD. CSGT-Y
Descrição
A Yanashi apresenta a Chave ON-OFF modelo CSGT-Y, uma
chave interruptora de corrente ou circuitos, cujo sincronismo é
feito por satélite, propiciando alta precisão. Muito utilizada na
proteção catódica para auxiliar nas medições de potenciais do
tipo “ON/OFF”, quando há a necessidade de interromper o
circuito de vários Retificadores ao mesmo tempo.
Toda experiência da Yanashi está sendo utilizada para fabricar
este equipamento que incorpora os componentes mais
modernos do mercado. E, o ponto forte deste aparelho é que foi
desenvolvido através das informações e opiniões de quem mais
entende do assunto, os técnicos de campo.
Com o espírito sempre empreendedor, a Yanashi investe
coletando sugestões e opiniões de usuários para continuar
aprimorando seus equipamentos, visando para um futuro
próximo uma interface perfeita entre homem e máquina.

Aplicações
A Chave Interruptora de Circuitos (Chave de Sincronismo)
Yanashi modelo CSGT-Y tem principal aplicação nos sistemas
de proteção catódica para viabilizar as medições de potenciais
“ON-OFF”, eliminando as correntes no solo, provenientes dos
próprios sistemas de proteção catódica.
Um recurso bem aceito pelos profissionais é que as mesmas
são sincronizadas pelo relógio do satélite.
Além de ser leve, a Chave é fornecida em caixa no formato de
maleta, facilitando o transporte. Ainda inclui porta-cadeados
para proteção contra atos de vandalismo.

Características Técnicas
MODELOS

CARACTERÍSTICAS
CSGT-Y

CSGT-Y Compact

Máx. corrente CC

100A

30A

Máx. corrente CA

30A

-

Máx. tensão CC

Funcionamento

Máx. tensão CA

100V
480V

Tipo de programação

A Chave é fornecida com programação única, permitindo que
pare de chavear durante a noite e reinicie o chaveamento na
hora programada no dia seguinte, sem data definida para
término.

desde 10ms

Tempo Total

até 60s

Alimentação

90-260Vac

Peso

60Hz

íon-lítio 7,4V 2AH

Autonomia da bateria
Dimensões (LPA)

- Antena receptora de GPS;
- Cabo AC;
- Manual de instruções em CD.

único

Tempo OFF

Bateria

Acompanha a Chave

-

4 horas
280x250x150mm

230x190x100mm

4,1kg

2,1kg

Condições Ambientais:
- Temperatura Ambiente: 0....+55º
- Umidade Relativa: < 85%

A Yanashi se reserva no direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.

