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PROTETOR ELETRÔNICO
CONTRA TRANSIENTES
MOD. PTY-1001C
Descrição
A Yanashi sempre preocupada com a evolução técnica de seus
Retificadores para Proteção Catódica, desenvolveu o protetor
contra transientes modelo PTY-1001C, que visa proteger o
Retificador contra transientes provenientes de descargas
atmosféricas ou outras fontes, sem sacrificar seus elementos de
proteção passivos, como por exemplo, os varistores de óxido de
zinco.

Funcionamento
O Protetor contra Transientes Yanashi, tem como objetivo
proteger o equipamento eletrônico e ao mesmo tempo
prolongar a vida útil dos varistores, sendo isto possível graças
aos dois sensores de que o protetor Yanashi dispõe.

Sensor de tensão
Este sensor atua não somente com a intensidade do pico mas
também em função da velocidade da variação do transiente,
que normalmente está em torno de 1,2s de tempo de crista
(Fig.1).
Sensor de corrente
Este sensor atua sempre que começar a passar corrente pelo
varistor, ou seja, se o mesmo entrar na zona de baixa
resistência, este sensor corta o fluxo de corrente da fonte
geradora do transiente.

Estes dois sensores atuam em um temporizador, que é
calibrado em um tempo entre 3 e 5 segundos, tempo este que o
Retificador fica isolado galvanicamente do sistema e
consequentemente da fonte geradora do transiente, sendo
que após este tempo de 3 a 5 segundos o circuito liga
novamente o Retificador ao sistema através das contatoras C1
e C2 conforme mostrado no diagrama elétrico (Fig. 2).
Os efeitos do raio sobre equipamentos eletrônicos são, na
maioria das vezes, catastróficos.
Ao contrário da ESD (Eletrostatic Discharge) que produz
apenas danos elétricos, as descargas atmosféricas costumam
causar também danos mecânicos, como destruir trilhas das
placas, incêndio, destruição total de componentes (explosão
do encapsulamento), que são apenas alguns exemplos de
danos que a descarga atmosférica pode causar.
Este produto representa o esforço da Yanashi para dar cada
vez mais confiabilidade aos seus produtos, podendo inclusive
ser fornecido com um contador de eventos que indica quantas
vezes o protetor atuou.
Também devemos lembrar que não existe proteção 100%
segura contra transientes provenientes de descargas
atmosféricas - qualquer que seja o equipamento que e deseja
proteger - nem quando a proteção é do tipo externa, onde
podemos atingir um índice de 98%, como é o caso da proteção
de nível 1 (máximo) conforme a NBR-5419. Mas, seguramente
este protetor Yanashi diminui muito os riscos de danos aos
equipamentos eletrônicos.

Características
Alimentação: 90...260Vac
Frequência: 60Hz
Proteção contra surto
Sensor capacitivo
Rigidez dielétrica: 2500Vdc / 60s
Temperatura ambiente: -25º... +71ºC
Saída: DPST

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

