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em estado sólido e especializados
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Linha de produtos. Fácil selecionar.
Os relés de temporização e os relés Allen-Bradley de classe mundial da Rockwell Automation 
são projetados, produzidos e testados para atender sua demanda padrão e mais crítica. 
Queremos focar suas principais atividades, sem peças. Oferecemos uma ampla seleção de 
produtos que fornece flexibilidade e confiabilidade comprovadas pela a indústria.

Aplicações ideais
Saídas do CLP reduzidas para alcançar suas metas de consumo de energia•	

Fornece vida útil mais longa ao CLP, economiza dinheiro e aumenta a •	
eficiência

Comutação de correntes ou tensão muito altas para saídas do CLP para •	
manopla

Interface com dois ou mais tensões do sistema – por exemplo, 24 V a 120 V•	

Controle de múltiplas cargas de comando de segurança e intertravamento•	

Lógica para controle manual•	

Saídas reduzidas do CLP usando os relés ao ligar e desligar muitos •	
dispositivos simultaneamente

Fornece isolamento da corrente de fuga em estado sólido•	

PLC COMPATIBILITY

Recursos
700-HA

Terminais tipo pino•	

Contatos bifurcados •	
com revestimento de 
ouro para aplicações 
de baixa energia

700-HB
Terminais de conexão •	
rápida tipo lâmina
Tipo codificado por cor •	
para instalação rápida

700-HD
Terminais de •	
conexão rápida 
tipo lâmina
Montado •	
diretamente 
a um painel – 
nenhum trilho 
DIN necessário

700-HF
Terminais de •	
conexão rápida 
de encaixe
Tampa transparente •	
para permitir a 
inspeção visual 
dos contatos

Relé em estado sólido
Recursos
700-SH

Altas correntes de  •	
carga contínua são 
 alcançáveis com 
 dissipadores de calor 
LED indicador para •	
monitoração de status 
ON/OFF de entrada/
lógica

700-SK
Modelo de alta  •	
velocidade de  
resposta
Os módulos de  •	
entrada e saída  
possibilitam  
a flexibilidade

Relés para uso geral

700-SH

700-HA

700-HB

700-SK



Relés de interposição
Recursos
700-HL

Estão disponíveis terminais de  •	
parafuso ou terminais grampo-gaiola
As versões de supressão de corrente de  •	
fuga estão disponíveis para abordar  
problemas de ligação da bobina por  
ruído ou corrente sem desenergização  
quando converter para CLPs com excesso  
de corrente

700-HK
Terminais tipo lâmina•	

O sistema de jumper reduz os custos •	
de desgaste

700-HC
Terminais tipo lâmina•	
Os mesmos soquetes podem ser •	
usados para as versões PDT ou 4PDT 
que melhoram a flexibilidade e 
reduzem o estoque

700-HP
Terminais do tipo pino de encaixe (PCB)•	
Projeto tipo PCB econômico•	

Relés especializados
Recursos
700-HG

Versões de chave de •	
ação de encaixe auxiliar
Aplicações de HVAC •	
populares de 3 V

700-HHF
Terminais de conexão •	
rápida tipo lâmina
Sinaleiro disponível para •	
 identificação visual de  
alimentação para a bobina

700-HJ de retenção
Relé de retenção para economizar •	
energia
Versão com bobina dupla disponível•	

700-HTA alternativo
O recurso alternativo permite que os •	
usuários selecione a carga primária 
ou secundária ou alterne entre as 
duas

700-HK

700-HL

700-HJ

700-HG

Relés de temporização  
para uso geral
Recursos
700-HR

Terminais tipo pino•	
Múltiplas entradas em •	
tensão para abordar uma 
ampla faixa de aplicações

700-HNC
Terminais tipo lâmina•	
Quatro diferentes funções de  •	
 temporização disponíveis

700-HT
Terminais tipo pino•	
Classificação mais alta do contato •	
para cargas maiores

700-HX
Terminais tipo pino•	
Tela LCD para facilitar a •	
configuração
Não agride o meio ambiente com •	
a memória flash, sem bateria

700-HLF
Tamanho compacto,  somente •	
6,2 mm de largura quando o  
espaço é crítico
Contatos de ouro disponíveis para •	
aplicações de baixa tensão

700-FE
Versões disponíveis com 1 contato N.A.•	
Temporizador pequeno (17,5 mm), •	
econômico

700-FS
O projeto de 22,5 mm economiza espaço•	
Recurso de comutação de tensão automá-•	
tica de alta tecnologia disponível

700-HT 700-FE

700-HX700-HR
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Relés para uso geral

700-HA 700-HB 700-HD 700-HF

Estilo de 
montagem

De encaixe De encaixe
Montado em 

flange
De encaixe

Capacidade da 
carga [A]

10 15 15 10

2PDT    

3PDT    

4PDT 

Opções

LED   

Override manual   

Indicador visível   

Comparável 
com módulos 
acessórios com 
plugue

 
700-HF

700-HA

700-HB

700-HD

Os relés e temporizadores Allen-Bradley oferecem soluções compatíveis 
e versáteis para aplicações de controle – desde de controladores progra-
máveis e acionadores de motores até botões pulsadores e bornes. Os relés 
para uso geral apresentam um excelente projeto flexível e confiabilidade 
comprovada pela indústria. Cada relé é testado durante a produção – 
antes de ser usado em sua aplicação exigente – e possui aprovações 
internacionais que asseguram que resistirá ao tempo em qualquer lugar 
do mundo.



Relés especializados

700-HTA

700-HG

700-HHF

700-HJ

700-HG 700-HHF 700-HJ 700-HTA

Aplicações ideais

Comutação de 
cargas altas com 

corrente 
Fusíveis magnéticos 

estão disponíveis 
para aplicações com 

cargas CC altas

Comutação de 
cargas altas de 

corrente

Aplicações de 
iluminação

Aplicações 
de bombas, 

compressores 
ou refrigeração/

condicionamento 
de ar

Estilo de montagem Painel Painel De encaixe De encaixe

Carga [A] 40 20 – 30 10 10

1 contato N.A.  

SPDT   

2PDT    

3PDT 

LED opcional 

Os relés especializados de alimentação Allen-Bradley da Rockwell Automation 
estão entre os melhores para aplicações difíceis. Desde comutação da carga até 
iluminação e refrigeração, temos seu relé especializado de alimentação. 



Relés de interposição

700-HL 700-HK 700-HC 700-HP

Aplicações ideais

Interfaces de CLP 
que economizam 

espaço (disponíveis 
versões para baixo 

consumo de energia, 
estado sólido e áreas 

classificadas)

Industrial geral 
(Versões com 

contatos de baixa 
energia ou tarefa 

máxima disponíveis)

Industrial geral Industrial geral

Estilo de montagem Trilho DIN De encaixe De encaixe De encaixe

Capacidade da carga
6 A SPDT/10 A 2PDT/ 

2 A SSR CC/  
1 A SSR CA

16 A SPDT/8 A 2PDT 10 A PDT/7 A 4PDT 8 A 2PDT

SPDT  

2PDT    

4PDT 

SSR CA 

SSR CC 

Opções

LED Padrão  

Override manual  

Indicador visual  

Comparável com 
módulos acessórios 
com plugue

  

700-HK

700-HL

Esta linha de relés de interposição é desenvolvida para adequar-se a uma ampla 
linha de aplicações industriais. Temos soluções para quase todas as necessidades 
de aplicação com espaços apertados em painéis, recurso de comutação de baixa 
capacidade e áreas classificadas, apenas para citar algumas.

700-HP

700-HC



700-HR 700-HNC 700-HT 700-HX 700-HLF 700-FE 700-FS

Estilo de 
monta-
gem

De encaixe De encaixe De encaixe Encaixe/painel Trilho DIN Trilho DIN Trilho DIN

Capaci-
dade da 
carga [A]

5 5 10 5 6 5 8

SPDT     

2PDT   

4PDT  

Tempo-
rização 
ajustável

      

Função/
modo de 
tempo-
rização 
regulável



Função/
modo de 
tempo-
rização 
simples

     

Relés de temporização para uso geral

700-FS

700-HT

700-HR

700-HNC

700-HX

700-HE

Nossa linha completa de relés de temporização para uso geral abrange quase todas 
as aplicações ao mesmo tempo em que ajuda a reduzir o custo de manutenção e 
aumenta a flexibilidade.

700-HLF



A Rockwell Automation oferece uma gama de componentes Allen-Bradley® de qualidade para adequar-se 
às suas necessidades específicas. Para auxiliá-lo a selecionar seu componente, oferecemos uma variedade de 
ferramentas de configuração e seleção.

Distribuidor local
Clique no link seguinte para contatar o seu distribuidor local hoje.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Diretório de produto on-line
Nosso amplo portfólio de produtos é projetado para melhorar seus processos  
por todas as etapas de seu ciclo de produção.
http://www.rockwellautomation.com/products/

Product Selection Toolbox
Nossa abrangente gama de ferramentas seleção de produtos e de configuração  
do sistema auxiliam você a escolher e aplicar seus produtos.
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Catálogos
Em nossos catálogos, você encontrará uma ampla seleção de produtos de componentes  
essenciais Allen-Bradley.
http://www.ab.com/catalogs/

Product 
Selection Toolbox
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Relé em estado sólido

700-SH 700-SK

Aplicações 
ideais

Comutação de alta frequência e aplicações 
com muita vibração de choque

Módulo de saída para aplicações SSR típicas

Estilo de 
montagem

Painel De encaixe

Carga [A] 10 – 100 1,5 – 2

1 contato N.A.  

LED opcional  (padrão) 

700-SH

Se você procura por um relé robusto, mas flexível e ecologicamente correto, 
nossos relés em estado sólido são a solução. Construído para vida útil mais lon-
ga e comutação em alta frequência, esses relés usam menos energia, mas são 
totalmente compatíveis para reduzir o tempo parado e peças sobressalentes.

700-SK




