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As Especi� cações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

CONVERSOR
TRC 875.024

MANUAL DO
USUÁRIO

1. Introdução

3. Proteção

4. Segurança

5. Garantia

2. Características Principais

 Obrigado por escolher o conversor TOP RELAY. Este produto pode 
converter 24vdc para 12vdc e é utilizado em diversas aplicações automotivas.

Na entrada: 
Subtensao: O conversor não funciona com a tensão abaixo de 13VDC.
Super Aquecimento: O conversor se desliga caso a temperatura supere os 80o

Na saída:
Curto circuito: O conversor se desliga ao ocorrer um curto circuito na saída.
Sobretensão: O conversor se desliga caso a tensão de saída seja maior que 15VDC.

Led Verde: Funcionamento Normal
Led Vermelho: Em Modo de Proteção -> Curto circuito ou sobretensão na saída.

 Este equipamento possui um cooler para evitar super aquecimento e 
danos materiais.

• Sempre instalar o conversor em lugar seco e seguro.

• Não ligar o conversor por muito tempo com o motor desligado, pois a bateria 

pode descarregar rapidamente.

• Não utilizar em alta temperatura.

• Não violar a carcaça do conversor para evitar acidentes

• Para a ligação, utilizar sempre � o com diametro maior ou igual a 2,5mm2

 Esta garantia cobre apenas defeitos de fabricação. O aparelho não deve ser 
modi� cado ou alterado de forma alguma. Esta garantia não se aplica em caso de uso 
indevido. que � que fora do uso normal, como indicado no manual do usuário ou se 
há danos causados   por força maior (ex. desastres naturais). Apenas aparelhos limpo e 
intacto(sem violação) serão aceitos pela garantia.

Faixa de Tensão na Entrada: 13VDC a 40VDC

Tensao na Saída: 12VDC

Medidas:
• Comprimento: 187mm
• Largura: 85mm

• Altura: 54mm

Peso: 500 gramas

Temperatura Máxima de Operação: 80oC

E� ciência: Maior ou igual a 85%

Potência Máxima: 350W

Corrente de Pico na saída: 30A

Corrente Contínua na saída: 20A

Corrente Máxima na entrada: 15A (recomenda-se a utilização de fusível de 15 amperes)

Silencioso


