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Aspecte exterior 

Alimentació 

Sortides 
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Adreça: 

12 Kg. 

355 x 485 x 180 mm 

Color negre 

Trifàsica 380V 50Hz 

Fins a 4 motors de 1HP // 2HP 

Referències: Referències:   0300010103000101  
      0300010203000102 

Potència màxima 4 x 1CV // 4 x 2CV 

Protecció general Diferencial 25Amp.+ Magnetotèrmic 6Amp. 

Protecció de motors Guardamotor 1,6-2,5Amp. // 2,5-4Amp. 

Senyal de control Màster/Esclau 0-24VCC 

Connector del motor Cetac 16Amp. 6h 4 pols 

Connector d'alimentació Cetac 32Amp. 5 pols 

Altres característiques: 

CONTROL MOTOR PORTÀTILCONTROL MOTOR PORTÀTILCONTROL MOTOR PORTÀTIL   

MOTOR CONTROL 4MOTOR CONTROL 4MOTOR CONTROL 4---1 CV // MOTOR CONTROL 41 CV // MOTOR CONTROL 41 CV // MOTOR CONTROL 4---2 CV2 CV2 CV   

Fitxa tècnicaFitxa tècnica  

Maleta pel control de fins a 4 motors de 1HP // 2HPMaleta pel control de fins a 4 motors de 1HP // 2HPMaleta pel control de fins a 4 motors de 1HP // 2HP   

La integració del control en una maleta robusta 

i transportable els fa idonis per aplicacions en 

què la mobilitat sigui una condició ineludible.  

Funcionament: Mitjançant 4 commutadors (1 per 

motor) es selecciona el sentit de gir del motor i amb 

el polsador de RUN es posa el sistema en 

funcionament. Admet la possibilitat de connectar 

diverses maletes entre sí, actuant la primera d’elles 

com a màster i les següents com a esclaves, de 

manera que un cop seleccionat el sentit de gir de 

cada motor, només cal polsar el botó d’activació 

ON de la maleta màster,per a posar-les totes en 

funcionament. 

Proteccions: Un magnetotèrmic de 6 ampers 

protegeix el circuit de maniobra i un diferencial de 

25 ampers i disparament de 30mA protegeix tota la 

instal•lació. A més, incorpora un detector del 

correcte funcionament de les fases i guardamotors 

per protegir cada un dels motors. 

Seguretat: Els controladors disposen d’un polsador 

d’aturada d’emergència. 

Strong Stage recomana fer servir el Motor Control 4 

-1CV i 4-2CV pels motors de la marca Prolyft. 


