
 

 

  

DESCRITIVO TÉCNICO CAI-01 INOBRAM AUTOMAÇÕES 

 

Devido às necessidades de nossos clientes foi desenvolvido o CAI-01, que é 

mais um produto InoBram criado para auxiliar na segurança do aviário.   

Sua aplicação é vasta, podendo ser utilizado em conjunto com diversos 

sistemas vitais para as aves, como exaustores, aquecedores, nebulizadores, 

desarme de cortina, ou aonde quiser, pois este produto possui dois contatos, um 

normalmente aberto (NA) e outro normalmente fechado (NF).   

 

Apresentação Visual 

 

 

 

         

 



 

 

  

        

IDENTIFICAÇÃO DOS FIOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Marron = Comum Tensão Max = 250v 

Am/Verde = NF Corrente Max = 10A 

Azul = NA 

 

 

O CAI-01 pode ser ligado direto em um motor, desde que a corrente (A) não 

ultrapasse 10A, mas se precisar ligar em um motor com maior potência, ou em mais 

motores simultaneamente, deve-se utilizar contatores. Para utilizar como desarme de 

cortina, deve se usar o contato NF e ajustar a temperatura em que deseje que abra as 

cortinas, é necessário o uso do GATILHO DE DESARME I-02.   

Seu funcionamento é simples, basta regular a temperatura de atuação com o botão 

principal, quando a temperatura ambiente chegar à temperatura ajustada, o contato 

NA vai fechar, e o NF vai abrir simultaneamente. 

NOTA! Os dois contatos só poderão ser usados simultaneamente se as cargas 

pertencerem ao mesmo circuito, pelo fato dos dois contatos utilizarem o mesmo 

comum. 

OBS! Sempre isolar o fio que não será utilizado. 

  

 

 



 

 

Sugestões para aplicação 

Exaustor/Ventilador: Se a corrente do motor for inferior à 10A, e o mesmo for mono ou 

bifásico, pode-se interromper uma das fases, ou neutro entrando no contato (COMUM) do 

CAI-01 e saindo no contato (NA), ligando no motor. Após ter feito isso, basta ajustar no 

botão principal a temperatura em que queira que o motor atue. Quando o ambiente atingir a 

temperatura ajustada, o contato (NA) irá fechar ligando o motor. Neste caso não será 

utilizado o contato (NF), portanto ele deve ser isolado. 

Nebulizador: Se a corrente do motor for inferior à 10A, e o mesmo for mono ou bifásico, 

pode-se interromper uma das fases, ou neutro entrando no contato (COMUM) do CAI-01 e 

saindo no contato (NA), ligando no motor. Após ter feito isso, basta ajustar no botão 

principal a temperatura em que queira que o motor atue, quando o ambiente atingir a 

temperatura ajustada, o contato (NA) irá fechar ligando o motor. Neste caso não será 

utilizado o contato (NF), portanto ele deve ser isolado. 

Aquecedor: Se a corrente do motor for inferior à 10A, e o mesmo for mono ou bifásico, 

pode-se interromper uma das fases, ou neutro entrando no contato (COMUM) do CAI-01 e 

saindo no contato (NF), ligando no motor. Após ter feito isso, basta ajustar no botão 

principal a temperatura em que queira que o motor desligue, quando o ambiente atingir a 

temperatura ajustada, o contato (NF) irá ABRIR desligando o motor. Neste caso não será 

utilizado o contato (NA), portanto ele deve ser isolado. 

OBS! Para usar mais motores simultaneamente, é necessário o uso de contatores. 

Desarme de Cortina: Para funcionar como desarme de cortina, o CAI-01 precisa ser 

instalado junto com o DESARME DE GATILHO I-02 InoBram, e uma fonte de alimentação 

InoBram 12v. Pode-se utilizar também uma SIRENE, para quando a cortina descer o alarme 

tocar. Para o DESARME DE GATILHO I-01 utilize o contato (NF) e para a sirene o contato 

(NA)  

Esquema elétrico para Desarme de Cortina 

 

 


