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MANUAL DE INSTALAÇÃO

CENTRAL CAI-02



02

A Central CAI-02 foi desenvolvida com o objetivo de ser um sistema de backup a ser 
instalado em paralelo aos painéis elétricos, possibilitando uma segurança adicional contra 
altas temperaturas ocasionadas por falha do controlador. 
Através de dois termostatos, realiza o monitoramento da temperatura de maneira tal que, 
se a temperatura medida ultrapassar a programada na Central CAI-02, o alarme é 
disparado e são acionados, independentes do controlador, os grupos de exaustores e 
entrada de ar desejados.

1. IMPORTANTE

1.1 Conteúdo da embalagem

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Antes de instalar o seu produto InoBram, leia atentamente todas as instruções contidas 
neste manual. Para que a Central CAI-2 conserve suas características e funcione 
corretamente, é fundamental que as instruções descritas sejam seguidas.

· Central CAI-02

· Sirene

· Manual de instalação e montagem

· 2 termostatos;

· Ajustes de 10° a 40°C;

· Ajustes independentes;
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3. INSTALAÇÃO

4. CONFIGURANDO A CENTRAL CAI-02

Os termostatos da Central CAI-02 devem ser posicionados dentro do galpão, a uma 
altura de 0,8 a 1 metro do chão. 

· A manopla de acionamento deve estar na posição automático.

· A temperatura programada na Central CAI-02 é a temperatura em que os alarmes 
serão acionados.

· As temperaturas programadas nos alarmes da Central CAI-02 devem ser maiores que 
a temperatura de alarme de alta temperatura do controlador.

· A temperatura do Alarme 2 deve ser MAIOR que a do Alarme 1, com a intenção de 
primeiro disparar o alarme para só então acionar os exaustores e a entrada de ar.

· Para ajustar as temperaturas desejadas basta regular a temperatura de atuação 
utilizando as manoplas.

CENTRAL CAI - 02

ALARME 1

Fase A - mesma fase dos automaticos do controlador

Fase comum A1

ALARME 2

NA

NA

A1

A2

Mini contator

Ligue uma saída NA junto à
saída do automático do grupo
desejado, e outra na abertura
da entrada de ar (controlador)

+ 12V

+ Sirene

OBS: Ligue o ALARME 1 em 
paralelo com o alarme 
convencional do quadro elétrico.



Termo de Garantia

 Os produtos fabricados INOBRAM possuem um prazo de 12 (doze) meses de  
garantia. Sendo 3 (três) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art. 26 do CDC 
e 9 (nove) meses de garantia de fabricação, contados a partir da data de venda consignada 
que consta na Nota Fiscal.
 Os produtos são garantidos em caso de defeito de fabricação que os torne 
impróprios ou inadequados às aplicações para as quais se destinam.

A Garantia Não Cobre

> Despesa de Retorno do produto até a fábrica para conserto;
> Desgaste natural das peças ou do produto; 
> Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;
> Danos decorrentes de defeito por força maior, decorrentes de chuvas, ou raios 

(descargas atmosféricas).
> Erro de instalação ou mau uso;
> Instalação do produto em locais não apropriados, conforme especi�cação do manual 

de cada produto.

Utilização da Garantia

 Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente 
acondicionado ou bem embalado para a INOBRAM e com nota �scal. Também é 
necessário remeter a maior quantidade possível de informações sobre defeito ou o 
funcionamento do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de assistência 
técnica e também para que a INOBRAM constantemente possa estar melhorando o 
produto. 

     | Contato Assistência Técnica:
      | www.inobram.com.br
      | E-mail: meajuda@inobram.com.br

GARANTIA

Rua Maria Daminelli Marini, 10670 
Parque Industrial Bairro Planalto

85509-248 | Pato Branco | Paraná | Brasil

/inobram automações/

SAC +55 46 3225-6575
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