




A COEL
Desde 1954, a COEL é reconhecida por seu compromisso com a qualidade no desenvolvimento de produtos para 
sistemas de automação industrial. Há mais de 60 anos no mercado, a empresa se diferencia por oferecer uma 
linha completa de produtos e serviços desenvolvidos para garantir soluções de alta performance.

Atuando com parcerias internacionais, a COEL tem expertise para apresentar soluções de vanguarda para 
atender a um mercado cada vez mais exigente. Tem uma filial no México, uma unidade administrativa e comercial 
em São Paulo e uma fábrica em Manaus.

A FÁBRICA

Unidade São Paulo Fabrica Manaus

Localizada em Manaus, a fábrica COEL possui 
aproximadamente 5.000 m2 e é certificada pela 
norma NBR ISO 9001-2008. Através de profissionais 
altamente qualificados, a COEL é sinônimo de 
excelência operacional e alta qualidade.

A questão ambiental e social também recebe a 
devida atenção por parte da COEL, que investe em 
tratamento de afluentes e promove ações conjuntas 
com a Fundação Paulo Feitosa.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES
Todos os produtos são fabricados em conformidade com diretivas e normas nacionais e internacionais, seguindo 
um exímio padrão de qualidade. Durante o processo produtivo, 100% dos equipamentos são testados, o que 
garante total confiabilidade.

Os produtos são reconhecidos por órgãos internacionais de qualidade como a UL, conhecida mundialmente 
pelos fabricantes e usuários, além da CE e ENEC, marcações da comunidade europeia.

Certificados também pela BRTÜV na norma NBR ISO 9001-2008. Ou seja, qualidade e confiabilidade fazem parte 
do DNA da COEL.
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CONTROLADORES PARA REFRIGERAÇÃO

Indicado para aplicações onde o espaço 
disponível para instalação é limitado. 
Com apenas 35mm de profundidade
o Z30 possui uma saída a relé 16A para 
controle do compressor com a função 
degelo por parada do compressor.
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CONTROLADORES PARA REFRIGERAÇÃO

Novo Frontal. Controla um compressor 
de até 1 HP ( ) com opção de degelo
por parada do compressor.

Possui um relógio com calendário para programação
de até 98 eventos para: ligar o aparelho, colocar em
stand by, ligar/desligar saída auxiliar, iniciar degelo,
ativar o modo Eco, ativar o modo Normal.

HACCP/ APPC - Histórico dos últimos 10 alarmes
registrados com informações importantes como tipo
e duração do alarme, início do alarme e temperatura
máxima. Acesso via frontal do produto ou software (WINLOG).
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O Y39 possui três saídas que 
podem ser configuradas para 
controlar o compressor, degelo, 
ventilador ou lâmpada.

Aplicação típica 
de refrigeração.

Em caso de falha no sensor, o Y39 pode 
ser configurado para ligar o compressor 
de modo cíclico e desta forma manter o 
produto refrigerado!

Última geração de controladores de temperatura, possui 6 entradas e 4 saídas a relé 
configuráveis. Diversos modos de degelo (elétrico, dinâmico, hora programada, com 
controle de temperatura). Modo de contole normal, econômico e turbo com comutação 
automática ou manual. Opção de sensor para monitorar temperatura do condensador.

Conecte-se! 
Opção de 
comunicação serial 
RS485 Modbus.



CONTROLADORES PARA REFRIGERAÇÃO

MODELO

Entrada
PTC/NTC

Digital

100 a 200 vca

12 a 24 vca/vcc

Relé de 16 A SPST INR

Relé de 16 A SPDT

Opcional

Relé 8 A

Relé 5 A

Opcional

Touchscreen (IP68)

Senha parâm.

Copy-key

Degelo dinâmico

Degelo por parada de
compressor

Gás/Resist.

Winlog

Universal conf.

Certificação CE

Certificação UL

Certificação ENEC

TLE20 TLE202HP KLZ10 TLZ10 TLZ11 TLZ12 TLZ20 Z31 Z31FZ30

Z31F

Z31S Z31SY Z31Y

Alimentação

Saídas

Buzzer interno

Display azul

Display frontal

Comunicação

Degelo

Software

Aprovações

1 1

1

** ** **

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 11

1 1

1

1

1

1 2

0*1*

1

1

1 2

0*1*

1

1

*Uma das entradas de sonda pode ser configurada como entrada digital. **somente 220V.
Para facilitar a sua especificação utilize a tabela acima e baixe o manual completo em nosso website.

Possui opção de display azul ou vermelho e teclado touch
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CONTROLADORES PARA REFRIGERAÇÃO

  L L L L/ Y39 / Y39S / Y39SC / T Y25 / T Y28 / T Y29 / KY39E / Y33 Y29 
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CONTROLADORES PARA REFRIGERAÇÃO

/ Y39E
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CONTROLADORES PARA REFRIGERAÇÃO

Modelo

Entrada

Alimentação

PTC/NTC

Digital*

100 a 240 Vca

12 a 24 Vca

Saídas

Buzzer interno

Display azul

Frontal

Outras funções

Relé de 16 A SPST INR

Relé de 8 A

Relé de 5 A

Buzzer

Display azul

Touchscreen (IP68)

Senha parâm.

RS485

Winlog

Universal Conf.

Copy Key

Degelo dinâmico

Degelo por parada de compressor

Gás/Resist.

Controle do ventilador

Função Turbo

Função Econômica

Certificação CE

Certificação UL

Certificação ENEC

X34

4*

2*

1

1

2

X34S

4*

2*

1

1

2

*Duas entradas de sonda podem ser configuradas como entradas digitais.
Para facilitar a sua especificação utilize a tabela acima e baixe o manual completo em nosso website.
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CONTROLADORES PARA REFRIGERAÇÃO

Função econômica:
reconhece a falta de
abertura de porta 
no refrigerador e sobe
a temperatura de
operação (Set Point)
em alguns graus
economizando energia.

Função turbo: para
acelerar a refrigeração
em momentos como
abastecimento, mantendo
a temperatura abaixo
da faixa de operação (SP)
pelo tempo configurado.

Monitor de tensão integrado:
desliga automaticamente as
saídas em caso de perigo
às cargas (faixa de tensão
configurável).

Sem paradas: Display
separado do controlador,
em caso de necessidade
de manutenção no display
ou cabo, o módulo de controle
B05 continua funcionando 
independente do display.

P03 

P05
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CONTROLADORES PARA REFRIGERAÇÃO

TLB29 / TLB29S / TLB30 / TLB30S
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AUTOMAÇÃO
E PROCESSOS



AUTOMAÇÃO E PROCESSOS

   Função Rampa/Patamar
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AUTOMAÇÃO E PROCESSOS

Iluminação

Degelo

Acionamento de bomba de piscina

Pré-aquecimento de máquina

Horário de funcionamento
do equipamento

Versátil e de fácil programaçãoNOVO DESIGN

Com botão de horário de verão

Configure até 20 programas para ligar e desligar
o equipamento em horários predefinidos.

IDEAL PARA:

O controlador de temperatura K48E é um instrumento de fácil programação.

Trabalha com sinal de entrada para termoelementos tipo J, K, S, R, T ou 
termoresistência PT100. A temperatura do processo é visualizada através de um 
display a LED com 4 dígitos e controlada por uma saída a relé ou tensão (para 
SSR). O controle é tipo ON/OFF ou PID, selecionado através do teclado frontal.
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Através de poucos parametros este instrumento realiza controle de 
temperatura avançado, com modos de controle ON/OFF, ON/OFF a zona 
neutra e PID com auto-tune

Função de Soft-start no qual pode-se limitar a potência da saída de 
controle por um período de tempo, dessa maneira evita-se o conhecido 
choque térmico e estresse mecânico que o sistema sofre durante a partida 
(Veja tabela).



Alimentação

Saídas

Função

Display

Certificados

Tipo de
controle
Comunicação

4 Rampas / 4 Patamares

2 Páginas de 24 Rampas
/ 24 Patamares
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AUTOMAÇÃO E PROCESSOS
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Para facilitar a sua especificação utilize a tabela acima e baixe o manual completo em nosso website.

K32 K48 K49 K48E K49E HW4200 HW4300 UWK48 LWK48

Entrada

Alimentação

0/4 a 20 mA

J-K-S-R-T +IR+PTC-NTC

J-K-S-R-T +IR+Pt100

Digital* 2 2 2 2

12 Vca/Vcc

24 Vca/Vcc

100... 240 Vca

Saídas

Tipo de controle

Comunicação

Outras funções

Display

Certificados

Relé / V SSR 4 3 3 2 2 4 3 3 3

Saída analógica 0/4-20mA 2

ON/OFF ou PID

RS485

Timer incorporado

Função Rampa / Patamar

Display simples

Display duplo

Certificação CE

Certificação UL

Certificação ENEC
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AUTOMAÇÃO E PROCESSOS

Controladores adaptados para montagem em trilho DIN para instalação em fundo 
de painel. Controle de temperatura através de lógica ON/OFF, PID de ação 
simples e PID de ação dupla (direta e reversa), com funções de auto-tune.
4 rampas e 4 patamares, 5 funções de temporização. O instrumento pode ter até 2 
entradas digitais, 3 saídas a relé ou tensão para comando de relés de estado 
sólido (somente 1 saída). A entrada é configurável e aceita sensores de 
temperatura (termopares J, K, S, R, T; termoresistências Pt100). Outras 
importantes funções existentes no instrumento são: alarme de controle aberto 
(Loop-Break), alcance do Set Point a velocidade controlada, controle de 
aquecimento e de resfriamento, função de Soft-Start e proteção de parâmetros
em vários níveis. 

Visando a redução de painéis de controle, a linha Delta é muito mais que um 
módulo de aquisição de dados. Estes módulos de I/O possuem modos de controle 
integrado em PID simples e duplo com entrada universal e saídas analógicas. 
Cada módulo pode trabalhar como uma unidade de controle, ou agrupado com 
outros módulos pode formar uma célula para resposta a um PLC ou IHM. De fácil 
comunicação através de RS485 e protocolo Modbus para conexão direta IHMs e 
supervisórios SCADA. Integração com Profibus DP, ou DeviceNet ou CANopen, 
Modbus TCP, RTU através de módulos DX e DY. Caso inclua em sua aplicação os 
módulos DX manager, é possível na troca de um módulo a reconfiguração 
automática com o simples acoplamento.
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Para facilitar a sua especificação utilize a tabela acima e baixe o manual completo em nosso website.

D1 D2 D3 K30 K85

Quantidade 1 2 1 1 1

Universal 1 2 1

J-K-S-R-T +IR+PTC-NTC

J-K-S-R-T +IR+Pt1000

Digital 1 1+2 1 2 2

12 Vca/Vcc

24 Vca/Vcc

100... 240 Vca

Relé / V SSR 4 2+2 4 5 4

Saída analógica V/I 1

Retransmissão SP

ON/OFF e PID

RS485 Modbus

Startup

Certificação CE

Certificação UL  

Modelo

Entrada

Alimentação

Certificados

Saídas

Tipo de controle

Comunicação

Função
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AUTOMAÇÃO E PROCESSOS

8 x Entradas analógicas de temperatura (NTC, PT1000)

4 x Entradas Lineares (0/4... 20 mA, 0... 10 V, 0... 5 V )

12 Entradas digitais

Até 4 (0/10 V)

2 X Normalmente fechadas SPDT (5 A)

8 X Normalmente fechadas SPST (2 A)

Ethernet (Programação e Servidor TCP Modbus)

2 X portas seriais: uma RS232/485 + uma RS485 

Porta USB para data logger e configuração

PID com auto-tune, ou ON/OFF

24 Vca/Vcc, 15 W máx.

175 x 110 mm

IP20

0... 50 ºC e umidade de 5 a 95% RH (não condensada) CE

Para facilitar a sua especificação utilize a tabela acima e baixe o manual completo em nosso website.

Modelo

Entradas analógicas

INTERNET

Saídas analógicas

Saídas a relé

Comunicação

Tipo de controle

Tensão

Dimensão

Grau de proteção

Condições
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                          Controle de todo um mercado ou loja, células de refrigeração, 
ar-condicionado, expositores quentes e frios, controle de luz e monitoramento 
de energia.

ChronoPAC - Controle de iluminação e cargas de acordo com um calendário.



CARACTERÍSTICAS
Hardware
Caixa

Display

Dimensões do display

Cores

Resolução

Luminância (Cd/m²)

Luz de Backlight

Backlight (Vida útil)

CPU

DRAM

FLASH

MASS STORAGE

RTC

Alimentação

Dimensões

Peso

Corte no painel

Temperatura de operação

Temperatura de armazenamento

Umidade relativa

Grau de proteção frontal

UL 94 V0, plástico auto-extinguível

TFT LCD

4.3”

262k cores

480 x 272 pixel

280

LED

40.000 h

Processador ARM926 32 Bits 454 MHz

128 MB DDR2

128 MB

4 GB Micro SD

opcional

Portas de comunicação

1 Ethernet (10/100 Base-T)

1 USB 2.0 host

1 RS485

24 Vdc/Vac ±20%, 250mA @ 24Vdc

159 x 83 mm - profundidade 35mm

200 g approx.

68 x 127 mm

0... 50°C

-20... 60°C

10... 90% @ 40°C

IP65

-P04 SENSY TOUCH

P04 SENSY TOUCH

INTERNET

Modem
Roteador

Gerenciamento Remoto
através de PC 

Gerenciamento Remoto
através de tablet
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AUTOMAÇÃO E PROCESSOS

O interruptor horário desenvolvido pela Coel é um instrumento que permite de 
uma maneira rápida e fácil ligar e desligar qualquer equipamento elétrico de 
acordo com horários preestabelecidos. O interruptor é acionado por um  
micromotor, o qual comanda o relógio e o disco de programação.  
Extremamente versátil possui uma bateria recarregável que possibilita manter 
o aparelho em funcionamento quando faltar energia, sem atrasar o relógio 
(Somente modelo RTQD).

Com design eficiente e amigável ao usuário, com esta linha de interruptores 
horários é possível programar 20 eventos (RTST20) ou 40 eventos (RTST40) 
semanais. Possui bateria para evitar qualquer problema de atraso do relógio por 
falta de energia e função horário de verão. Alternativa com 1 saída reversível de 
16A (RTST20), ou 2 saídas a relé SPST-NA 8A (RTST40). Alimentação de 100
a 240 Vca ou 24 Vca/Vcc (somente RTST20).

Retardo na energização com até 2 saídas e tempo regulável ou fixo: AEG, A2E 
ou AEF
Retardo na energização com ajuste de tempo a distância: AEGT
Prolongador de impulso: AC
Pulso na energização: AEG
Gerador de pulsos: A2F
Partida estrela triângulo: AY
Retardo na desenergização: AZ
Retardo na energização com 1 saída a relé temporizada e 1 instantânea: AES
Função cíclica regulável com tempos independentes e 1 ou 2 saídas a relé: AD 
ou A2D
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T80E / T80G

O T80 é um temporizador multiescala com 1 saída relé, para instalação em trilho 
DIN 35 mm (fundo de painel). Está disponível na função retardo (T80E) ou pulso 
(T80G) na energização. Desenvolvido visando qualidade e mínimo espaço 
ocupado nos painéis elétricos. Ajuste de tempo e escalas via potenciômetros 
frontais. Escalas: 1,10 ou 30 segundos/minutos e 1 hora.

Linha robusta de temporizadores configuráveis com ajuste frontal e dois tipos de 
caixas (48x48mm e 72x72mm). Para maiores informações consulte as tabelas na 
página 28.
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AUTOMAÇÃO E PROCESSOS

24



Temporizador com função cíclica e ajuste frontal por potenciômetro, esse 
temporizador tem 1 saída potente a relé 16A (COS   =1) e alta imunidade contra 
interferências. Ajuste do tempo de relé desenergizado (T1) e relé energizado 
(T2). Possui botão de reset. Muito utilizado em refrigeração, para realização de 
degelo por parada de compressor.

Os temporizadores desta linha são instrumentos versáteis e de fácil 
programação, possuem quatro funções de temporização para acionar duas 
saídas independentes a relé (cíclica, ciclo com único período, prolongador de 
impulso, retardo e pulso na energização. É possível ter um aviso sonoro toda vez 
que a temporização for finalizada. O instrumento possui duas entradas digitais 
(para resetar o contador de eventos, inibir a temporização ou iniciar/cancelar a 
temporização). É possível também iniciar/cancelar a temporização pelas teclas. 
Dentro dos parâmetros de configuração existe um contador de eventos, ou seja, 
acrescenta um evento toda vez que o ciclo de temporização é finalizado.

O modelo TT34 é um temporizador digital microprocessado com 2 saídas a relé 
SPDT. Permite a programação de até 3 tempos, 5 modos de funcionamento 
(cíclica, cíclica com único período, prolongador de impulso, retardo e pulso na 
energização), 4 escalas de tempo (temporização máxima de 9999 horas e 
mínima de 0,01 segundo), 4 modos de habilitação de temporização e dois 
sentidos de temporização e o estado das saídas é indicado por dois LEDs. o 
instrumento dispõe de duas entradas digitais para habilitação da temporização e 
reset que pode ser proveniente de contato livre de tensão. A programação do 
instrumento é através de três teclas frontais e o início da temporização pode ser 
feito pela tecla ou mediante a entrada digital.
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AUTOMAÇÃO E PROCESSOS

NTC - RPA

NTC - lP67

Sonda do tipo NTC/IP67, bulbo e cabo em TPE. Comprimento de 1,5m.

NTC/RPA Bulbo de aço inoxidável, cabo em PVC ou silicone. Comprimento
de 1,5m ou 3m.
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AUTOMAÇÃO E PROCESSOS
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AUTOMAÇÃO E PROCESSOS
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LWPE / LWTE / LWT - Panmatic Plus
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AUTOMAÇÃO E PROCESSOS

34

RTDF / RTST20 / RTST40

(mm)

CN1328A / CN1328B
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AUTOMAÇÃO E PROCESSOS
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somente TLY26 / X34

CAIXA B / NI35 / M35



*As imagens de produtos apresentadas neste catálogo são meramente ilustrativas e não correspondem ao tamanho real.
Para mais informações consulte as dimensões do produto ou entre em contato com um de nossos representantes comerciais.






