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Tecnologia

• Fotocontrolador eletrônico 
síncrono (zero crossing 
conection) com detecção 
automática (50Hz/60Hz).

• Controle eletrônico 
microcontrolado com 
exclusivo sistema de 
comunicação de dados via 
rede elétrica (protocolo FDM), 
permitindo a reconfiguração 
(customização) total dos 
principais parâmetros 
elétricos, ópticos  e funcionais  
tanto em fábrica como 
diretamente pelo consumidor 
final, tornando-se o único 
produto de mercado nacional 
e internacional  com essas 
características (produto 
Premium).

• Sistema inteligente de ajuste 
individual de sincronismo em 
fábrica através de 
comunicação FDM, 
proporcionando uma expectativa 
de vida superior de 
durabilidade de contato nas 
instalações de campo.

• Sistema inteligente de ajuste 
individual de sensibilidade 
óptica em fábrica através de 
comunicação FDM. Permite a 
customização de produto 

visando o atendimento de 
diferentes normas e grandes 
clientes consumidores de produtos 
de iluminação pública.

• Algoritmo embarcado de 
monitoramento de falha por 
afundamento de tensão com 
controle por malha fechada que 
garante a recuperação do estado 
de acendimento da lâmpada 
independentemente da severidade 
do pulso de afundamento (largura, 
profundidade, quantidade e forma) 
regenerando 100% dos estados de 
acendimento de lâmpada poucos 
segundos após a normalização da 
rede elétrica, eliminando a 
ocorrência de blackout  por falha 
transitória de rede elétrica.

Aplicação

• Iluminação pública e grandes 
consumidores

• Iluminação industrial & comercial

• Mercado de exportação

Identificação

• Modelo RDSflex

• Controle tipo Eletrônico Digital

• Customizável* 

• Reconfigurável* 
Obs *: customização e reconfiguração via 
protocolo FDM  - (tecnologia TAKT-GTN)

Características

Robustez

• Durabilidade dos  contatos (nº de 
operações): > 20.000 ciclos

• Expectativa de retorno: < 1%/ano

• Expectativa de vida: > 5 anos

Parâmetros reconfiguráveis

• Diversos parâmetros funcionais 
podem ser reprogramados a 
qualquer tempo e de forma rápida 
e simples mediante o uso de 
interface de configuração via 
protocolo proprietário FDM. 
Consultar fabricante em: 
www.taktgtn.com.br 

RELÉ
FOTOELETRÔNICO
DIGITAL

 RDS
 

flex

pat. req.

• Homologado nas principais 
concessionárias e prefeituras

• Especificações técnicas em:
www.taktgtn.com.br

• Tampa em policarbonato 
 com base em ABS

• Terminais em latão estanhado

• Sensor fotoelétrico em
silício encapsulado em epóxi



• Homologado nas principais 
concessionárias e prefeituras

• Especificações técnicas em:
www.taktgtn.com.br

Tecnologia

• Relé fotoeletrônico 
intercambiável de acionamento 
síncrono proporcionando o 
fechamento dos contatos no 
momento da passagem por zero 
de tensão de contato, 
com sistema de proteção contra 
surtos de tensão por varistor 
concatenando robustez e baixo 
custo em um único produto. 

• Permite a customização de 
parâmetros funcionais e elétricos 
por lote mediante consulta.

Aplicação

• Iluminação pública

• Iluminação industrial & Comercial

Identificação

• Modelo: RFD

• Lógica de acionamento: NA ou NF

• Carga: (105-305VAC /1000W/1800VA)

• Tecnologia: fotoeletrônico síncrono

Características
• Tampa em policarbonato 
 com base em ABS

• Terminais em latão estanhado

• Sensor fotoelétrico em
silício encapsulado em epóxi

Robustez

• Durabilidade dos  contatos (nº de 
operações): > 15.000 ciclos

• Expectativa de retorno: < 1%/ano

• Expectativa de vida: > 5 anos 

RELÉ
FOTOELETRÔNICO
RFD pat. req.
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Figura ilustrativa*



• Homologado nas principais 
concessionárias e prefeituras

• Especificações técnicas em:
www.taktgtn.com.br

Tecnologia

• Relé fotoelétrico
eletromagnético 
intercambiável de 
acionamento rápido com 
comando eletrônico e circuito 
de comutação assíncrona  
operando em 50 e 60 Hz com 
sistema de proteção contra 
surtos de tensão por varistor 
concatenando robustez e 
baixo custo em um único 
produto. 

• Permite a customização de
parâmetros funcionais e 
elétricos por lote mediante 
consulta.

Aplicação

• Iluminação pública

• Iluminação industrial & 
Comercial

Identificação

• Modelo: F10

• Lógica de acionamento: 
NA ou NF

• Carga: (220V/1000W/1800VA)

• Tecnologia: 
eletromagnético assíncrono

Características

Robustez
• Durabilidade dos  contatos (nº de 
operações): > 15.000 ciclos

• Expectativa de retorno: < 1%/ano

• Expectativa de vida: > 5 anos 

RELÉ
FOTOELÉTRICO
F10 pat. req.
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• Tampa em policarbonato 
 com base em ABS

• Terminais em latão estanhado

• Sensor fotoelétrico em
silício encapsulado em epóxi



• Homologado nas principais 
concessionárias e prefeituras

• Especificações técnicas em:
www.taktgtn.com.br

Tecnologia

• Relé fotoelétrico eletromagnético 
intercambiável de acionamento 
instantâneo, ligando a lâmpada ao 
anoitecer e desligando 
automaticamente ao amanhecer. 
Possui circuito de supervisão 
síncrona com a rede elétrica e 
sistema de supressão de surtos de 
tensão,  concatenando robustez e 
baixo custo em um único produto. 

• Permite a customização de 
parâmetros funcionais e elétricos 
por lote mediante consulta.

Aplicação

• Iluminação pública

• Iluminação industrial & comercial 
em 220VAC

Carga comutável

• Lâmpadas de vapor de sódio, 
mercúrio e multivapores metálicos 
de alta pressão

• Lâmpadas fluorescentes 
tubulares, compactas e mistas

• Lâmpadas e luminárias a led, 
incandescentes, halógenas  e 
dicróicas

Encapsulamento

Estrutura injetada em polímero  
translúcido aditivado contra 
radiações UV, de alta  resistência 
mecânica e a interpéries do meio 
ambiente. O material translúcido 
garante vedação hermética perfeita 
conta poeira e precipitação 
pluviométrica devido à construção 
do caneco em peça única, sem 
janelas de encaixe.

RELÉ
FOTOELÉTRICO

F51 pat. req.
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Figura ilustrativa*

Tecnologia

• Relé fotoelétrico 
eletromagnético 
intercambiável de 
acionamento instantâneo, 
ligando a lâmpada ao 
anoitecer e desligando 
automaticamente ao 
amanhecer, com circuito de 
supervisão síncrona com a 
rede elétrica e sistema de 
supressão de surtos de 
tensão,  concatenando 
robustez e baixo custo em um 
único produto. 

• Permite a customização de 
parâmetros funcionais e 
elétricos por lote mediante 
consulta.

Aplicação

• Iluminação industrial & 
comercial

• Iluminação residencial em 
127  e 220 VAC

Carga Comutável

• Lâmpadas de vapor de 
sódio, mercúrio e 
multivapores metálicos de alta 
pressão

• Lâmpadas fluorescentes 
tubulares, compactas e mistas

• Lâmpadas e luminárias a led, 
incandescentes , halógenas  e 
dicróicas 

Encapsulamento

Estrutura injetada em 
polímero  translúcido 
aditivado contra radiações UV, 
de alta  resistência mecânica e 
a interpéries do meio 
ambiente. O material 
translúcido garante vedação 
hermética perfeita conta 
poeira e precipitação 
pluviométrica devido à 
construção do caneco em 
peça única, sem janelas de 
encaixe.

RELÉ
FOTOELÉTRICO
RFM pat. req.

• Especificações técnicas em:
www.taktgtn.com.br



BASE /
TOMADAS
PARA RELÉ

BAS1

• Base para instalação de relés 
fotoelétricos/fotoeletrônicos.

• Injetado em polímeto resistente a ação U.V.

• Terminais em latão estanhado.

• Cabos em PVC.

• Haste metálica zincada.

NB1

• Base para instalação de relés 
fotoelétricos/fotoeletrônicos.

• Injetado em polímeto resistente a ação U.V.

• Terminais em latão estanhado.

• Giratório 360º. 

• Cabos em PVC (500 a 600 mm).

• Haste metálica (2-3 mm) galvanizada.

• Modelo homologado nas principais 
concessionárias e prefeituras.

BASR

• Base para instalação de relés 
fotoelétricos/fotoeletrônicos.
• Injetado em polímero resistente a ação U.V.
• Terminais em latão estanhado.
• Cabos em PVC.
• Modelo indicado para instalação em luminárias 
e reatores.
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LUMINÁRIAS

Luminária LED

• Luminária LED integrada para uso 
em sistemas de iluminação pública, 
pátios, estacionamentos, 
condomínios, parques e vias de 
acesso diversos.

• Luminária compacta, possibilita 
facilidade de manutenção

• Potências 120W / 60W / 30W

• Possui base/tomada para relés 

• Temperatura de cor 6000-6500K

• Alimentação 100-240V
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Homologado nas principais 
concessionárias e prefeituras.



LUMINÁRIAS
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LPT7

• Luminária para uso em vias 
públicas, indústrias, 
estacionamentos e outras áreas 
abertas.

• Utiliza lâmpadas  70-100W

• Refletor em alumínio estampado 
com anodização de alto brilho.

• Lente em policarbonato com 
tratamento contra ação UV. 

• Soquete E27.

LPT8

• Luminária para uso em vias públicas, 
indústrias, estacionamentos e outras 
áreas abertas.

• Utiliza lâmpadas  70-100-150W

• Refletor em alumínio estampado com 
anodização de alto brilho.

• Lente em policarbonato com 
tratamento contra ação UV. 

• Soquete E27/E40.
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LPT1

• Luminária para uso em vias públicas, 
indústrias, estacionamentos e outras 
áreas abertas.

• Utiliza lâmpadas  70-100-150W

• Refletor em alumínio estampado com 
anodização de alto brilho.

• Lente em policarbonato com 
tratamento contra ação UV. 

• Soquete E27/E40.

LPT3

• Luminária para uso em vias públicas, 
indústrias, estacionamentos e outras 
áreas abertas.

• Utiliza lâmpadas  250-400W

• Refletor em alumínio estampado com 
anodização de alto brilho.

• Lente em policarbonato com tratamento 
contra ação UV. 

• Soquete E40.

LPT6

• Luminária para uso em vias 
públicas, indústrias, 
estacionamentos e outras áreas 
abertas.

• Utiliza lâmpadas  250-400W

• Refletor em alumínio estampado 
com anodização de alto brilho.

• Lente em policarbonato com 
tratamento contra ação UV. 

• Soquete E40.



LUMINÁRIAS
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LPT203

• Luminária integrada em alumínio 
injetado, para utilização em em vias 
públicas, indústrias, 
estacionamentos e outras áreas 
abertas.

• Refletor em alumínio anodizado 
alto brilho

• Lente em vidro temperado

• Grau de Proteção no 
compartimento ótico IP66.

• Indicado para Lâmpadas 
100-150-250W.

LPT305

• Luminária integrada em alumínio 
injetado, para utilização em em vias 
públicas, indústrias, estacionamentos 
e outras áreas abertas.

• Refletor em alumínio anodizado 
alto brilho

• Lente em vidro temperado

• Grau de Proteção no 
compartimento ótico IP66.

• Indicado para Lâmpadas 
150-250-400W



REATORES
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REATOR 
Kit Chassi Integrado

• Para Lâmpadas Vapor Sódio/Metálico

• 70-100-150-250-400W.

REATOR INTERNO 
Kit Resinado

• Para Lâmpadas Vapor Sódio/Metálico

• 70-100-150-250-400W.

• Reator de uso externo com base 
incorporada, galvanizado a fogo ou 
pintado, para lâmpadas a vapor de sódio, 
metálico ou mercúrio.

• Reator de uso externo galvanizado a fogo ou 
pintado,  para lâmpadas a vapor de sódio, 
metálico ou mercúrio.



IGNITOR
• Aplicação para acendimento de 
lâmpadas de descarga 70W, 100W, 
150W, 250W, 400W.

• Corpo em polímero de alta 
resistência e encapsulado com 
resina isolante e de elevada 
dissipação térmica.

CAPACITOR
• Aplicação para reatores 
eletromagnéticos em diversas 
capacitâncias e voltagens.
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BRAÇOS
PARA ILUMINAÇÃO

BTA01 - Tipo BR1

• Braço reto com sapata.

• Aplicação em luminárias LPT1 e 
sistemas de iluminação pública, 
indústrias e estacionamentos

• Utiliza tubos em aço 1020 com 
acabamento galvanizado a fogo, 
conforme NBR.

• Diâmetros de 25 a 26,5 mm e 
comprimento de 1,0 a 1,5 m.

BTA03 - Tipo BR2

• Braço curvo com sapata.

• Aplicação em luminárias LPT3 e 
sistemas de iluminação pública, 
indústrias e estacionamentos

• Utiliza tubos em aço 1020 com 
acabamento galvanizado a fogo, 
conforme NBR.

• Diâmetros de 33,0 a 60,0 mm e 
comprimento de 1,80 a 3,0 m.


