
 

Termos e definições segundo norma ABNT NBR 5123:2016 

Relé controlador intercambiável e tomada para iluminação 
 

01. Alça 
Destinada à fixação da tomada ao local de instalação 
 

02. Capa isolada 
Dispositivo destinado a proteger a tomada de intempéries, na ausência do foto controlador, 
mantendo a carga desligada 
 

03. Capa ligada 
Dispositivo destinado a proteger a tomada de intempéries, na ausência do foto controlador, 
mantendo a carga ligada 
 

04. Carga 
Dispositivo elétrico acionado pelo relé foto controlador, sendo normalmente um equipamento de 
iluminação 
 

05. Chassi 
Componente do relé foto controlador no qual são montados os contatos de encaixe, a gaxeta, a 
tampa e os componentes do circuito 
 

06. Circuito externo 
Circuito composto pela rede elétrica e a carga 
 

07. Consumo próprio 
Consumo elétrico, em watts, para períodos de 24 horas, obtido pela soma do consumo do circuito 
de controle mais a perda provocada na resistência interna pela corrente nominal de uma carga 
específica. Para foto controladores dos tipos T1 a T3 são considerados períodos de 12h ligado e 
12h desligado; para os do tipo T4 o consumo é calculado considerando a proporção dos períodos 
ligado e desligado. 
 

08. Contatos de encaixe 
Componentes destinados ao engate rápido e travamento do relé foto controlador à tomada, 
provendo fixação mecânica e contato elétrico. 
 

09. Fotodetector 
Componente que apresenta variação de característica elétrica em função da luz 
 

10. Gaxeta 
Componente que provê a pressão de retenção no encaixe e a vedação da região de conexão 
elétrica entre o relé foto controlador ou capa e a tomada, ou entre a tomada de embutir e a 
luminária, reator ou chave-comando de grupo 
 

11. Nível liga/Nível desliga 
Níveis de iluminamento, em lux, nos quais a carga é respectivamente energizada e desenergizada 
 

12. Relação desliga/liga 
Número adimensional resultante da razão do nível liga pelo nível desliga 
 

13. Relé foto controlador 
Dispositivo destinado ao controle de equipamento de iluminação em função do nível de 
iluminamento 



 
14. Relé foto controlador azimutal (AZI) 

Relé foto controlador que apresenta sensibilidade ao fluxo luminoso na faca lateral (90⁰ aos 
contatos de encaixe). O relé foto controlador azimutal é identificado pela seta de direcionamento e 
pela indicação “sul” 
 

15. Relé foto controlador biestável (FB) 
Relé foto controlador que mantém a condição do acionamento ao ser removida a alimentação, 
podendo apresentar ou não continuidade entre os contatos fase e carga, quando desenergizado. 
 

16. Relé foto controlador de comutação por graduação em tensão elétrica (GTE) 
Relé foto controlador que opera síncrono à rede, ligando a carga no instante em que a tensão na 
onda senoidal é ≤50V. 
   

17. Relé foto controlador de relação inversa (RI) 
Relé foto controlador que opera com o nível de liga maior que o nível desliga 
 

18. Relé foto controlador de relação normal (RN) 
Relé foto controlador que opera com o nível liga menor que o nível desliga 
 

19. Relé foto controlador do tipo T1 
Relé foto controlador dos tipos térmico, magnético, monotensão 
 

20. Relé foto controlador do tipo T2 
Relé foto controlador eletrônico multitensão 
 

21. Relé foto controlador do tipo T3 
Relé foto controlador eletrônico monotensão 
 

22. Relé foto controlador do tipo T4 
Relé foto controlador eletrônico temporizado 
 

23. Relé foto controlador de falha desligado (FD) 
Relé foto controlador em que a carga tende a permanecer desligada quando ocorre falha. Não 
apresenta continuidade elétrica entre os contatos fase e carga quando desenergizado 
 

24. Relé foto controlador de falha ligado (FL) 
25. Relé foto controlador em que a carga tende a permanecer ligada quando ocorre falha. Apresenta 

continuidade elétrica entre os contatos fase e carga quando desenergizado 
 

26. Relé foto controlador intercambiável 
Relé foto controlador provido de sistema normalizado de contatos de encaixe a uma tomada, 

permitindo substituição rápida 

 
27. Relé foto controlador de modo de operação normal – liga de noite (LN) 

Relé foto controlador definido por ligar a carga durante a noite, ou seja, liga ao escurecer e desliga 
ao clarear 
 

28. Relé foto controlador de modo de operação inverso – liga de dia (LD) 
Relé foto controlador definido por ligar a carga durante o dia, ou seja, liga ao clarear e desliga ao 
escurecer. Quando não especificado “relé foto controlador inverso” subentende-se que o relé foto 
controlador opera de modo normal ligando a carga durante a noite. 
  

29. Relé foto controlador monotensão (MOT) 
Relé foto controlador especificado para operar em uma única tensão 
 

30. Relé foto controlador multitensão (MUT) 
Relé foto controlador especificado para operar em uma faixa de tensão que engloba dois ou mais 
valores de tensão nominal 
  

31. Relé foto controlador zenital (ZEN) 



Relé foto controlador que apresenta sensibilidade ao fluxo luminoso na face oposta aos contatos de 
encaixe, sendo direcionado para o zênite na posição normal de operação. Subentende-se que o 
relé foto controlador é zenital quando não houver a seta de direcionamento e a indicação “sul” 
 
  

32. Retardo de operação 
Tempo decorrido entre a mudança abrupta de nível de iluminamento e a troca de estado da carga 
 

33. Tampa 
Invólucro que cobre os componentes do circuito 
 

34. Taxa de variação da luminância em campo 
Variação da luminância em função do tempo no nascente e no poente, o que corresponde a taxas 
de variação de +30% no nascente e -23% no poente, em lux por minuto 
 

35. Tensões nominais e frequências nominais 
Utilizadas como objetivo de projeto as seguintes tensões nominais e frequências nominais: 
110V, 127V, 220V (Corrente Alternada), na frequência de 60Hz e/ou 50Hz, sendo os valores de 
127V e 220V (Corrente Alternada), em 60Hz, considerados preferenciais para efeito desta norma. 
 

36. Tomada 
Dispositivo destinado à fixação intercambiável do relé foto controlador, provendo conexão ao 
circuito externo 
 

37. Tomada embutida 
Tomada construída para uso incorporado em luminárias, reatores e chaves-comando de grupo 
 

38. Tomada externa 
Tomada provida de alça, para uso em instalação externa 

 


