
Tutorial: Como acionar uma carga de alta potência usando os 

dispositivos IoT Líder (Tomada TOM-001, Interruptores 

INT-001 e INT003 e Comutador Wi-Fi IOT-001) e um 

contator. 

Primeiramente, o que é um contator?  

Os contatores são dispositivos de manobra eletromecânicos que permitem trabalhar com 

alta intensidade de corrente. Sua principal tarefa é atuar como uma chave de comando 

num circuito de potência. Com eles, podemos acionar cargas de maior potência como 

Ar condicionado, Freezer, motores etc. Utilizaremos esse dispositivo para comandar as 

cargas que não são possíveis de serem comutadas diretamente pelos dispositivos IoT 

Líder, uma vez que a potência suportada por eles é pequena (600W no caso dos 

interruptores e tomada, e 10A no caso do comutador Wi-Fi). 

Neste tutorial vamos mostrar como fazer a ligação elétrica entre um contator e a 

tomada, interruptor e comutador IOT Lider. Para isso, selecionamos como 

exemplo o contator CW07 10E da marca WEG. 

Você pode utilizar qualquer contator que encontrar na loja de material elétrico 

mais próxima. Apenas veja se ele suporta o consumo do equipamento que deseja 

acionar e cheque também a tensão da sua bobina no momento da instalação. 
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1. Ligação do interruptor INT–001 e o Contator CW07 10E 

WEG 

O contator é constituído por uma bobina, nos pinos A1 e A2, e suas entradas 

monofásica, bifásica ou trifásica nos pinos 1, 3 e 5 ou L1, L2 e L3. Suas saídas estão 

nos pinos 2,4 e 6 ou T1,T2 e T3.  

 

 
 

Nesse contator temos uma saída auxiliar normalmente aberta nos pinos 13 e 14 também 

sinalizados como NO (Normally Open). Podemos utiliza-la para ligar uma lâmpada, por 

exemplo. 

  

1.1 - Ligar o interruptor INT–001 na rede 220V ou 110V, usando os bornes L1 e L2. 

1.2 - Ligar o borne S1 do interruptor INT-001 na bobina A1 do contator. O A2 da 

bobina deve ser ligado na outra fase. 

1.3 – As entradas L1, L2 e L3 nas fases (entradas). 

1.4 – A carga de alta potência deve ser ligada entre os pinos T1, T2 e T3 (saídas). 

1.5 - Uma lâmpada de sinalização pode ser usada para indicar que o motor ou carga, 

está ligado. Para isso, ligue a lâmpada em série com os pinos 13 e 14. Verifique a tensão 

de trabalho da lâmpada. 
 



 

 

1.6 - Funcionamento: 

Quando o interruptor for acionado, ele energizará a bobina do contator. Por sua vez, o 

contator fechará os contatos L1-T1, L2-T2 e L3-T3, assim como a saída auxiliar. Dessa 

forma, sua carga de potência pode ser comandada pelo interruptor INT-001. 

 

2. Ligação da tomada TOM-001 e o Contator CW07 10E 

WEG 

Na tomada TOM-001, podemos ligar qualquer dispositivo, porém precisamos respeitar 

a potência máxima de 600W. Para cargas maiores, sugerimos ligar também o contator. 

Novamente tomamos por exemplo o CW07: 

2.1 - Alimentar a tomada com 127Vac ou 220Vac. A tensão de alimentação da tomada 

será a mesma que ela fornecerá.  

2.2 - Conecte as fases nos pinos L1, L2 e L3 do contator.  

2.3 - Nos pinos A1 e A2 da bobina conecte a saída da tomada TOM-001. 

2.4 - Ligar na saída T1, T2 e T3 sua carga de alta potência e na saída auxiliar uma 

lâmpada de sinalização (opcional).  



 

 

2.6 - Quando a tomada for acionada, ele energizará a bobina do contator. Por sua vez, o 

contator fechará os contatos L1-T1, L2-T2 e L3-T3, assim como a saída auxiliar. Dessa 

forma, sua carga de potência pode ser comandada pela TOM-001. 

 

 

3. Ligação do comutador IOT-001 e o Contator CW07 10E 

WEG 

 

No comutador IOT-001, podemos acionar manual e remotamente qualquer carga ou 

fechadura elétrica de até 10A via contatos NA/NF. Para cargas maiores, sugerimos ligar 

também o contator. Novamente tomamos, por exemplo, o CW07: 

3.1 - Alimentar o comutador com 127Vac ou 220Vac.  

3.2 - Conecte as fases nos pinos L1, L2 e L3 do contator.  

3.3 - No pino A1 da bobina conecte a saída COMUM, e no pino A2 da bobina, bem 

como a saída NA, na fase. Para usar os contatos NA/NF/COMUM o jumper JP1 do 

comutador deve estar aberto.  



3.4 - Ligar na saída T1, T2 e T3 sua carga de alta potência e na saída auxiliar uma 

lâmpada de sinalização (opcional).  

 

 

 

3.5 – Quando o comutador for acionado, remoto ou manualmente, ele energizará a 

bobina do contator. Por sua vez, o contator fechará os contatos L1-T1, L2-T2 e L3-T3, 

assim como a saída auxiliar. Dessa forma, sua carga de potência pode ser comandada 

pelo IOT-001. 

 


