
Power flow through the dry contacts for any Earth Rite Product 
MGV, RTR, PLUS, MPII(Multipoint)  or FIBC system. 
 
The dry contacts are 2 off voltage free change-over switch contacts, 
Power rating of: 250Vac, 5A, 500VA max resistive (DPDT) 
 
This means you bring the power to the dry contact and then to the 
element you want to power or signal (power for a pump valve etc, 
signal for PLC/DCS) in a permissive (Green) or non-permissive state 
(Red).  
 
If you want power or signal to flow through the dry contact to power a 
pump, valve, horn strobe etc, when the unit is: 
In a permissive condition (GREEN) you connect to C and NO 
In a non-permissive condition (RED) you connect to C and NC 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En Español: 
Flujo de energía a través de los contactos secos para cualquier 
producto Earth Rite MGV, RTR, PLUS, MPII o el sistema FIBC. 
 
Los contactos secos son 2 contactos del interruptor de libre tensión, 
Potencia Rating que se puede afectuar atravez de: 250 Vac, 5A, 500VA 
max resistencia  (DPDT) 



 
Esto significa que trae su potencia al contacto seco y luego al elemento 
(bomba, valvula etc) que desea fornecer con electricidad en una 
condición permisiva (verde) o en una condición no permisivo (rojo). 
 
Si desea que la electricidad (poder) fluya a través del contacto seco 
para alimentar una bomba, válvula, estroboscópico bocina etc, cuando 
la unidad este: 
En una condición permisiva (VERDE) se conecta a C y NO 
En una condición no permisiva (RED) se conecta a C y NC 
 
 
Em Português: 
 
Fluxo de carga através dos contatos secos para todos produtos do 
sistema Earth Rite: MGV, RTR, PLUS, MPII (multiponto) ou FIBC. 
 
Os contatos secos são 2 canais de comutação sem tensão, com 
classificação de potência de: 250Vac, 5A, 500VA resistividade máxima 
(DPDT) 
 
Isso significa que você pode trazer uma carga ou um sinal no contato 
seco e levar ao elemento que deseja alimentar (energia para uma 
válvula de bomba etc, sinal para PLC / DCS) condicionada a um estado 
permissivo (verde) ou não permissivo (vermelho). 
 
Se você deseja que a energia ou o sinal flua através do contato seco 
para alimentar uma bomba, válvula, estroboscópio de buzina, etc., 
quando a unidade estiver: 
Em uma condição permissiva (VERDE), devem ser utilizados os canais 
C e NO 
Em uma condição não permissiva (RED), devem ser utilizados os 
canais C e NC 
 
 



 


