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Manual de instruções

1 Indicações de segurança
A montagem e ligação de aparelhos elétricos apenas devem ser realizadas por
eletricistas especializados.

Risco de ferimentos graves, incêndio ou danos materiais. Ler as instruções na totalidade
e respeitar as mesmas.
Perigo devido a choque elétrico. O aparelho não é adequado para ser desligado da rede.
Caso devam ser ligados em paralelo vários motores a uma saída, respeitar impreterivel
mente as indicações do fabricante, se necessário, utilizar relé de isolamento. Os motores
podem ser destruídos.
Utilizar apenas motores de persianas com interruptores de limite mecânicos ou eletróni
cos. Verificar os interruptores de limite quanto ao ajuste correto. Respeitar as indicações
dos fabricantes dos motores. Dispositivo pode ser danificado.
Perigo de choque elétrico na instalação MBTS/MBTP. Não ligar os consumidores de ten
são de rede e MBTS/MBTP em conjunto num atuador de comutação.
Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ficar na posse do cliente
final.

2 Estrutura do aparelho

Imagem 1

(1) Teclado para operação no local
(2) Tecla e LED de programação
(3) Ligação do barramento
(4) Terminais de entrada
(5) LED de estado
(6) Terminais de saída
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3 Função
Informações do sistema
Este aparelho é um produto do sistema KNX e está em conformidade com as Diretivas KNX.
Conhecimentos técnicos detalhados resultantes de formações sobre o KNX são pré-requisitos
para a sua compreensão. 
O funcionamento do aparelho depende do software. Poderá consultar informações detalhadas
sobre as versões de software e a respetiva gama de funções, assim como sobre o próprio soft-
ware na base de dados de produtos do fabricante. O planeamento, a instalação e a colocação
em funcionamento do aparelho são efetuados com o auxílio de um software certificado pela
KNX. Poderá consultar a base de dados de produtos, bem como as descrições técnicas sem-
pre atualizadas na nossa página da Internet.

Utilização correta
- Ligar consumidores elétricos com contactos sem voltagem
- Ligar persianas, estores, toldos e cortinas semelhantes de acionamento elétrico
- Comutação de acionamentos eletrotérmicos
- Consulta de contactos tácteis ou de comutação convencionais, contactos da janela, etc.

em instalações KNX para notificação de estados, indicações dos contadores, comando de
consumidores etc.

- Consulta de sensores externos de temperatura para regulação do aquecimento
- Funções lógicas para comando de funções do edifício
- Montagem sobre calha DIN em conformidade com a norma EN 60715 no subdistribuidor
Características do produto
- Funções do atuador de comutação, persianas, acionamentos eletrotérmicos
- Funcionamento do atuador comutável aos pares
- Interface integrada dos botões com 6 entradas 
- 2 entradas para sensor de temperatura
- Saídas de operação manual
- Sinal de retorno no modo manual e em modo de bus
- Função de sequência
- Bloqueio de saídas individuais manualmente ou por bus
Função de comutação
- Máx. 6 saídas de comutação
- Funcionamento do contacto de trabalho ou de abertura
- Ligação e condução forçada
- Função de sinal de retorno
- Função lógica central com sinal de retorno coletivo
- Funções de tempo: atraso de ligação e desconexão, temporizador de luz de escadas com

função de pré-aviso 
Função de persianas
- Máx. 3 saídas das persianas
- Adequação a motores AC 230 V
- Posição da cortina diretamente selecionável
- Posição das lamelas diretamente selecionável
- Confirmação do estado de deslocamento, posição da cortina e posição das lamelas
- Posição obrigatória através do comando principal
- Função de segurança: 3 alarmes de vento independentes, alarme de chuva, alarme de ge-

lo
- Função de proteção contra o sol 
Funcionamento dos atuadores
- Máx. 2 saídas para acionamentos eletrotérmicos
- Comutação ou modulação por largura de impulso
- Atuadores com característica selecionável de Normalmente abertos ou Normalmente fe-

chados sem corrente
- Modo de emergência em caso de falha de bus para verão ou inverno
- Proteção contra válvulas fixas
- Posição forçada 
- Monitorização cíclica dos sinais de entrada parametrizável 
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i Modulação por largura de impulso: os atuadores eletrotérmicos possuem apenas as posi-
ções Aberto e Fechado. Na modulação por largura de impulso, com a ligação e descone-
xão dentro do tempo do ciclo do acionamento, obtém-se um comportamento quase cons-
tante. Os tempos de ciclo < 15 minutos reduzem a vida útil das saídas de relés.

Controlador do aquecimento
- 2 circuitos reguladores internos para regulação de dois espaços independentes

Regelação para funcionamento a quente ou a frio, ideal com nível adicional
- Controlo de dois pontos, da modulação por largura de impulso ou do PI
- Tipos de aquecimento pré-definidos (aquecimento a água quente, ventiloconvetor ...) ou

parâmetros individuais possíveis
Entradas
- 6 entradas para interruptores
- Funções das entradas de comutação, regular a luminosidade, comando de persianas, ex-

tensão de luz de fundo, codificador de luminosidade ou de temperatura
- 2 entradas para sensor de temperatura externo
Funções lógicas
- Até 10 funções lógicas com respetivamente 8 entradas, p. ex. para concatenações AND,

OR e XOR
- Conversão de tipos de pontos de dados, p. ex. 1 Bit para 8 Bit
- Operações de comparação, p. ex. <, >, ≤, ≥
- Funções aritméticas, p. ex.  +, –, *, :

4 Operação
Modo manual permanente
o Ativar: premir a tecla c

durante aprox. 5 seg. 
O LED c acende, o LED A1 pisca.

o Desativar: Premir a tecla c durante aprox. 5 seg. 

Modo manual temporário
o Ativar: premir brevemente a tecla c. 
Retrocesso automático para modo de bus 5 seg. após a última operação

Operar a saída em modo manual
o Pressionar a tecla c até piscar o LED (5) da saída selecionada.
o Premir a tecla ON/n ou OFF/o.

Brevemente: Ligar/desligar, deslocar lamelas ou parar.
Prolongadamente: deslocar a cortina para cima/baixo.
LED ON/n ligado: saída ligada
LED OFF/o ligado: saída desligada

Desligar tudo
o Ativar o modo manual permanente.
o Premir a tecla ALL OFF .

Bloquear/desbloquear saídas individuais
o Ativar o modo manual permanente.
o Pressionar a tecla c até piscar o LED (5) da saída selecionada.
o Premir simultaneamente a tecla ON/n e OFF/o simultaneamente durante aprox. 5 seg.

O LED de estado A1... da saída bloqueada pisca rapidamente.
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5 Informações para eletricistas especializados

Perigo de morte devido a choque elétrico.
Ativar o aparelho. Cobrir as peças condutoras de tensão.

Montar o aparelho
Respeitar a amplitude de temperatura. Garantir uma refrigeração suficiente.
o Montar o aparelho sobre uma calha DIN. Os terminais de saída devem encontrar-se em ci-

ma.

Ligar o aparelho

Imagem 2

o Ligar o cabo de bus ao terminal de ligação.
o Para proteger de tensões perigosas, encaixar a tampa de cobertura na ligação do cabo de

bus.
o Para cargas ligadas, parametrizar as saídas como saída de comutação.
o Para operação da persiana, parametrizar as saídas como saída de persiana. Duas saídas

de relé adjacentes formam uma saída de persiana. A respetiva saída de relé esquerda A1,
A3, A5  destina-se ao sentido ascendente n, a respetiva saída de relé direita A2, A4, A6
destina-se ao sentido descendente o.

o Ligar acionamentos eletrotérmicos às saídas de relés A1, A2 .
i Estado de entrega: possibilidade de operação das saídas com teclado. As saídas estão

ajustadas como saídas de persianas.

Conectar as entradas

PERIGO!
Ao ligar a tensão de rede aos terminais de entrada (4) a tensão de bus fica no
potencial de rede.
As pessoas podem receber um choque elétrico mesmo em aparelhos remotos.
Os aparelhos de bus ligados serão destruídos.
Nunca conectar as entradas com tensão de rede ou circuitos FELV.
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Imagem 3

Não instalar os cabos de entrada paralelamente aos cabos de rede. Caso contrário podem sur-
gir interferências EMC prejudiciais.
No caso de comprimentos dos cabos > 3 m usar cabo de dois fios blindado.
o Ligar os contactos de janela, as teclas dos contacto de trabalho ou de abertura nos termi-

nais C e 1...6 . 
o Ligar o sensor de temperatura aos terminais TC e T1 ou T2 .

Saídas de persianas: Medir o tempo de deslocamento das cortinas e das lamelas
O tempo de deslocamento das cortinas é importante para os deslocamentos de posições e se-
quências. Em persianas de lamelas, o tempo de deslocamento das lamelas é, em função do ti-
po de construção, uma parte do tempo total de deslocamento das cortinas. O ângulo de abertu-
ra das lamelas é, portanto, ajustado como tempo de deslocamento entre as posições "Aberta"
e "Fechada".
O deslocamento ascendente demora, normalmente, mais tempo do que o deslocamento des-
cendente e é considerado como prolongamento do tempo de deslocamento em %.
o Medir o tempo de deslocamento ascendente e descendente da cortina.
o Medir o tempo de deslocamento das lamelas entre "Aberta" e "Fechada".
o Registar os valores medidos no ajuste de parâmetros – descida em minutos/segundos e

prolongamento do tempo de deslocamento em percentagem.

Carregar endereço e software de aplicação
o Ligar a tensão de bus.
o Acionar botão de programação.

O LED de programação acende-se.
o Atribuir endereço físico.

O LED de programação apaga-se.
o Rotular o aparelho com o endereço físico.
o Carregar o software aplicativo para o aparelho.

6 Dados técnicos
KNX
Fluido KNX TP 256
Modo de colocação em funcionamento Modo S
Tensão nominal KNX DC 21 ... 32 V MBTS
Consumo de corrente KNX máx. 20 mA
Consumo de corrente KNX mín. 4 mA
Tipo de ligação de bus Terminal de ligação
Potência dissipada máx. 6 W
Condições ambientais
Temperatura ambiente -5 ... +45 °C
Temperatura de armazenamento/transporte -25 ... +70 °C
Saídas de relés
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Tipo de contacto Contacto µ, contacto de trabalho sem voltagem
Tensão de comutação AC 250 V ~
Corrente de comutação mínima AC 100 mA
Corrente de comutação AC1 16 A
Corrente de comutação AC3 6 A
Lâmpadas fluorescentes 16 AX
Corrente de conexão de 200 µs máx. 800 A
Corrente de conexão de 20 ms máx. 165 A
Tensão de comutação DC DC 12 ... 24 V
Corrente de comutação DC 24 V 6 A
Potência de ligação 230 V
Carga em ohm 3000 W
Motores de persianas, de ventiladores 1380 VA
Cargas das lâmpadas 230 V
Lâmpadas incandescentes 3000 W
Lâmpadas de halogéneo de tensão elevada 2500 W
Lâmpadas LED HV máx. 400 W
Transformadores eletrónicos 1500 W
Transformadores indutivos 1200 VA
Lâmpadas fluorescentes T5/T8
não compensadas 1000 W
compensadas em paralelo 1160 W (140 µF)
Comutação dupla 2300 W (140 µF)
Lâmpadas fluorescentes compactas
não compensadas 1000 W
compensadas em paralelo 1160 W (140 µF)
Lâmpadas de vapor de mercúrio
não compensadas 1000 W
compensadas em paralelo 1160 W (140 µF)
Atuadores eletrotérmicos
Tempo de ciclo mín. 15 mín.
Ligações da carga
Tipo de ligação Terminal roscado
monofilar 0,5 ... 4 mm²
de fios finos sem caixa terminal de fios 0,5 ... 4 mm²
de fios finos com caixa terminal de fios 0,5 ... 2,5 mm²
Entradas
Tensão nominal DC 3,3 V MBTS
Duração do sinal mín. 100 ms
Contactos de trabalho máx. 50
Contactos de abertura máx. 50
Extensão dos cabos máx. 30 m
Ligações das entradas
monofilar 0,08 ... 1,5 mm²
de fios finos sem caixa terminal de fios 0,08 ... 1,0 mm²
de fios finos com caixa terminal de fios 0,14 ... 0,5 mm²
Largura de montagem 72 mm / 4 TE
Peso aprox. 290 g

7 Acessórios
Tampa de protecção N.º art. 2050 K
Sonda de temperatura N.º art. FF7.8

8 Garantia
A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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