
Modulo sensor 24 V AC/DC 

Modulo sensor 24 V AC/DC, 1 grupo 
N.º art. ..5212 TSM
Modulo sensor 24 V AC/DC, 2 grupos 
N.º art. ..5224 TSM
Modulo sensor 24 V AC/DC, 3 grupos 
N.º art. ..5236 TSM
Modulo sensor 24 V AC/DC, 4 grupos 
N.º art. ..5248 TSM

Manual de instruções 

1 Indicações de segurança 
A instalação e a montagem de aparelhos eléctricos apenas devem ser realizadas por 
electricistas especializados. 
Risco de ferimentos graves, incêndio ou danos materiais. Ler as instruções na totalidade 
e respeitar as mesmas. 
Perigo devido a choque eléctrico. Em caso de instalação e cablagem, cumprir os regula-
mentos e normas válidos para circuitos eléctricos MBTS. 
Utilizar exclusivamente os parafusos em plástico fornecidos. É possível uma avaria no 
aparelho por descarga electrostática.  
Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ficar na posse do cliente 
final. 

2 Estrutura do aparelho 

Imagem 1: Disposição das teclas 

(1) LED de estado 
(2) LED de funcionamento 
(3) Campo de inscrição 
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3 Funcionamento 
Utilização correcta 
- Ligação à estação de relés universal, estação de regulação da intensidade de luz universal 

(Ver capítulo 6.2. Acessórios) ou a outros sistemas de comando MBTS. 
- Montagem em tomadas do aparelho em conformidade com a norma DIN 49073. 

Características do produto 
- Funções: comutação, teclas, regulação da intensidade de luz, comando de persianas em 

ligação com sistemas de comando. 
- Conclusão com teclado (Ver capítulo 6.2. Acessórios) 
- LED de estado por tecla, vermelho 
- LED de funcionamento, disponível em vermelho, verde ou azul 
- Campo de inscrição 
i Em caso de utilização destes sensores de contacto com o sistema PHC da empresa 

PEHA a função do LED de aviso não é garantida. Entre em contacto com o nosso serviço 
de aconselhamento técnico.  

4 Operação 
Comandar função ou consumidor 

A operação depende, se os módulos do sensor de contacto são ligados a uma estação de relés 
ou a uma estação de regulação da intensidade de luz e também depende da forma como está 
configurada a estação de relés. 
- Operação individual p. ex. saída de comutação de uma estação de relés:

A conexão/desconexão é feita alternadamente através do acionamento repetido da mes-
ma tecla. 

- Operação dupla p. ex. carga de saída de uma estação de regulação da intensidade de luz:
Duas teclas formam um conjunto de funções, uma tecla liga/regula a intensidade de luz de 
uma iluminação/mais claro, uma outra tecla liga/desregula a intensidade de luz/mais escu-
ro. 

5 Informações para electricistas especializados 

5.1 Montagem e ligação eléctrica 

PERIGO! 
Choque eléctrico por contacto com peças condutoras de tensão. 
Um choque eléctrico pode originar morte. 
Antes de trabalhos no aparelho, accionar todos os respectivos disjuntores. Co-
brir as peças condutoras de tensão na área circundante! 
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Montar e ligar o aparelho 

Imagem 2: Exemplo de montagem do módulo do sensor de contacto quádruplo 

(4) Anel de suporte 
(5) Caixilho 
(6) Módulo do sensor de contacto 
(7) Cobertura do campo de inscrição 
(8) Parafusos de fixação, plástico 
(9) Teclas 
(10) Cabo de ligação, máx. 19 fios 
(11) Parafusos para tomada 
i LED de funcionamento, pode ser ligado opcionalmente ao vermelho, verde ou azul 
o Montar o anel de suporte (4) na posição correcta numa tomada do aparelho. Respeitar a 

identificação TOP = topo. Utilizar exclusivamente os parafusos para tomada fornecidos 
(11). 

o Encaixar caixilho (5) no anel de suporte. 
i Os terminais de ligação não podem ser interligados. 
o Ligar o módulo do sensor de contacto (6) à estação de relés ou à estação de regulação da 

intensidade de luz, de acordo com o exemplo de ligação (imagem 3)(imagem 4). 
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Imagem 3: Exemplo de ligação do canal 1 com o LED de estado e o LED de funcionamento 
azul. 

Imagem 4: Exemplo de ligação do módulo do sensor de contacto quádruplo 

(12) Interruptor: para estação de relés, estação de regulação da intensidade de luz, entradas 
de comutação E1...En 

(13) para estação de relés, estação de regulação da intensidade de luz, tensão de comando + 
(14) para estação de relés, estação de regulação da intensidade de luz, tensão de comando – 
(15) LED de funcionamento, vermelho, verde ou azul: para estação de relés, estação de regu-

lação da intensidade de luz, tensão de comando + 
(16) LEDs de estado: para estação de relés, estação de regulação da intensidade de luz, ten-

são de comando A1'...An' 
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Ocupação das ligações, régua de terminais X1 

Borne simples duplo triplo quádruplo 
1 Tecla 1 Tecla 1 Tecla 1 Tecla 1 
2 Tecla 2 Tecla 2 Tecla 2 Tecla 2 
3 Tecla 3 Tecla 3 Tecla 3 
4 Tecla 4 Tecla 4 Tecla 4 
5 Tecla 5 Tecla 5 
6 Tecla 6 Tecla 6 
7 Tecla 7 
8 Tecla 8 
+ Interruptor: po-

tencial de refe-
rência comum 
positivo 

Interruptor: po-
tencial de refe-
rência comum 
positivo 

Interruptor: po-
tencial de refe-
rência comum 
positivo 

Interruptor: po-
tencial de refe-
rência comum 
positivo 

– LEDs: GND co-
mum 

LEDs: GND co-
mum 

LEDs: GND co-
mum 

LEDs: GND co-
mum 

não está ocupado não está ocupado não está ocupado não está ocupado 

Ocupação das ligações, régua de terminais X2 

Borne simples duplo triplo quádruplo 
1 LED de estado, 

tecla 1 
LED de estado, 
tecla 1 

LED de estado, 
tecla 1 

LED de estado, 
tecla 1 

2 LED de estado, 
tecla 2 

LED de estado, 
tecla 2 

LED de estado, 
tecla 2 

LED de estado, 
tecla 2 

3 LED de estado, 
tecla 3 

LED de estado, 
tecla 3 

LED de estado, 
tecla 3 

4 LED de estado, 
tecla 4 

LED de estado, 
tecla 4 

LED de estado, 
tecla 4 

5 LED de estado, 
tecla 5 

LED de estado, 
tecla 5 

6 LED de estado, 
tecla 6 

LED de estado, 
tecla 6 

7 LED de estado, 
tecla 7 

8 LED de estado, 
tecla 8 

R LED de funciona-
mento, vermelho 

LED de funciona-
mento, vermelho 

LED de funciona-
mento, vermelho 

LED de funciona-
mento, vermelho 

G LED de funciona-
mento, verde 

LED de funciona-
mento, verde 

LED de funciona-
mento, verde 

LED de funciona-
mento, verde 

B LED de funciona-
mento, azul 

LED de funciona-
mento, azul 

LED de funciona-
mento, azul 

LED de funciona-
mento, azul 

o Encaixar módulo do sensor de contacto. 
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PERIGO! 
Perigo de choque eléctrico!  
Em montagens com tomadas de 230 V sob uma cobertura comum existe, em 
caso de erros, perigo de choque eléctrico! 
Utilizar exclusivamente os parafusos em plástico fornecidos para a fixação no 
anel de suporte!  

Apertar apenas ligeiramente os parafusos em plástico (8). 
o Fixar o módulo do sensor de contacto exclusivamente com os parafusos em plástico (8) no 

anel de suporte. 

Montar teclas 
As teclas estão disponíveis como teclado completo (ver Acessório).  
o Colocar as teclas correctamente posicionadas sobre o aparelho e encaixá-las com uma li-

geira pressão.  

6 Anexo 

6.1 Dados técnicos 
Interruptor 
Tensão nominal AC/DC 24 V MBTS 
Corrente de comutação máx. 20 mA 
LEDs 
Tensão nominal DC 24 V MBTS 
Consumo de corrente aprox. 1 mA (por LED) 
Consumo de energia máx. 0,22 W 
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C 
Temperatura de armazenamento/transporte -25 ... +70 °C 
Classe de protecção III 
Ligação 
monofilar 0,2 ... 1,5 mm² 
de fios finos sem caixa terminal de fios 0,2 ... 1,5 mm² 
de fios finos com caixa terminal de fios 0,25 ... 0,75 mm² 

6.2 Acessórios 
Kit de 1 tecla, completo N.º art. ..501 TSA..
Kit de 2 teclas, completo N.º art. ..502 TSA..
Kit de 3 teclas, completo N.º art. ..503 TSA..
Kit de 4 teclas, completo N.º art. ..504 TSA..
Estação de relés universal 8 canais N.º art. RS 8 REG HE
Estação regulação universal 4 canais N.º art. UDS 4 REGHE

6.3 Garantia 
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas e de formato, desde que em benefício do pro-
gresso técnico. 
Oferecemos garantia no âmbito das determinações legais. 
Por favor envie o aparelho para o nosso serviço central de apoio ao cliente, juntamente com 
uma descrição do erro. 
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04 
kundencenter@jung.de 
www.jung.de 

Service Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Germany 
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