
Modulo sensor de ampliação, Módulo de ampliação para RCD

Modulo sensor de ampliação, 1 grupo
N.º art. : ..5091 TSEM
Modulo sensor de ampliação, 2 grupos
N.º art. : ..5092 TSEM
Modulo sensor de ampliação, 3 grupos
N.º art. : ..5093 TSEM
Modulo sensor de ampliação, 4 grupos
N.º art. : ..5094 TSEM
Módulo de amplição 2 grupos para RCD
N.º art. : ..5178 TSEM

Manual de instruções

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

Risco de ferimentos graves, incêndio ou danos materiais. Ler as instruções na totalidade
e respeitar as mesmas.
Utilizar exclusivamente os parafusos em plástico fornecidos para a fixação no anel de
suporte! Caso contrário, não será assegurado o funcionamento seguro. Avaria no apare
lho 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: Módulos de expansão do sensor de contacto – Vista frontal
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Imagem 2: Ligação do módulo de expansão do controlador ambiente - Vista frontal

(1) LED de estado
(2) LED de funcionamento

3 Função
Utilização correcta
- Comando de consumidores, por ex. ligar/desligar a luz, regular a luminosidade, abrir/fe-

char as persianas, valores de luminosidade, temperaturas, aceder e memorizar modos de
iluminação, etc.

- Medição da temperatura ambiente 
- Extensão secundária para regulador da temperatura ambiente
- Montagem em tomadas do aparelho em conformidade com a norma DIN 49073
Módulos de expansão do sensor de contacto:
- Acoplamento em

Módulo do sensor de contacto universal ..509.. TSM,
Módulo Regulador contínuo duplo..5178 TSM,
Módulo do controlador ambiente compacto ..519.. KRMTSD

- Conclusão com teclado (Acessório)
Módulo de expansão do controlador ambiente:
- Acoplamento em

Módulo do controlador ambiente compacto ..519.. KRMTSD
- Conclusão com teclado duplo (Acessório)

4 Informações para electricistas especializados
PERIGO!
Choque eléctrico por contacto com peças condutoras de tensão na área de
montagem.
Um choque eléctrico pode originar morte.
Desligar antes de trabalhos no aparelho e cobrir as peças condutoras de ten
são na área circundante!

4.1 Montagem e ligação eléctrica
Montar o módulo de expansão e ligar
Ligar o módulo de expansão com cabo de barramento ao módulo do sensor de contacto. Utili-
zar o par de fios amarelo-branco. Ter em atenção a polaridade: amarelo = +, branco = –.
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i No caso de utilização simultânea do cabo de barramento para a cablagem KNX e para a li-
gação do módulo de expansão, ter em atenção que o par de fios amarelo-branco não deve
ser utilizado noutro local. Extensão dos cabos permitida não ultrapassada. Não ligar qual-
quer tensão de SELV externa. Não ligar mais nenhum módulo do sensor de contacto ou
módulo de expansão.

Imagem 3: Montagem do módulo de expansão

(3) Anel de suporte
(4) Caixilho
(5) Módulo de expansão
(6) Parafusos de fixação, plástico
(7) Teclas
(8) Terminal de ligação para módulo de expansão
(9) Parafusos para tomada

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! 

o Montar o anel de suporte (3) na posição correcta numa tomada do aparelho. Respeitar a
identificação TOP = topo. Utilizar exclusivamente os parafusos para tomada fornecidos (9). 

o Encaixar caixilho (4) no anel de suporte. 
o Ligar o módulo de expansão (5) com terminal de ligação branco-amarelo (8) e cabo de

barramento adequado ao módulo do sensor de contacto (10) e inserir no anel de suporte. 
o Fixar o módulo de expansão (5) com os parafusos em plástico (6) fornecidos no anel de

suporte. Apertar apenas ligeiramente os parafusos em plástico. 
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Imagem 4: Ligação módulo de expansão

(10) Módulo do sensor de contacto
(11) Terminal de ligação KNX

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. 

5 Anexo
5.1 Dados técnicos
Tensão nominal DC 20 V
Consumo de corrente máx. 6 mA
Bus de ligação Terminal de ligação
Extensão dos cabos máx. 30 m
Tipo de cabo J-Y(St)Y 2×2×0,8mm
Temperatura ambiente -5 ... +45 °C
Temperatura de armazenamento/transporte -25 ... +70 °C
Classe de protecção III

5.2 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..

5.3 Garantia
A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

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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