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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.
Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ficar na posse do cliente
final.

2 Função
Utilização correta
- Módulo de teclas de sensor para operação de ventiloconvectores em sistemas KNX
- Medição e regulação da temperatura ambiente
- Montagem em tomadas do aparelho em conformidade com a norma DIN 49073
Características do produto
- 8 teclas de sensor capacitivas
- Sensor de temperatura interno
- Sensor de temperatura externa, disponível para análise
- Comando de unidades ventiloconvectoras
- Modo de aquecimento e/ou de refrigeração
- Indicado para sistemas de 2 tubos ou de 4 tubos
- Com até 3 níveis de controlo do ventilador
- Função de regulação da temperatura ambiente
- Pré-seleção do nível de energia atual, por intermédio dos 4 modos de operação opcionais,

conforme ao padrão KNX, ou dos 5 perfis de temperatura para utilização em hotéis ou ins-
talações similares

- Ecrã para visualização da temperatura(°C ou °F), níveis do ventilador, modo de opera-
ção/perfil

- 1 níveis de operador e 2 níveis de menu
- Níveis de menu podem ser bloqueados
- 1 LED de estado (vermelho/verde/azul)
- Luminosidade e contraste ajustáveis
- Duração da luz da iluminação até 120 segundos
- Possível operação como extensão secundária do regulador da temperatura ambiente
- Acoplador de bus integrado
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3 Operação
Elementos de controlo

Imagem 1: Vista

(1) Ajuste do valor nominal Temperatura
(2) Ajuste manual do nível do ventilador
(3) LED de estado
(4) Comutação para o perfil Eco ou perfil Noturno
(5) Modo automático Nível do ventilador
(6) Comutação para o perfil Standby ou modo Proteção anti-gelo/térmica 
(7) Comutação Vista da Temperatura °C/°F
i Os pormenores específicos sobre os níveis de menu 1 e 2 encontram-se na documenta-

ção técnica, na nossa página de internet.

Modo de operação e símbolos de indicação
O aparelho compara a temperatura ambiente actual com a temperatura nominal ajustada e
controla de modo correspondente o consumo actual dos aparelhos de aquecimento ou refrige-
ração. A temperatura nominal depende da configuração ativa do modo de operação ou perfil e
pode – em função da programação – ser alterada pelo utilizador. O estado da operação ativo
no momento é indicado no ecrã.

Símbolo Significado
Nenhum símbolo Perfil Comfort ou Modo de operação Conforto

ƕ Perfil Comfort– ou Modo de operação Standby

Ɣ Perfil Eco ou Modo de operação Noturno

Ɠ Perfil Standby 

Ɩ Perfil Building Protection ou Modo de opera-
ção Proteção antigelo/térmica

Ť Aquecer

ŵ Refrigerar

‰ Temperatura nominal

ş Nível do ventilador manual
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ƒ Nível do ventilador automático

LED de estado
O LED de estado indicado – em função da parametrização – ou modo de operação do regula-
dor ou a confirmação das teclas de sensor, ou ambas.

Cor LED Perfil ou Modo de operação
Verde ou desligado Comfort, Comfort–, Eco

ou
Conforto, Standby, Noturno

Vermelho ou desligado Standby, Building Protection
ou
Proteção antigelo/térmica

Verde intermitente sinaliza a ativação da tecla de sensor.

Nível de comando
- Aumentar temperatura nominal: premir tecla de sensor ‰ƞ .
- Reduzir temperatura nominal: premir tecla de sensor ‰Ɵ .
- Aumentar nível do ventilador: premir tecla de sensor şƞ .
- Diminuir nível do ventilador: premir tecla de sensor şƟ .
- Ajustar automaticamente nível do ventilador: premir tecla de sensor ƒ .
- Comutar para o perfil Eco ou modo de operação Noturno: premir tecla de sensor Ɣ .
- Comutar para o perfil Standby ou modo de operação Proteção antigelo/térmica: premir te-

cla de sensor Ɠ 
i Para sair dos perfis Eco e Standby ou do modo de operação Noturno e Proteção antige-

lo/térmica, premir novamente as teclas de sensor Ɣ ou Ɠ. O estado seguinte depende do
regulador ter registado ou não a presença de pessoas.

Abrir nível de menu 1
Apenas para o modo aquecer e arrefecer, com comutação manual.
o Premir as teclas do sensor ĸƟ e Ɣ entre 2 e 4 segundos .

Nível de menu 1: 
- Comutação Modo Antigelo/Térmica

Abrir nível de menu 2
o Premir as teclas do sensor ĸƟ e Ɣ durante mais de 5 segundos .

Nível de menu 2: 
- Temperatura nominal Aquecimento Comfort ou Conforto
- Temperatura nominal Refrigeração Comfort ou Conforto
- Baixar Temperatura nominal Aquecimento Comfort ou Standby
- Aumentar Temperatura nominal Refrigeração Comfort ou Standby
- Ajuste Controlo do ventilador Comfort ou Standby
- Baixar Temperatura nominal Aquecimento Eco ou Noturno
- Aumentar Temperatura nominal Refrigeração Eco ou Noturno
- Ajuste Controlo do ventilador Eco ou Standby
- Baixar Temperatura nominal Aquecimento Standby
- Aumentar Temperatura nominal Refrigeração Standby
- Ajuste Controlo do ventilador Standby
- Nível do ventilador para os perfis individuais ou modo de operação
- Repor alterações
- Ajustar offset da medição da temperatura
- Bloquear regulador
- Ajustar luminosidade do ecrã
- Ajustar contraste do ecrã
- Ajustar duração da luz do ecrã
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Operar menu
o Aumentar valor: premir tecla de sensor ‰ƞ .
o Diminuir valor: premir ‰Ɵ tecla de sensor.
o Selecionar entrada de menu anterior: premir tecla de sensor şƞ .
o Selecionar entrada de menu seguinte: premir tecla de sensor şƟ .
o Sair do menu sem memorizar: premir tecla de sensor ƒ (ŏ) 
o Guardar definições e sair do menu: premir tecla de sensor °C/°F (Ŏ)

4 Informações para eletricistas especializados

Perigo de morte devido a choque elétrico.
Cobrir as peças condutoras de tensão na área da montagem!

Montar e ligar o aparelho

Imagem 2

Altura de montagem recomendada: 1,50 m. 
o Montar o anel de suporte (8) na posição correcta numa tomada do aparelho. Respeitar a

identificação TOP = topo. 
o Encaixar caixilho (9) no anel de suporte.
o Ligar o aparelho (10) com terminal de barramento à linha de bus e inserir no anel de su-

porte. 

Carregar endereço físico e programa de aplicação
Planeamento e colocação em funcionamento com ETS4.2 ou a partir de ETS5.
Aparelho está ligado. Tensão de bus está ligado.
o Premir em simultâneo as teclas de sensor ĸƞ e Ɠ durante aprox. 2 segundos .

Na vista de ecrã é exibido PRG MODE. O LED de estado pisca rápido a vermelho.
o Atribuir endereço físico e carregar programa de aplicação.
i Se o LED de estado piscar lentamente a azul significa que não existe programa de aplica-

ção carregado ou que foi carregado um programa de aplicação errado.

5 Dados técnicos
Fluido KNX TP 256
Modo de colocação em funcionamento Modo S
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Tensão nominal KNX DC 21 ... 32 V MBTS
Consumo de corrente KNX 8 ... 17,5 mA
Classe de protecção III
Temperatura ambiente -5 ... +45 °C
Temperatura de armazenamento/transporte -20 ... +70 °C

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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