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Smart Panel 5.1 KNX
N.º art. : SP 5.1 KNX

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. Accionar antes de trabalhos no aparelho. Aqui ter em
consideração todos disjuntores que fornecem tensões perigosas ao aparelho.
Não operar o aparelho com objectos afiados ou pontiagudos. A superfície sensível ao to
que pode ser danificada.
Nunca utilizar objectos afiados, ácidos ou solventes orgânicos para a limpeza. Dispositi
vo pode ser danificado.
Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ficar na posse do cliente
final.

2 Estrutura do aparelho
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Imagem 1: Vista frontal com caixilho

(1) Caixilho
(2) Superfície do ecrã táctil
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Imagem 2: Vista frontal sem caixilho

(3) Ligação USB 2.0
(4) Tecla de Reset para reinicialização
(5) 4 entalhes para caixilho de design
(6) Aberturas para parafusos para fixação do aparelho

3 Função
Informações do sistema
Este aparelho é um produto do sistema KNX e está em conformidade com as Directivas KNX.
Conhecimentos técnicos detalhados resultantes de formações sobre o KNX são pré-requisitos
para a sua compreensão. 
O planeamento, instalação e colocação em funcionamento do aparelho são efectuados com o
auxílio de um software de planeamento externo. Poderá consultar o software, bem como as
descrições técnicas sempre actualizados na nossa página da Internet.

Utilização correcta
- Operação e visualização de estados do sistema na automatização de edifícios
- Montagem embutida no interior
Características do produto
- Monitor TFT a cores iluminado, 640×480 pixéis, 262.000 milhões de cores
- Ecrã táctil
- Interface KNX
- Interfaces – acessíveis a partir da frente: 1x USB 2.0
- Interfaces – acessíveis a partir de trás: Ethernet
- Interface gráfica do utilizador para visualização e operação de aparelhos KNX
- Interface gráfica do utilizador predefinida
- Interface gráfica do utilizador livre
- Funções especiais KNX, por ex., modos de iluminação, condução forçada, temporizador,

simulação de presença
- Acesso rápido a páginas e a funções
- Acesso remoto (função Remote)
- Sinalizador acústico, parametrizável
i O aparelho utiliza vários softwares de operação Open Source. A documentação técnica in-

clui detalhes e as licenças necessárias.

4 Operação
Superfície sensível ao toque
O ecrã possui uma superfície sensível ao toque denominada de ecrã táctil. A operação do apa-
relho é efectuada através do toque na superfície do ecrã ou através de uma caneta de ecrã
táctil especial (não incluída no material fornecido). 
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i Não operar o ecrã táctil com objectos afiados ou pontiagudos.

Limpar o ecrã táctil
O ecrã táctil requer uma limpeza regular para garantir melhor sensibilidade ao toque. Manter o
ecrã sem corpos estranhos e pó. 
o Colocar a aplicação em "Função de limpeza".
o Limpar o ecrã táctil com um pano macio e que não desfie. Se necessário, humedecer ligei-

ramente o pano de limpeza. 
i Não utilizar produtos de limpeza abrasivos, ácidos ou solventes orgânicos.
i Não permitir infiltração de humidade no aparelho. Não pulverizar o produto de limpeza di-

rectamente na superfície do ecrã.
i Não utilizar objectos afiados para limpar.

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!

Montar e ligar o aparelho
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Imagem 3: Parte traseira – Ligações

(7) Ligação à tensão de rede
(8) Ligação KNX
(9) LED de programação
(10) Tecla de programação
(11) Interface de assistência
(12) Tecla de Reset para reinicialização
(13) LED para ligação Ethernet (estado de link e activity)
(14) Ligação Ethernet

i Recomendação: para uma leitura ideal efectuar a montagem ao nível dos olhos.
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Imagem 4: Montagem na caixa de instalação

o Montar a caixa de instalação na parede na posição correcta.
o Puxar os cabos de ligação através das passagens previstas. 

PERIGO!
Choque eléctrico por contacto com peças condutoras de tensão! A tensão de
rede e baixa tensão situamse na mesma caixa. Em caso de erro, outros com
ponentes ligados também podem conduzir tensão de rede.
Um choque eléctrico pode originar morte.
Proteger sempre os condutores de tensão de rede com o tubo flexível forneci
do. 
Deslocar os cabos de forma que os condutores de baixa tensão estejam prote
gidos contra tensão de rede.

o Remover o revestimento do cabo de tensão de rede no comprimento do tubo flexível for-
necido.

o Puxar o tubo flexível fornecido, através dos condutores de tensão de rede L e N sem re-
vestimento.

o Ligar a tensão de rede L e N ao terminal (7).
o Ligar o cabo de bus KNX ao terminal (8).
o Ligar o cabo Ethernet à ligação Ethernet (14).
o Montar o aparelho na caixa de instalação (15). Respeitar a etiqueta OBEN TOP. Utilizar os

parafusos fornecidos (16).
o Retirar a película de protecção da superfície do ecrã táctil (2).
o Colocar o caixilho de design (1) na posição correcta e pressionar.

Remover o caixilho de design
o Remover o caixilho de design do aparelho em ambos os lados com os dedos. Não utilizar

ferramentas para não danificar o caixilho. 

Proceder à reinicialização do aparelho
O aparelho pode ser reinicializado sem interrupção da tensão através das teclas de Reset.
i É possível que os dados que não foram previamente memorizados (por ex. dados do re-

gistador de dados) possam ser perdidos.
o Premir brevemente a tecla de Reset na parte dianteira (4) ou na parte traseira (12) do apa-

relho.
Após aprox. 1 minuto é efectuada uma reinicialização do aparelho.
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5.2 Colocação em funcionamento
Carregar o endereço físico
o Premir o botão de programação (10).

O LED de programação (9) acende.
o Atribuir endereço físico.

O LED de programação apaga-se.

Carregar o software de aplicação
i O planeamento e a colocação em funcionamento são efectuados com um software externo

de planeamento e colocação em funcionamento.
i Endereço IP predefinido aquando da entrega: 192168178113
o Estabelecer ligação ao PC de colocação em funcionamento através da ligação IP.
o Descarregar os dados de planeamento com o software de colocação em funcionamento. 
- ou - 
Os dados de planeamento são memorizados na unidade USB.
o Inserir a unidade USB no respectivo conector (3). Na interface KNX seleccionar o símbolo

Ajustes ‘ e, de seguida, a entrada "Importar". Seleccionar a unidade e o caminho e abrir
o ficheiro com os dados de planeamento.

6 Anexo
6.1 Dados técnicos
Alimentação
Tensão nominal AC 230 V~
Frequência de rede 50 / 60 Hz
Consumo de corrente máx. 100 mA
Fusível fino Littelfuse/Wickmann 372 1160 T 1,6 L 250
Consumo de energia aprox. 2,5 W (Visor desligado)
Consumo de energia máx. 11,5 W
Consumo de energia típ. 4,5 W (40% de luminosidade)
Condições ambientais
Temperatura ambiente 0 ... +40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte -10 ... +70 °C
Humidade relativa 15 ... 85 % (sem condensação)
Classe de protecção II
Indicação
Tipo TFT 15,5 cm [5,7''] VGA
Resolução 640×480 pixéis
Quantidade de cores 262.000
Ângulo de visão horizontal ± 70 °
Ângulo de visão vertical ± 60 °
Ecrã táctil resistivo
USB
Versão USB 1.1/2.0
Ligação 1× tipo A
Rede
Tipo 10/100/1000 MBit/s Ethernet
Ligação Conector RJ45 8/4 pólos
Dimensões
Dimensão L×A×P aprox. 220×140×48 mm (sem caixilho de de-

sign)
Dimensão do ecrã L×A aprox. 115 × 86,5 mm
Fluido KNX TP
Modo de colocação em funcionamento Modo S
Tensão nominal KNX DC 21 ... 32 V MBTS
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Consumo de energia KNX típ. 150 mW
Tipo de ligação KNX Borne de ligação padrão

6.2  Acessórios
Caixa de encastrar N.º art. EBG 24
Aro para Smart Panel 5.. N.º art. .. 781 ..
Aro para Smart Panel 5.. N.º art. R 5 .. E

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.

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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