
CHORUS ES PT RO

Accionador de 4 canales 10 A KNX - para carril DIN
Atuador de 4 canais 10 A KNX - para calha DIN
Mecanism de acţionare cu 4 canale 10 A KNX - pentru 
şina DIN

A

1  Salida relé 1 - Saída de relé 1 - Ieşire releu 1 

2  Salida relé 2 - Saída de relé 2 - Ieşire releu 2

3  Pulsador mando local de relé 1 
Botão de comando local relé 1 
Buton de comandă locală releu 1

4  LED de estado de relé 1 
LED estado de relé 1 
LED stare releu 1

5  Pulsador mando local de relé 2 
Botão de comando local relé 2  
Buton de comandă locală releu 2 

6  LED de estado de relé 2 
LED estado de relé 2 
LED stare releu 2

7  LED de estado de relé 3 
LED estado de relé 3 
LED stare releu 3

8  Pulsador mando local de relé 3 
Botão de comando local relé 3 
Buton de comandă locală releu 3

9  LED de programación de dirección física 
LED de programação do endereço físico 
LED de programare adresă fizică

10  Tecla de programación de dirección física 
Tecla de programação do endereço físico 
Tastă de programare adresă fizică

11  LED de estado de relé 4 
LED estado de relé 4 
LED stare releu 4

12  Pulsador mando local de relé 4  
Botão de comando local relé 4 
Buton de comandă locală releu 4

13  Salida relé 3 - Saída de relé 3 - Ieşire releu 3

14  Salida relé 4 - Saída de relé 4 - Ieşire releu 4

15  Conectores bus - Terminais BUS - Terminale magistrală
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1  Cable bus - Cabo BUS  - Cablu magistrală 

2  Conductor de continuidad eléctrica 
Condutor de continuidade elétrica  
Conductor de continuitate electrică 

3  Blindaje - Blindagem - Ecranare
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ES  Si se utilizan los bornes dobles para efectuar la entrada y la salida de la fase 
(L), comprobar que la intensidad total circulante (ITOT) no supere la intensidad 
máx.(IMAX) indicada en la sección “Datos técnicos” de la hoja de instrucciones.

PT  Se forem utilizados os terminais duplos para efetuar a entrada e saída da fase 
(L), verifique se a corrente total circulante (ITOT) não excede a corrente máx. 
(IMAX) indicada na seção “Dados técnicos” da folha de instruções.

RO  Dacă se utilizează bornele duble pentru ieşirea şi intrarea fazei (L), asiguraţi-vă 
că valoarea totală a curentului circulant (ITOT) nu depăşeşte valoarea curentului 
maxim (IMAX) indicată în secţiunea „Date tehnice” din fişa de instrucţiuni.
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1  Conexión dispositivo bus 
Conexão ao dispositivo BUS 
Conexiunea dispozitivului la magistrală

2  Conexión cable bus 
Conexão do cabo BUS 
Conexiunea cablului magistralei 

ESPAÑOL

 - La seguridad del equipo se garantiza solo si se respetan las instrucciones de seguri-
dad y uso; por tanto, es necesario conservarlas. Asegurarse de que el instalador y el 
usuario final reciban estas instrucciones.

 - Este producto deberá destinarse solo al uso para el cual ha sido expresamente di-
señado. Cualquier otro uso se debe considerar impropio y/o peligroso. En caso de 
duda, contactar con el SAT, Servicio de Asistencia Técnica GEWISS.

 - El producto no debe ser modificado. Cualquier modificación anula la garantía y puede 
hacer peligroso el producto.

 - El fabricante no puede ser considerado responsable por eventuales daños que deri-
ven de usos impropios, erróneos y manipulaciones indebidas del producto adquirido.

 - Punto de contacto indicado en cumplimiento de las directivas y reglamentos UE 
aplicables:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el 
envase, indica que el producto, al final de su vida útil, se debe recoger 
separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá encar-
garse de llevar el producto a un centro de recogida diferenciada adecuado 
o devolvérselo al revendedor con ocasión de la compra de un nuevo pro-

ducto. En las tiendas con una superficie de venta de al menos 400 m², es posible 
entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que se deben eliminar 
con unas dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida diferenciada adecuada para 
proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación del aparato de 
manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negati-
vos en el medio ambiente y en la salud, y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los 
materiales de los que se compone el aparato. Gewiss participa activamente en las 
operaciones que favorecen la reutilización, el reciclaje y la recuperación correctos de 
los aparatos eléctricos y electrónicos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Atuador de 4 canais 10 A KNX - para calha DIN
n. 1 Terminal BUS
4 Terminais com parafuso
n. 1 Tampa com parafuso
1 Manual de instalação e uso

EM RESUMO

O Atuador de 4 canais 10 A KNX - para calha DIN permite ativar/desativar, indepen-
dentemente, até 4 cargas elétricas diferentes mediante 4 relés de 10 A equipados 
com 1 contato de saída NA cada. O comando de comutação do relé pode provir de 
dispositivos de comando ou sensores do sistema de Building Automation, mediante o 
BUS KNX, ou ser gerado localmente pelos botões frontais.
O atuador é alimentado pela linha BUS e é equipado com 4 LEDs frontais verdes para 
a sinalização do estado das saídas. O dispositivo envia ao BUS informações sobre o 
estado do relé (ON = contato fechado, OFF = contato aberto) ao ligar, ao receber um 
comando e em caso de comando a partir do botão local.
Cada canal de saída do atuador pode ser configurado de forma independente e permite 
o comando ON/OFF das cargas comandadas, a execução de comandos temporizados, 
a gestão de cenários e a execução de comandos prioritários para a forçagem do estado 
de saída. As modalidades de funcionamento estão disponíveis simultaneamente pelos 
diferentes objetos de comunicação. 
Isso significa, por exemplo, que o dispositivo pode ligar e desligar uma luz, ou ligá-la 
e desligá-la automaticamente após finalizar um determinado período de tempo prede-
terminado, simplesmente em função do comando recebido.
O módulo é montado na calha DIN, no interior dos quadros elétricos ou das caixas 
de derivação.

FUNÇÕES

O atuador é configurado com o software ETS para realizar as seguintes funções.
Comutação: 
-  definição do parâmetro do comportamento das saídas (NA/NC) 
- temporização das luzes da escada com possibilidade de configurar a duração da 
temporização via BUS
- temporização das luzes da escada com função de pré-aviso de desligamento
- atraso na ativação/desativação
- lampejo
Cenários: 
-  memorização e ativação de 8 cenários (valor 0-63) para cada saída
- ativação/desativação memorização dos cenários a partir do BUS
Comandos prioritários: 
- definição do parâmetro do valor do relé de saída no término da forçagem
Comando de bloqueio:
- definição do parâmetro do valor objeto de bloqueio e valor do relé de saída no final 
do bloqueio
Funções de segurança:
-  monitoramento periódico objeto de entrada
Funções lógicas:
-  operação lógica AND/NAND/OR/NOR com objeto de comando (comutação, comuta-

ção temporizada, comutação retardada, lampejo) e resultado de operação lógica 
-  utilização do resultado da operação lógica para ativação do objeto de comando (co-

mutação, comutação temporizada, comutação retardada, lampejo, cenário)
-  operações lógicas AND/NAND/OR/NOR/XOR/XNOR até 4 entradas lógicas
Estado de saída:
- envio no BUS parametrizável
Outras funções: 
- definição do parâmetro do comportamento de saída na queda/restabelecimento da 
tensão no BUS 
- definição do parâmetro do comportamento dos botões de comando local

INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: A instalação do dispositivo deve ser efetuada exclusivamente 
por pessoal qualificado, seguindo a norma em vigor e as linhas guia para 
as instalações KNX.

ADVERTÊNCIAS PARA A INSTALAÇÃO KNX
1.  O comprimento da linha BUS entre o atuador e o alimentador não deve superar os 

350 metros.
2.  O comprimento da linha BUS entre o atuador e o dispositivo KNX mais distante não 

deve superar 700 metros.
3.  Para evitar sinais e sobretensões indesejados, não criar circuitos de anel.
4.  Mantenha uma distância de pelo menos 4 mm entre os cabos isolados individual-

mente da linha BUS e os da linha elétrica (figura C).
5.  Não danifique o condutor de continuidade elétrica da blindagem (figura D).

ATENÇÃO: os cabos de sinal do bus não utilizados e o condutor de conti-
nuidade elétrica nunca devem tocar os elementos sob tensão ou o con-
dutor de terra!

MONTAGEM NA CALHA DIN
Monte o atuador de 4 canais na calha DIN de 35 mm da seguinte maneira (figura E):
1. Insira o engate superior do dispositivo na calha DIN.
2. Gire o dispositivo e bloqueie-o na calha DIN operando na lingueta de fixação.

CONEXÕES ELÉTRICAS

ATENÇÃO: desative a tensão de rede antes de conectar o dispositivo à 
rede elétrica!

A figura B mostra o esquema das conexões elétricas.

1.  Conecte o fio vermelho do cabo BUS ao terminal vermelho (+) do terminal e o fio 
preto ao terminal preto (-). Ao terminal BUS é possível conectar até 4 linhas BUS 
(fios da mesma cor no mesmo terminal) (figura F).

2.  Isole a proteção, o condutor de continuidade elétrica e os restantes fios branco e 
amarelo do cabo BUS (caso seja utilizado um cabo BUS com 4 condutores), que não 
são necessários (figura D).

3.  Insira o terminal BUS nos pinos apropriados do dispositivo. O sentido de inser-
ção correto é determinado pelas guias de fixação. Isole o terminal BUS usan-
do a tampa adequada, que deve ser fixada ao dispositivo com o seu parafuso.  
A tampa garante a separação mínima de 4 mm entre os cabos de potência e os 
cabos BUS (figura G).

4.  Ligue as cargas aos terminais com parafuso fornecidos, tomando cuidado para não 
exceder os limites de corrente especificados nos Dados técnicos. Insira os terminais 
nos conectores de saída do atuador, prestando atenção à sua inserção correta (figu-
ra H).

USO DO BOTÃO DE COMANDO LOCAL
Os botões de comando local (figura A) permitem efetuar a comutação cíclica ON/OFF, 
invertendo o estado do relé a cada pressão (configuração de default).
Caso seja ativado um comando prioritário, os comandos locais não podem ser exe-
cutados.
É possível configurar o comportamento do botão de comando local via ETS.

ATENÇÃO: os botões de comando local são funcionais somente se hou-
ver a tensão do BUS.

MANUTENÇÃO
O dispositivo não necessita de manutenção. Para uma eventual limpeza, utilize um 
pano seco.

PROGRAMAÇÃO COM SOFTWARE ETS
O dispositivo deve ser configurado com o software ETS.
Informações detalhadas sobre os parâmetros de configuração e seus valores estão 
no Manual Técnico.

DADOS TÉCNICOS
Comunicação Bus KNX

Alimentação Mediante BUS KNX, 29 V dc SELV

Cabo BUS KNX TP1

Absorção de corrente do BUS 5 mA máx.

Elementos de comando 1 tecla miniatura de programação 
4 botões de comando local dos relés

Elementos de visualização 1 LED vermelho de programação do endereço 
físico
4 LEDs verdes de sinalização do estado de saída

Elementos de atuação 4 relés com contato NA livre de tensão

Corrente máx de comutação 10A (cosϕ=1)

Potência máx. para tipo de 
carga

Lâmpadas incandescentes (230 VCA): 1500 W
Lâmpadas halógenas (230 VCA): 1500 W 
Cargas controladas por transformadores eletróni-
cos: 600 VA
Cargas fluorescentes não compensadas: 400 VA
Lâmpadas de baixo consumo
(fluorescentes compactas): 8x23W
Para as lâmpadas fluorescentes compensadas e 
para todas as cargas não indicadas, recomenda-
-se a utilização do relé de apoio

Potência máxima dissipada 4 W

Ambiente de utilização Interno, locais secos

Temperatura de funcionamento -5 ÷ +45 °C

Temperatura de armazena-
mento

-25 ÷ +70 °C

Humidade relativa Máx. 93% (não condensante)  

Conexão ao BUS Terminal de engate, 2 pin Ø 1 mm

Conexões eléctricas Terminais com parafuso, secção máx. cabos: 
4 mm2

Grau de protecção IP20

Dimensão 2 módulos DIN

Referências normativas Diretiva baixa tensão 2014/35/EU
Diretiva de compatibilidade eletromagnética 
2014/30/EU, EN50428, EN50090-2-2

Certificações KNX/EIB



+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

lunedì ÷ venerdì  -  monday ÷ friday
+39 035 946 260

sat@gewiss.com
www.gewiss.com24h

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:

GEWISS S.p.A.  Via A.Volta, 1 IT-24069  Cenate Sotto (BG)  Italy  tel: +39 035 946 111  E-mail: qualitymarks@gewiss.com
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ES Respetar las instrucciones y conservarlas para la entrega al usuario final. Evitar todo uso impropio, alteraciones y modificaciones. Respetar las normas vigentes sobre las instalaciones - PT Siga as instruções e guarde-as para entrega ao utilizador final. Evite qualquer uso indevido, violações e modificações. Cumpra com os regulamentos em vigor em matéria de sistemas - RO Respectaţi instrucţiunile şi păstraţi-le 
într-un loc sigur pentru a le putea înmâna în stare nealterată utilizatorului final. Evitaţi utilizarea necorespunzătoare şi efectuarea de modificări. Respectaţi reglementările în vigoare privind sistemele

PORTUGUÊS

 - A segurança do aparelho só é garantida com a adoção das instruções de segurança 
e de utilização; portanto, é necessário conservá-las. Assegure-se de que estas ins-
truções são recebidas pelo instalador e pelo utilizador final.

 - Este produto destina-se apenas à utilização para a qual foi expressamente concebi-
da. Qualquer outra utilização deve ser considerada indevida e/ou perigosa. Em caso 
de dúvida, contacte o Serviço de Assistência Técnica (SAT) da GEWISS.

 - O produto não deve ser modificado. Qualquer modificação anula a garantia e pode 
tornar o produto perigoso.

 - O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos decor-
rentes de utilização indevida ou incorreta e do produto adquirido ou de qualquer 
violação do mesmo.

 - Ponto de contacto indicado em cumprimento da finalidade das diretivas UE apli-
cáveis:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) – Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

O símbolo do caixote de lixo móvel, afixado no equipamento ou na emba-
lagem, indica que o produto, no fim da sua vida útil, deve ser recolhido 
separadamente dos outros resíduos. No final da utilização, o utilizador 
deverá encarregar-se de entregar o produto num centro de recolha seleti-
va adequado ou de devolvê-lo ao revendedor no ato da aquisição de um 

novo produto. Nas superfícies de venda com, pelo menos, 400 m², é possível entregar 
gratuitamente, sem obrigação de compra, os produtos a eliminar com dimensão infe-
rior a 25 cm. A adequada recolha diferenciada para dar início à reciclagem, ao trata-
mento e à eliminação ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis 
efeitos negativos ao ambiente e à saúde e favorece a reutilização e/ou reciclagem dos 
materiais dos quais o aparelho está composto. A Gewiss participa ativamente das 
operações que favorecem a reutilização, reciclagem e recuperação adequada dos apa-
relhos elétricos e eletrónicos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Atuador de 4 canais 10 A KNX - para calha DIN
n. 1 Terminal BUS
4 Terminais com parafuso
n. 1 Tampa com parafuso
1 Manual de instalação e uso

EM RESUMO

O Atuador de 4 canais 10 A KNX - para calha DIN permite ativar/desativar, 
independentemente, até 4 cargas elétricas diferentes mediante 4 relés de 10 A 
equipados com 1 contato de saída NA cada. O comando de comutação do relé 
pode provir de dispositivos de comando ou sensores do sistema de Building Au-
tomation, mediante o BUS KNX, ou ser gerado localmente pelos botões frontais.
O atuador é alimentado pela linha BUS e é equipado com 4 LEDs frontais verdes 
para a sinalização do estado das saídas. O dispositivo envia ao BUS informações 
sobre o estado do relé (ON = contato fechado, OFF = contato aberto) ao ligar, ao 
receber um comando e em caso de comando a partir do botão local.
Cada canal de saída do atuador pode ser configurado de forma independente e 
permite o comando ON/OFF das cargas comandadas, a execução de comandos 
temporizados, a gestão de cenários e a execução de comandos prioritários para 
a forçagem do estado de saída. As modalidades de funcionamento estão dispo-
níveis simultaneamente pelos diferentes objetos de comunicação. 
Isso significa, por exemplo, que o dispositivo pode ligar e desligar uma luz, ou 
ligá-la e desligá-la automaticamente após finalizar um determinado período de 
tempo predeterminado, simplesmente em função do comando recebido.
O módulo é montado na calha DIN, no interior dos quadros elétricos ou das 
caixas de derivação.

FUNÇÕES

O atuador é configurado com o software ETS para realizar as seguintes funções.
Comutação: 
-  definição do parâmetro do comportamento das saídas (NA/NC) 
- temporização das luzes da escada com possibilidade de configurar a duração 
da temporização via BUS
- temporização das luzes da escada com função de pré-aviso de desligamento
- atraso na ativação/desativação
- lampejo
Cenários: 
-  memorização e ativação de 8 cenários (valor 0-63) para cada saída
- ativação/desativação memorização dos cenários a partir do BUS
Comandos prioritários: 
- definição do parâmetro do valor do relé de saída no término da forçagem
Comando de bloqueio:
- definição do parâmetro do valor objeto de bloqueio e valor do relé de saída no 
final do bloqueio
Funções de segurança:
-  monitoramento periódico objeto de entrada
Funções lógicas:
-  operação lógica AND/NAND/OR/NOR com objeto de comando (comutação, co-

mutação temporizada, comutação retardada, lampejo) e resultado de operação 
lógica 

-  utilização do resultado da operação lógica para ativação do objeto de comando 
(comutação, comutação temporizada, comutação retardada, lampejo, cenário)

-  operações lógicas AND/NAND/OR/NOR/XOR/XNOR até 4 entradas lógicas
Estado de saída:
- envio no BUS parametrizável
Outras funções: 
- definição do parâmetro do comportamento de saída na queda/restabelecimen-
to da tensão no BUS 
- definição do parâmetro do comportamento dos botões de comando local

INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: A instalação do dispositivo deve ser efetuada exclusiva-
mente por pessoal qualificado, seguindo a norma em vigor e as li-
nhas guia para as instalações KNX.

ADVERTÊNCIAS PARA A INSTALAÇÃO KNX
1.  O comprimento da linha BUS entre o atuador e o alimentador não deve supe-

rar os 350 metros.
2.  O comprimento da linha BUS entre o atuador e o dispositivo KNX mais distante 

não deve superar 700 metros.
3.  Para evitar sinais e sobretensões indesejados, não criar circuitos de anel.
4.  Mantenha uma distância de pelo menos 4 mm entre os cabos isolados indivi-

dualmente da linha BUS e os da linha elétrica (figura C).
5.  Não danifique o condutor de continuidade elétrica da blindagem (figura D).

ATENÇÃO: os cabos de sinal do bus não utilizados e o condutor de 
continuidade elétrica nunca devem tocar os elementos sob tensão 
ou o condutor de terra!

MONTAGEM NA CALHA DIN
Monte o atuador de 4 canais na calha DIN de 35 mm da seguinte maneira 
(figura E):
1. Insira o engate superior do dispositivo na calha DIN.
2. Gire o dispositivo e bloqueie-o na calha DIN operando na lingueta de fixação.

CONEXÕES ELÉTRICAS

ATENÇÃO: desative a tensão de rede antes de conectar o dispositi-
vo à rede elétrica!

ROMÂNĂ

 - Siguranţa dispozitivului este garantată doar prin respectarea instrucţiunilor de sigu-
ranţă şi de utilizare; aşadar, asiguraţi-vă că le aveţi întotdeauna la îndemână. Asigu-
raţi-vă că instrucţiunile sunt furnizate instalatorului şi utilizatorului final.

 - Produsul este destinat exclusiv utilizării pentru care a fost conceput în mod expres. 
Orice altă utilizare este considerată improprie şi/sau periculoasă. În cazul în care 
aveţi nelămuriri, contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică (SAT) din cadrul GEWISS.

 - Produsul nu trebuie să fie modificat. Orice modificare anulează garanţia şi poate face 
ca folosirea produsului să prezinte riscuri.

 - Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune cauzate de uti-
lizările improprii, greşite sau eventualele modificări aduse produsului achiziţionat.

 - Punct de contact indicat pentru îndeplinirea obiectivelor directivelor şi regulamentelor 
UE aplicabile:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italia
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

Simbolul pubelă tăiată fixat pe echipament sau pe ambalaj indică faptul 
că, la sfârşitul vieții sale utile, produsul trebuie eliminat separat de celelal-
te deşeuri. La sfârşitul utilizării, utilizatorul trebuie să încredințeze produ-
sul unui centru de reciclare diferențiată corespunzător sau să îl returneze 
distribuitorului dacă achiziționează un produs nou. În cazul distribuitorilor 

cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m², este posibilă încredințarea gratuită a 
produselor de eliminat cu dimensiuni sub 25 cm, fără obligația de a efectua o achiziție. 
Eliminarea corespunzătoare a echipamentului dezafectat în vederea reciclării, tratării şi 
eliminării compatibile cu mediul contribuie la prevenirea efectelor potențial negative 
asupra mediului înconjurător şi a sănătății şi promovează reutilizarea şi/sau reciclarea 
materialelor din care este realizat echipamentul. Gewiss participă activ la activitățile 
care promovează reutilizarea corectă, reciclarea şi recuperarea echipamentelor electri-
ce şi electronice.

CONŢINUTUL PACHETULUI

1 buc. mecanism de acţionare cu 4 canale 10 A KNX - pentru şina DIN
1 buc. bornă magistrală
4 buc. borne cu şurub
1 buc. capac cu şurub
1 buc. manual de instalare şi utilizare

PE SCURT

Mecanismul de acţionare cu 4 canale 10 A KNX - pentru şina DIN permite 
activarea/dezactivarea independentă a unui număr de până la 4 sarcini elec-
trice diferite prin intermediul a 4 relee de 10 A prevăzute individual cu câte 
1 contact de ieşire ND. Comanda de comutare a releului poate ajunge de la 
dispozitivele de comandă sau de la senzorii sistemului Building Automation, 
prin intermediul magistralei KNX sau poate fi generată local, prin intermediul 
butoanelor frontale.
Mecanismul de acţionare este alimentat de la linia magistralei şi este dotat 
cu 4 LED-uri frontale verzi pentru semnalarea stării ieşirilor. Dispozitivul tri-
mite pe magistrală informaţii despre starea releului (PORNIT = contact închis, 
OPRIT = contact deschis) la aprindere, la primirea unei comenzi şi în cazul 
unei comenzi de la un buton local.
Fiecare canal de ieşire al mecanismului de acţionare poate fi configurat în mod 
independent şi permite comanda de PORNIRE/OPRIRE a sarcinilor comandate, 
executarea de comenzi temporizate, gestionarea scenariilor şi executarea co-
menzilor prioritare pentru forţarea stării ieşirii. Modurile de funcţionare pot fi 
utilizate simultan prin intermediul unor obiecte de comunicare diferite. 
Acesta înseamnă, de exemplu, că dispozitivul poate aprinde şi stinge o lumină, 
sau să o aprindă şi să o stingă automat după ce a trecut o anumită perioadă 
de timp prestabilită, doar în funcţie de comanda primită.
Modulul este montat pe şina DIN, în interiorul tablourilor electrice sau al do-
zelor de derivaţie.

FUNCŢII

Mecanismul de acţionare este configurat prin intermediul software-ului ETS 
pentru a îndeplini funcţiile specificate în continuare.
Comutare: 
-  parametrizarea comportamentului ieşirilor (ND/NÎ) 
-  temporizarea luminilor de pe scări cu posibilitatea de a seta durata tempori-
zării prin intermediul magistralei
- temporizarea luminilor de pe scări cu funcţia de avertizare la stingere
- întârziere la activare/dezactivare
- aprindere intermitentă
Scenarii: 
-  memorarea şi activarea a 8 scenarii (valoare 0-63) pentru fiecare ieşire
- activarea/dezactivarea memorării scenariilor din magistrală
Comenzi prioritare: 
- parametrizarea valorii releului de ieşire la finalul forţării
Comandă de blocare:
- parametrizarea valorii obiectului de blocare şi a valorii releului de ieşire la 
finalul blocării
Funcţii de siguranţă:
-  monitorizare periodică a obiectului de intrare
Funcţii logice:
-  operaţiune logică AND/NAND/OR/NOR cu obiect de comandă (comutare, co-

mutare temporizată, comutare întârziată, aprindere intermitentă) şi rezultat 
operaţiune logică 

-  utilizarea rezultatului operaţiunii logice pentru activarea obiectului de co-
mandă (comutare, comutare temporizată, comutare întârziată, aprindere 
intermitentă, scenariu)

-  operaţiuni logice AND/NAND/OR/NOR/XOR/XNOR până la 4 intrări logice
Stare ieşire:
- trimitere prin magistrală parametrizabilă
Alte funcţii: 
- parametrizarea comportamentului ieşirii la căderea/restabilirea tensiunii ma-
gistralei 
- parametrizarea comportamentului butoanelor de comandă locală

INSTALARE

ATENŢIE: Instalarea dispozitivului trebuie să fie efectuată numai 
de personal calificat, respectând normele în vigoare şi instrucţiu-
nile privind instalarea KNX.

INSTRUCŢIUNI PENTRU INSTALAREA KNX
1.  Lungimea liniei magistralei între mecanismul de acţionare şi alimentator nu 

trebuie să depăşească 350 de metri.
2.  Lungimea liniei magistralei între mecanismul de acţionare şi cel mai înde-

părtat dispozitiv KNX nu trebuie să depăşească 700 de metri.
3.  Pentru a evita semnalele şi supratensiunile nedorite, nu creaţi circuite ine-

lare.
4.  Menţineţi o distanţă de cel puţin 4 mm între cablurile izolate individual ale 

linei magistralei şi cele ale liniei electrice (figura C).
5.  Nu deterioraţi conductorul de continuitate electrică al ecranării (figura D).

ATENŢIE: cablurile de semnal neutilizate ale magistralei şi con-
ductorul de continuitate electrică nu trebuie să atingă niciodată 
elemente aflate sub tensiune sau conductorul pentru împământa-
re!

MONTARE PE ŞINA DIN
Montaţi mecanismul de acţionare cu 4 canale pe şina DIN de 35 mm astfel 
(figura E):
1. Introduceţi clema de prindere superioară a dispozitivului pe şina DIN.
2. Rotiţi dispozitivul şi blocaţi-l pe şina DIN, acţionând asupra plăcuţei de fixa-
re.

CONEXIUNI ELECTRICE

ATENŢIE: decuplaţi tensiunea de reţea înainte de a conecta dispo-
zitivul la reţeaua electrică!

A figura B mostra o esquema das conexões elétricas.

1.  Conecte o fio vermelho do cabo BUS ao terminal vermelho (+) do terminal e 
o fio preto ao terminal preto (-). Ao terminal BUS é possível conectar até 4 
linhas BUS (fios da mesma cor no mesmo terminal) (figura F).

2.  Isole a proteção, o condutor de continuidade elétrica e os restantes fios bran-
co e amarelo do cabo BUS (caso seja utilizado um cabo BUS com 4 conduto-
res), que não são necessários (figura D).

3.  Insira o terminal BUS nos pinos apropriados do dispositivo. O sentido de inser-
ção correto é determinado pelas guias de fixação. Isole o terminal BUS usan-
do a tampa adequada, que deve ser fixada ao dispositivo com o seu parafuso.  
A tampa garante a separação mínima de 4 mm entre os cabos de potência e 
os cabos BUS (figura G).

4.  Ligue as cargas aos terminais com parafuso fornecidos, tomando cuidado 
para não exceder os limites de corrente especificados nos Dados técnicos. 
Insira os terminais nos conectores de saída do atuador, prestando atenção à 
sua inserção correta (figura H).

USO DO BOTÃO DE COMANDO LOCAL
Os botões de comando local (figura A) permitem efetuar a comutação cíclica 
ON/OFF, invertendo o estado do relé a cada pressão (configuração de default).
Caso seja ativado um comando prioritário, os comandos locais não podem ser 
executados.
É possível configurar o comportamento do botão de comando local via ETS.

ATENÇÃO: os botões de comando local são funcionais somente se 
houver a tensão do BUS.

MANUTENÇÃO
O dispositivo não necessita de manutenção. Para uma eventual limpeza, utilize 
um pano seco.

PROGRAMAÇÃO COM SOFTWARE ETS
O dispositivo deve ser configurado com o software ETS.
Informações detalhadas sobre os parâmetros de configuração e seus valores 
estão no Manual Técnico.

DADOS TÉCNICOS
Comunicação Bus KNX

Alimentação Mediante BUS KNX, 29 V dc SELV

Cabo BUS KNX TP1

Absorção de corrente do BUS 5 mA máx.

Elementos de comando 1 tecla miniatura de programação 
4 botões de comando local dos relés

Elementos de visualização 1 LED vermelho de programação do endereço 
físico
4 LEDs verdes de sinalização do estado de saída

Elementos de atuação 4 relés com contato NA livre de tensão

Corrente máx de comutação 10A (cosϕ=1)

Potência máx. para tipo de 
carga

Lâmpadas incandescentes (230 VCA): 1500 W
Lâmpadas halógenas (230 VCA): 1500 W 
Cargas controladas por transformadores 
eletrónicos: 600 VA
Cargas fluorescentes não compensadas: 400 VA
Lâmpadas de baixo consumo
(fluorescentes compactas): 8x23W
Para as lâmpadas fluorescentes compensadas e 
para todas as cargas não indicadas, recomenda-
-se a utilização do relé de apoio

Potência máxima dissipada 4 W

Ambiente de utilização Interno, locais secos

Temperatura de funcionamento-5 ÷ +45 °C

Temperatura de armazena-
mento

-25 ÷ +70 °C

Humidade relativa Máx. 93% (não condensante)  

Conexão ao BUS Terminal de engate, 2 pin Ø 1 mm

Conexões eléctricas Terminais com parafuso, secção máx. cabos: 
4 mm2

Grau de protecção IP20

Dimensão 2 módulos DIN

Referências normativas Diretiva baixa tensão 2014/35/EU
Diretiva de compatibilidade eletromagnética 
2014/30/EU, EN50428, EN50090-2-2

Certificações KNX/EIB

Figura B prezintă schema conexiunilor electrice.

1.  Conectaţi firul roşu al cablului magistralei la borna roşie (+) a terminalului 
şi firul negru la borna neagră (-). La terminalul magistralei pot fi conectate 
până la 4 linii ale magistralei (fire de aceeaşi culoare în aceeaşi bornă) 
(figura F).

2.  Izolaţi ecranul, conductorul de continuitate electrică şi firele alb şi galben 
care au rămas de la cablul magistralei (dacă se utilizează un cablu al ma-
gistralei cu 4 conductoare), care nu sunt necesare (figura D).

3.  Introduceţi borna magistralei în picioruşele corespunzătoare ale dis-
pozitivului. Direcţia corectă de introducere este determinată de ghi-
dajele de fixare. Izolaţi borna magistralei utilizând capacul corespun-
zător, care trebuie să fie fixat cu ajutorul şurubului său la dispozitiv.  
Capacul asigură o distanţă minimă de 4 mm între cablurile de putere şi 
cablurile magistralei (figura G).

4.  Conectaţi sarcinile la bornele cu şurub corespunzătoare din dotare, veri-
ficând să nu depăşească limitele de curent specificate în secţiunea Date 
tehnice. Introduceţi bornele în conectoarele de ieşire ale mecanismului de 
acţionare, având grijă să fie introduse corect (figura H).

UTILIZAREA BUTONULUI DE COMANDĂ LOCALĂ
Butoanele de comandă locală (figura A) permit efectuarea comutării ciclice 
PORNIT/OPRIT, inversând starea releului la fiecare apăsare a acestora (setare 
implicită).
Dacă este activă o comandă prioritară, comenzile locale nu sunt executate.
Puteţi configura comportamentul butonului de comandă locală prin intermediul 
ETS.

ATENŢIE: butoanele de comandă locală sunt funcţionale doar 
dacă este prezentă tensiunea MAGISTRALEI.

ÎNTREŢINERE
Dispozitivul nu necesită întreţinere. Pentru curăţare, folosiţi o lavetă uscată.

PROGRAMARE CU SOFTWARE-UL ETS
Dispozitivul trebuie să fie configurat cu software-ul ETS.
Pentru informaţii detaliate privind parametrii de configurare şi valorile acesto-
ra, consultaţi Manualul tehnic.

DATE TEHNICE
Comunicare Magistrală KNX

Alimentare Prin intermediul magistralei KNX, 29 Vcc SELV

Cablu magistrală KNX TP1

Absorbţie de curent de la 
magistrală

maxim 5 mA

Elemente de comandă 1 tastă miniaturală de programare 
4 butoane de comandă locală a releelor

Elemente de vizualizare 1 LED roşu de programare adresă fizică
4 LED-uri verzi de semnalare a stării ieşirii

Elemente de acţionare 4 relee cu contact ND fără tensiune

Curent maxim de comutare 10 A (cosϕ=1)

Putere maximă pe tip de 
sarcină

Lămpi cu incandescenţă (230 Vca): 1500 W
Lămpi cu halogen (230 Vca): 1500 W 
Sarcini controlate de transformatoare electro-
nice: 600 VA
Sarcini fluorescente nerefazate: 400 VA
Lămpi cu consum redus
(fluorescente compacte): 8x23 W
Pentru lămpile fluorescente refazate şi pentru 
toate sarcinile care nu sunt indicate, este 
recomandată utilizarea releului de sprijin

Putere maximă disipată 4 W

Mediu de utilizare În interior, în locuri uscate

Temperatură de funcţionare -5 ÷ +45 °C

Temperatură de depozitare -25 ÷ +70 °C

Umiditate relativă Maxim 93% (fără condens)  

Conexiune la magistrală Bornă de cuplare cu 2 pini Ø 1 mm

Conexiuni electrice Borne cu şurub, secţiune maximă cabluri: 
4 mm2

Grad de protecţie IP20

Dimensiune 2 module DIN

Referinţe normative Directiva 2014/35/EU privind echipamentele de 
joasă tensiune
Directiva privind compatibilitatea electromagne-
tică 2014/30/EU, EN50428, EN50090-2-2

Certificări KNX/EIB


