Manual de instalação

intelligent Touch Manager
Modelo

DCM601A51

07_PT_3P291714-1.indd 1

3/27/2012 1:55:57 PM

07_PT_3P291714-1.indd 2

DCM601A51
DCM601A52
DCM601A53

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Shinri Sada
Manager Quality Control Department
23th. of Mar. 2012

Low Voltage 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

59277-KRQ/ECM95-4301

DEKRA Certification B.V. (NB0344)

DAIKIN.TCF.008 L6/03-2012

3P316608-1.fm Page 1 Saturday, March 24, 2012 1:44 PM

3P316608-1

3/27/2012 1:55:57 PM

-1

Precauções de Segurança
Consulte também o manual de instalação que vem com o equipamento que está a ligar.
Por favor, leia atentamente estas “PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA” antes de instalar a unidade de ar condicionado e certifique-se de que a instala correctamente.
• Ambas contêm informações importantes relativas à segurança. Assegure-se de que
observa todas as precauções sem excepções.

ADVERTÊNCIA

A não observação apropriada destas instruções pode
resultar em ferimentos ou morte.

PRECAUÇÃO

A não observação apropriada destas instruções pode
resultar em danos materiais ou ferimentos, cuja seriedade depende das circunstâncias do momento.

• Depois de realizada a instalação, execute uma operação de teste para confirmar que
não há defeitos, e explique ao cliente como operar o ar condicionado, com o auxílio do
manual de operação. Instrua o cliente a guardar o manual de instalação juntamente
com o manual de operação, para referência futura.

ADVERTÊNCIA
• Peça a execução do trabalho de instalação ao seu representante ou um técnico
qualificado.
Não tente instalar o controlador remoto por si. A instalação inadequada pode resultar
em choque eléctrico ou incêndio.
• Não reposicione ou reinstale a unidade por si.
A instalação inadequada pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.
Peça ao seu representante para executar a relocação e reinstalação da unidade.
• Instale a unidade de acordo com as instruções neste manual de instalação.
A instalação inadequada pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.
• Assegure-se de utilizar somente os acessórios e peças especificadas para realizar o trabalho de instalação.
A não utilização dos elementos especificados pode resultar na queda da unidade,
choque eléctrico ou incêndio.
• Instale a unidade sobre uma base suficientemente forte para aguentar o peso
da unidade.
Uma base não suficientemente forte pode causar a queda do equipamento e resultar
em ferimentos.
• Faça sempre o trabalho de instalação com a fonte de alimentação desligada.
Para evitar um choque eléctrico não toque nas partes eléctricas excitadas.
• Não desmonte, modifique ou repare a unidade.
Pode causar um choque eléctrico ou incêndio.
• Assegure-se de que toda a instalação eléctrica está bem feita, da correcta utilização dos fios especificados e de que as ligações dos terminais ou fios não
estão sob tensão.
A ligação inadequada ou má fixação dos fios pode resultar em aquecimento anormal
ou incêndios.
• A escolha dos materiais e da instalação deve estar de acordo com os padrões
nacionais e internacionais aplicáveis.
• Faça o trabalho de instalação considerando os terramotos.
Não o fazer durante o trabalho de instalação pode resultar na queda da unidade e em
acidentes.
• Certifique-se de que é atribuído um circuito de alimentação em separado para
esta unidade, e de que todo o trabalho eléctrico é realizado por pessoal qualificado de acordo com as leis, com os regulamentos locais e com este manual de
instalação.
Uma fonte de alimentação com capacidade insuficiente ou com uma construção
eléctrica inadequada pode levar a um choque eléctrico ou incêndio.
Português
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ADVERTÊNCIA
• Quando ligar a fonte de alimentação e os fios do controlador remoto e de transmissão, posicione os fios para que a tampa da caixa das peças eléctricas possa
ser rapidamente fechada.
O mau posicionamento da tampa da caixa das peças eléctricas pode resultar num
aquecimento anormal, choque eléctrico ou incêndio.
• Certifique-se de que liga a unidade à terra.
Não ligue a unidade à terra através de um tubo de utilização geral, condutor de electricidade ou fio de terra de um telefone.
A má ligação à terra pode resultar num choque eléctrico ou incêndio.
• Não altere as configurações do equipamento de protecção.
Doutra forma, pode ocorrer um curto-circuito no disjuntor de pressão, disjuntor de
temperatura ou noutro equipamento de protecção, forçando a unidade a trabalhar de
forma não previsível.
Além disso, utilizar peças além das especificadas pela DAIKIN pode resultar num
incêndio.
• Instale, como pedido, um interruptor de corrente diferencial residual.
A não instalação de um interruptor de corrente diferencial residual pode resultar num
choque eléctrico ou incêndio.
• Este electrodoméstico não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com limitações nas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou
com pouca experiência ou conhecimento, a não ser que estejam sobre supervisão ou instrução na utilização do mesmo por uma pessoa responsável pela
sua segurança.
• As crianças devem ser supervisionadas para assim garantir que não brincam
com o electrodoméstico.

4
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PRECAUÇÃO
• Tenha muito cuidado relativamente ao transporte do produto.
• Elimine, com segurança, os materiais de empacotamento.
Rasgue e elimine os sacos de plástico de empacotamento para que as crianças não
brinquem com eles.
Se uma criança brincar com um saco de plástico que não foi rasgado, então arriscase a sufocar.
• A unidade é um produto de classe B.
• Num ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio.
Nesse caso, o utilizador pode ter de tomar medidas apropriadas.
• Requisitos de eliminação A desmontagem da unidade, o tratamento do líquido
de refrigeração, do óleo e de outras peças deve ser feito de acordo com a legislação local e nacional relevante.
• Preencha o orifício da fiação com massa.
A infiltração de água ou a intrusão de insectos pode resultar em fugas eléctricas ou
mau funcionamento.
• Não opere com as mãos molhadas.
Pode causar-se um choque eléctrico e mau funcionamento.
• Não lave esta unidade com água.
Pode causar um choque eléctrico ou incêndio.
• Instale as unidades interior e exterior, o cabo de alimentação e os fios de ligação a, pelo menos, 1 metro de televisões ou rádios.
Isto para evitar interferência de imagens e ruído. (Dependendo da força inicial do
sinal, a distância de 1 metro pode não ser suficiente para eliminar o ruído.)
• Não instale a unidade nos seguintes locais.
1. Onde haja uma grande concentração de óleo mineral em spray ou vaporizado
(p.e. numa cozinha).
Isto pode causar a deterioração ou a queda de partes eléctricas e o derrame de
água.
2. Perto de maquinaria que emita radiação electromagnética.
A radiação electromagnética pode perturbar a operação do sistema de controlo e
resultar num mau funcionamento da unidade.
3. Onde gases inflamáveis possam vazar, onde haja fibras de carbono ou pó inflamável em suspensão no ar ou onde substâncias voláteis inflamáveis, tais como
solvente de tinta ou gasolina, sejam manuseadas.
O funcionamento da unidade em tais condições pode resultar em incêndio.
4. Áreas de grandes temperaturas ou pontos com chamas directas.
Pode causar um aquecimento anormal ou incêndio.
5. Área húmida ou um local que esteja exposto à água.
Da infiltração de água na unidade pode decorrer um choque eléctrico ou mau funcionamento.

Português
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1

Antes da instalação
Antes de começar a instalar o Intelligent Touch Manager, complete os seguintes preparativos.
• Verifique se o Intelligent Touch Manager vem com todos os acessórios.
• Confirme onde estão posicionados os terminais e interruptores do Intelligent Touch
Manager.
• Verifique se está disponível um espaço apropriado para instalar o Intelligent Touch Manager.

1.1

Verificar que todos os acessórios estão incluídos
Com base na seguinte lista de acessórios, verifique que todos os acessórios para o
Intelligent Touch Manager estão incluídos. Contacte o seu revendedor se houver uma
qualquer falha ou peças com defeito.
<Acessórios incluídos com o Intelligent Touch Manager>

A

B

D

d-1

d-2

E
e-1
a-1

b-1

b-2

b-3

e-2

C
F

f-1
c-1

c-2

c-3

f-2

c-4
f-3

Português
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A

(a-1) Corpo do Intelligent Touch Manager (1 pç.)

B

Peças de montagem na parede
(b-1) Parafuso de madeira com cabeça redonda (φ4,1×25), 4 pçs.
(b-2) Parafuso de aperto P (φ3×8), 1 pç.
(b-3) Placa metálica de montagem na parede, 1 pç.

C

Peças de montagem à face da parede
(c-1) Parafuso de cabeça plana (M4×40), 4 pçs. (c-2) Parafuso de cabeça panela
(M4×14, com anilha com mola e anilha plana), 4 pçs.
(c-3) Suporte da armação, 1 pç. (c-4) Suporte rectangular, 2 pçs.

D

Peças para anexo de controlo
(d-1) Parafuso de cabeça de panela (M4×40, com anilha com mola e anilha plana), 4 pçs.
(d-2) Porca (φ4), 4 pçs.

E

(e-1) Braçadeira, 1 pç. (e-2) Braçadeira de ajuste, 3 pçs.

F

(f-1) Manual de instalação (Este manual), 1 pç. (f-2) CD do Manual, 1 pç.
(f-3) Modelo de papel, 2 pçs.
Manual de instalação 3P291714-1
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1.2

Compreender as dimensões externas
• Corpo do Intelligent Touch Manager

256,6mm

4,5mm

4,5mm

207mm

4,5mm

25mm

151,5mm

8mm

29,5mm

25mm

8mm

4,5mm

8mm

243mm

8mm

272mm

290mm

• Placa metálica de montagem na parede

191mm

234,2mm

60mm

40mm

Espessura 0,8mm

10

07_PT_3P291714-1.indd 10

Manual de instalação 3P291714-1
DCM601A51 intelligent Touch Manager

Português

3/27/2012 1:55:58 PM

• Suporte da armação
281,4mm
241mm

207,7mm

224mm

234,4mm

61,6mm

7,5mm
,5

Φ38

224,6mm

Espessura 1,6mm

• Suporte rectangular
28,2mm

251,5mm

224mm

211,5mm

112,15mm

11,6mm

20mm
43,7mm
Espessura 1,6mm

Português
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1.3

Perceber onde estão localizados os terminais e interruptores
Compreenda a disposição dos terminais e a localização das aberturas na unidade e
planeie como posicionar o cabo e em que ordem ligará os fios para facilitar o processo de
instalação. Para detalhes sobre a ligação, incluindo o tipo de cabo e o tamanho do terminal, consulte “2. Ligação”.

1.3.1

Face traseira
A maioria dos terminais estão localizados na face traseira do Intelligent Touch Manager.
Todavia, estão cobertos com uma tampa de terminais por razões de segurança. Remover
2 parafusos para desencaixar esta tampa mostra vários tipos de terminais como abaixo
se mostra.
<Face traseira do Intelligent Touch Manager>

12
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A

[POWER] Os terminais de ligação da linha de alimentação. É necessária uma fonte
de tensão de 100 a 240 VAC (a 50/60 Hz). Perto deste bloco terminal existe uma
montagem de cabo com resina azul utilizada para fixar os cabos da fonte de alimentação com braçadeiras.

B

[DIII] Os terminais de ligação à linha de comunicação “DIII-NET” que permite as
comunicações com o equipamento de ar condicionado DAIKIN.

C

[LINE, PHONE] Tomadas utilizadas ao subscrever-se o sistema de monitorização
online para sistemas de ar condicionado, “Sistema de manutenção em rede para ar
condicionado” DAIKIN. Para utilizar o serviço “Sistema de manutenção em rede para
ar condicionado” é necessário que assine um contrato separado de manutenção.

D

[RESERVE] Sem utilização.

E

[RS-485] Terminais para ligação de equipamento de série.

F

[plus ADP IF] Terminais para ligar um ou mais adaptadores iTM plus quando o
Intelligent Touch Manager é utilizado para controlar mais dispositivos de ar condicionado.

G

[Di (1-4), COM] Terminais para ligar um dispositivo de entrada de um sinal externo
para parar ares condicionados numa situação de emergência ou para ligar medidores de energia eléctrica para utilização de ares condicionados individuais.

H

[LAN] Tomada para ligar o Intelligent Touch Manager a uma rede Ethernet.
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1.3.2

Painel frontal
Localizado por baixo do ecrã do monitor, no painel frontal, estão quatro LED que indicam
o estado de funcionamento do Intelligent Touch Manager. Baixar a tampa deslizante e
depois retirar a protecção aparafusada mostra os terminais utilizados durante as configurações depois da instalação ou durante o trabalho de manutenção.
<Face dianteira do Intelligent Touch Manager>

Português
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A

[SERVICE LAN] Tomada para ligar, temporariamente, o Intelligent Touch Manager a uma
LAN a partir da face dianteira, em vez da face traseira, durante a instalação ou a manutenção.

B

[LAN SW] Interruptor para seleccionar que tomada de Service LAN, a da face dianteira ou a da face traseira, será activada.
Não pode fechar a protecção quando o interruptor está definido para “FRONT”. Para
fechar a tampa, seleccione “BACK”.

C

[BACKUP] Interruptor para ligar/desligar a fonte de alimentação suplente que retém
as configurações actuais.

D

[DIII MASTER] Interruptor utilizado quando há dois ou mais controladores centralizados DIII-NET para seleccionar os controladores “CONTROLO MESTRE” ou “CONTROLO ESCRAVO”.

E

LED [CPU ALIVE] (Verde) LED que indica que a CPU está em funcionamento normal. A CPU está a funcionar normalmente quando este LED está a piscar e está em
mau funcionamento quando o mesmo está só aceso ou desligado.
(Demora cerca de 10 segundos para a detecção de anormalidade.)
Ligado: Falha de instalação
Desligado: Ocorreu uma falha de hardware.

F

LED [LAN LINK] (Verde) LED que indica se a ligação de hardware está ou não feita
normalmente entre o Intelligent Touch Manager e o equipamento ligado à porta de
LAN. Acende a verde quando a porta LAN está ligada normalmente.

G

LED [DIII MONITOR] (Amarelo) Este LED pisca quando os dados estão a ser enviados ou recebidos na DIII-NET.

H

Tecla [MONITOR] e LED (Laranja/Verde) Cada vez que premir esta tecla, o ecrã do
monitor liga-se/desliga-se. A cor do LED também muda de acordo com a condição
do ecrã do monitor.
Desligado: O monitor é desligado.
Ligado (Laranja): O ecrã do monitor está desligado.
Ligado (Verde): O ecrã do monitor está ligado.

I

[RESET//] Interruptor para reiniciar o Intelligent Touch Manager.
Manual de instalação 3P291714-1
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1.3.3

Face lateral
É fornecida uma tampa da porta USB no lado esquerdo do Intelligent Touch Manager.
Utiliza esta tampa durante a configuração depois da instalação ou durante a manutenção.
Também pode ver uma etiqueta anexada, com o modelo, peso, potências nominais e com
o número de série do Intelligent Touch Manager.
<Face lateral do intelligent Touch Manager>

[ ] Subir a tampa de borracha mostra uma tomada USB. Esta tomada pode ser elevada
90 graus para que lhe possa ligar um dispositivo USB a partir da frente quando não há
espaço na lateral da unidade.

1.3.4

Ligação dos fios
Para montar o Intelligent Touch Manager à face da parede é necessário planear, antecipadamente, a passagem dos fios pelo buraco de cabos do suporte da armação.
Um exemplo de cabos direccionados para a face traseira do Intelligent Touch Manager é
apresentado abaixo.
<Planeamento da ligação dos cabos>

A
A

Para tubo condutor

Certifique-se de que cada um dos fios está fixo com as braçadeiras fornecidas.
Fixe os cabos de alimentação à montagem de cabo com resina azul por intermédio das
braçadeiras brancas e, em seguida, fixe-os aos restantes fios com as braçadeiras pretas,
tal como mostrado no diagrama de ligação (exemplo).
Para fixar os fios com as braçadeiras pretas, insira a ponta da braçadeira no orifício fornecido.
14
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1.4

Determinar local de instalação
Certifique-se de que instala o Intelligent Touch Manager num local que cumpra com as
condições descritas de 1.4.1 a 1.4.3 abaixo.

1.4.1

Local de instalação e direcção de montagem
Abaixo está descrito o local de instalação e a direcção de montagem. Certifique-se de
que confirma.
• Local de instalação: Interior, livre do pó e salpicos de água
• Direcção de montagem: Vertical

1.4.2

Condições ambientais
Certifique-se de que o ambiente de instalação cumpre as seguintes condições.
• A temperatura ambiente deve estar entre 0 a 40 °C.
• A humidade ambiente deve estar entre 85% de HR ou menos (sem condensação).
• Não deve haver qualquer distúrbio electromagnético.

1.4.3

Espaço necessário
É necessário o seguinte espaço para instalar o Intelligent Touch Manager. Certifique-se
de que há um espaço mínimo de 30 mm para cima a partir do limite superior da unidade,
100 mm para a esquerda em relação ao limite esquerdo da unidade, 30 mm para a direita
em relação ao limite direito da unidade e 60 mm além do fundo da unidade.
<Espaço de instalação necessário para o Intelligent Touch Manager>

Espaço de instalação necessário

A

30mm

100mm

100mm

30mm

243mm

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

290mm

60mm

B

Português
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A

Cima

B

Parede

60mm
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2

Ligação
Este capítulo descreve o procedimento para ligar o Intelligent Touch Manager com dispositivos de ar condicionado DAIKIN e outro equipamento.
Além dos ares condicionados, o Intelligent Touch Manager pode monitorizar e controlar
uma vasta gama de equipamentos. Todavia, os procedimentos de ligação necessários
variam de acordo com o equipamento a ser ligado.

Procedimentos
necessários

• 2.2 Ligar equipamento de ar condicionado compatível com DIII-NET

Procedimentos
específicos de
equipamento

• 2.3 Ligar um cabo LAN

• 2.7 Ligar a fonte de alimentação
• 2.4 Ligar o módulo I/O
• 2.5 Ligar um dispositivo de entrada para paragens de emergência ou medidores de
energia eléctrica
• 2.6 Ligar adaptadores iTM plus
ADVERTÊNCIA
• Não ligue a fonte de alimentação até que sejam feitas todas as ligações. Além
disso, certifique-se de que o disjuntor local de circuito, se disponível, está
desligado. Não o fazer pode causar um choque eléctrico.
• Depois de completar as ligações verifique novamente que todos os fios estão
correctamente ligados antes de ligar a fonte de alimentação.
• Todas as peças, materiais e trabalhos eléctricos realizados no local devem
estar em conformidade com os regulamentos locais.
• Todas as ligações devem ser efectuadas por um electricista qualificado.

2.1

Retirar a tampa de terminais da face traseira
<Retirar a tampa de terminais>

Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos de
ligação, retire a tampa de terminais da face traseira.
Para o fazer, retire os dois parafusos utilizando uma
chave de fendas.

2.2

Ligar equipamento de ar condicionado compatível com DIII-NET
DIII-NET foi desenvolvida pela DAIKIN e corresponde a uma capacidade de comunicação
única para equipamentos de ar condicionado. Ao utilizar DIII-NET pode controlar, de
forma centralizada, vários dispositivos de ar condicionado compatíveis com DIII-NET da
DAIKIN ligando-os ao Intelligent Touch Manager.
ADVERTÊNCIA
• Certifique-se de que executa este procedimento com a fonte de alimentação
desligada. Não o fazer pode causar um choque eléctrico.
• A distância máxima entre os fios eléctricos da linha eléctrica de corrente elevada e os fios da linha de comunicação de corrente reduzida deve ser mantida
a 20 metros ou menos.
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2.2.1

Localização dos terminais e diagrama conceptual de ligação
Para ligar a linha de comunicação DIII-NET, utilize os 2 terminais F1 e F2 sob a etiqueta “DIII”
na face traseira. Estes 2 terminais não têm polaridade. Um exemplo da ligação de mais de dois
dispositivos de ar condicionado é mostrado no seguinte diagrama concepcional de ligação.
PRECAUÇÃO
Certifique-se de que os fios que está a ligar aos terminais F1 e F2 não são fios de
alimentação. Ligar, inadvertidamente, cabos de ligação a estes terminais pode resultar em falha no funcionamento do ar condicionado ou do Intelligent Touch Manager.
<Diagrama conceptual de ligação com o equipamento de ar condicionado>

Português
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A

Unidade exterior

B

EXTERIOR - EXTERIOR

C

INTERIOR - EXTERIOR

D

Unidade interior

E

Por cada grupo de controlo remoto podem ligar-se um máximo de 16 unidades interiores.

F

Podem ligar-se um máximo de 64 grupos de controlo remoto (128 unidades interiores).
Quando a distribuição de energia está ligada é possível ligar um máximo de 64 unidades interiores.
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NOTA
• O que é um grupo de controlo remoto?
Um único controlo remoto pode, simultaneamente, controlar um máximo de 16 unidades interiores. A esta capacidade chama-se de controlo de grupo. Um grupo de
controlo remoto é um grupo de unidades interiores controladas pelo mesmo controlo
remoto.
[Desenho conceptual de um grupo de controlo remoto]
A

F1, F2

A

2.2.2
Especificações de
cabo

P1, P2

F1, F2

P1, P2

F1, F2

P1, P2

F1, F2

P1, P2

Máx. de 16 unidades

Requisitos que devem ser cumpridos
• Tipo de cabo: Cabo de 2 núcleos com isolamento e revestimento de vinil/cabo de borracha vinil ou cabo de revestimento de 2 núcleos
• Espessura do núcleo: 0,75mm² - 1,25mm²
• Tratamento do terminal: Utilize um terminal redondo de tipo frisado (M3,5) com uma
manga isolante

Precauções

• Não utilize cabos de vários núcleos com três ou mais núcleos.
• Quando utilizar um cabo revestido, ligue apenas uma extremidade de cada fio revestido
à terra.
• A distância máxima de fio deve ser mantida a 1000 metros ou menos. O comprimento
total do fio deve estar limitado a 2000 metros, exceptuando quando utilizar um cabo
revestido cujo comprimento total deve manter-se a 1500 metros ou menos.

2.2.3

Precauções ao utilizar múltiplos controladores centralizados
O equipamento que controla vários ares condicionados é apelidado de “controlador centralizado”. O portefólio de produtos DAIKIN inclui uma vasta gama de controladores centralizados adequada a diferentes aplicações ou tamanhos alvo, o que poderá ser utilizado
em diferentes combinações para construir um óptimo sistema de controlo de ar condicionado.
Se dois controladores ou mais são utilizados em combinação na DIII-NET, deve estabelecer uma relação CONTROLO MESTRE-CONTROLO ESCRAVO entre estes controladores para evitar confusões. A autoridade do CONTROLO MESTRE deve ser atribuída a
apenas um controlador. Os restantes controladores devem ser definidos como CONTROLOS ESCRAVO.
O Intelligent Touch Manager está definido para CONTROLO MESTRE por defeito. Altere
a definição de ESCRAVO em qualquer uma das seguintes circunstâncias:
• Quando a interface para utilizar na BACnet está instalada em paralelo.
• Quando a interface para utilizar em LON WORKS está instalada em paralelo.
• Quando houver outro Intelligent Touch Manager CONTROLO MESTRE ou adaptador
iTM plus CONTROLO MESTRE e estiver ligado em relação mestre/escravo.
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<CONTROLO MESTRE DIII>

Para definir o Intelligent Touch Manager para CONTROLO ESCRAVO, utilize o interruptor de CONTROLO MESTRE DIII localizado por baixo da tampa
deslizante frontal. Colocar o interruptor de CONTROLO MESTRE DIII na posição superior (com o
nome “SLAVE”) altera-o para CONTROLO
ESCRAVO.

SLAVE

MASTER

Para instalar vários controladores centralizados, defina apenas o controlo de maior prioridade para CONTROLO MESTRE e todos os outros controladores para CONTROLO
ESCRAVO de acordo com a seguinte ordem de prioridade:
Alto
Prioridade
Baixo
Controladores
centralizados que
não podem ser
instalados em
paralelo com o
Intelligent Touch
Manager

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Interface para utilizar em BACnet
Interface para utilizar em LON WORKS
Intelligent Touch Manager (Mestre), Adaptador iTM plus (Mestre)
Controlador remoto central (Mestre)
Intelligent Touch Manager (Escravo), Adaptador iTM plus (Escravo)
Controlador remoto central (Escravo)
Controlador INICIAR/PARAR (Mestre)
Controlador INICIAR/PARAR (Escravo)

• UNIDADE DE CÁLCULO
• Unidade de Processamento Inteligente
• Interface Paralela
• Intelligent Touch Controller
• Adaptador DIII-NET Plus
• Controlador remoto central residencial
• Temporizador de programação
• Adaptador de fios para acessórios eléctricos (1) (KRP2)

2.3

Ligar um cabo LAN
Ligar o Intelligent Touch Manager a uma rede de PC permite-lhe configurar a operação do
sistema de ar condicionado ou aplicar-lhe trabalho de manutenção a partir de uma localização remota.
ADVERTÊNCIA
Não junte os cabos com linhas de grande corrente, como os cabos de alimentação.
NOTA
Para saber como ligar o Intelligent Touch Manager a uma rede de PC, contacte o seu
administrador de rede.

Português
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2.3.1

Localização dos terminais e diagrama conceptual de ligação
Utilizando um cabo LAN, ligue a tomada LAN ao hub de rede.
<Desenho conceptual de uma ligação LAN>

2.3.2

A

Face traseira do Intelligent Touch Manager

B

Cabo LAN

C

Hub

D

PC

Requisitos que devem ser cumpridos
• Padrão de cabo aplicável: 100Base-TX ou 10Base-T
• Padrão de conector: RJ-45
<Tomada SERVICE LAN e interruptor
LAN SW>

NOTA
• Se se estiver a ligar temporariamente a uma
LAN durante a instalação ou manutenção,
utilize o terminal de SERVICE LAN localizado
na face dianteira.
Alterar a posição do interruptor LAN SW para
“FRONT” implica a activação da tomada
SERVICE LAN (activa para utilização).
• Não pode fechar a protecção quando o interruptor está definido para “FRONT”. Para
fechar a tampa, seleccione “BACK”.
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2.4

Ligar o módulo I/O
O Intelligent Touch Manager pode ser utilizado conjuntamente com o módulo I/O. O
módulo I/O fornece um máximo de 960 pontos I/O para controlar equipamento periférico
que não da DAIKIN, como equipamento de iluminação e sistemas de bloqueio de segurança.
ADVERTÊNCIA
• Certifique-se de que executa este procedimento com a fonte de alimentação
desligada. Não o fazer pode causar um choque eléctrico.
• Não junte os cabos com linhas de grande corrente, como os cabos de alimentação.

2.4.1

Localização dos terminais e diagrama conceptual de ligação
<Desenho conceptual da ligação do módulo I/O>

RS-485
MONITOR

A
A

Máx. 30 nós

Ligue o módulo I/O aos terminais RS-485 localizados na face traseira. Certifique-se de
que liga o núcleo positivo (+) ao terminal + (positivo) e o núcleo negativo (–) ao terminal
- (negativo) respetivamente. Se estiver a utilizar cabos trançados revestidos, torça e ligue
as pontos do fio ao terminal G (Terra).

2.4.2

Requisitos que devem ser cumpridos
• Tipo de cabo: Cabo CPEV ou FCPEV (também se aceita o tipo revestido)
• Comprimento do cabo: 500 metros ou menos
• Espessura do núcleo: φ0,65 - 0,9 mm
• O limite de contactos por nó é de 120 ou menos. Número máximo de nós é 30.
• O Intelligent Touch Manager deve ser ligado como um terminal aos fios do RS-485.

Português
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2.4.3

Configuração do endereço
<Acoplador bus>

O acoplador bus, localizado no início de cada nó,
tem um interruptor de rotação para a configuração
do endereço. Deve definir um endereço único para
cada nó utilizando o interruptor de rotação. Para
detalhes consulte o manual de operação para o
módulo I/O.

2.5

Ligar um dispositivo de entrada para paragens de emergência ou medidores de energia eléctrica
O Intelligent Touch Manager pode ser ligado a um dispositivo de entrada de um sinal
externo para parar os ares condicionados em situações de emergência ou a medidores
de energia eléctrica para calcular a utilização de electricidade dos ares condicionados
individuais (quando está activada a distribuição de energia).
ADVERTÊNCIA
• Certifique-se de que executa este procedimento com a fonte de alimentação
desligada. Não o fazer pode causar um choque eléctrico.
• Não junte os cabos com linhas de grande corrente, como os cabos de alimentação.
NOTA
• A distribuição de energia está disponível para um máximo de 64 ares condicionados
(unidades interiores) por porta DIII-NET.
• Com 7 adaptadores iTM plus, todavia, pode ligar até 512 unidades interiores.

22
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2.5.1

Localização dos terminais e diagrama conceptual de ligação
Ligue as linhas de entrada de contacto ou linhas de sinal pulsado aos terminais Di1, Di2,
Di3, Di4 e COM do conector laranja localizado na face traseira. Cada terminal tem uma
função diferente.
[Di1] Entrada de paragem de emergência
[Di2] [Di3] [Di4] Entrada pulsada, entrada de sinal de contacto
[COM] Comum
Esta atribuição de funções, todavia, pode ser alterada posteriormente. Para saber como
alterar a atribuição de funções consulte o manual de comissionamento.
<Desenho conceptual de uma ligação Di>

NOTA
Os terminais COM estão todos ligados internamente. Assim, pode utilizar qualquer um deles.
Todavia, pode ligar até dois fios em simultâneo
a cada terminal COM.

2.5.2

Di1

Di3

COM COM
Di2

Di4

COM COM

Requisitos que devem ser cumpridos
• Tipo de cabo: Cabo CPEV
• Espessura do núcleo: φ0,65 - 0,9 mm
• Comprimento do cabo: 200 metros ou menos

<Largura de impulso>

• Largura de impulso: 20 a 400 ms
Intervalo de impulso: 100 ms ou mais
A

B

A

Largura de impulso: 20 a 400 ms

B

Intervalo de impulso: 100 ms ou mais

PRECAUÇÃO
• O contacto ligado ao terminal de entrada de contacto deve ser capaz de aguentar com 10 mA a 16 VDC.
• Se um contacto instantâneo for utilizado para activar uma paragem de emergência, utilize um que tenha um tempo de activação de 200 ms ou mais.
• Não junte os cabos com linhas de grande corrente, como os cabos de alimentação.
NOTA
Quando o sinal de entrada de paragem de emergência for activado, não poderá reiniciar todos os ares condicionados até que o desactive.
Português
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2.6

Ligar adaptadores iTM plus
Se tiver muitos ares condicionados utilize adaptadores iTM plus para os ligar. É um facto
que o número de grupos interiores que pode ser controlado utilizando um único Intelligent
Touch Manager está limitado a 64. Utilizando os adaptadores iTM plus, todavia, pode ligar
64 grupos adicionais de unidades interiores por adaptador iTM plus. Além disso, considerando que o Intelligent Touch Manager pode ser ligado a um máximo de sete adaptadores
iTM plus, é possível controlar, no máximo, um total de 512 grupos de unidades interiores
utilizando um único Intelligent Touch Manager.
ADVERTÊNCIA
• Certifique-se de que executa este procedimento com a fonte de alimentação
desligada. Não o fazer pode causar um choque eléctrico.
• Não junte os cabos com linhas de grande corrente, como os cabos de alimentação.

2.6.1

Localização dos terminais e diagrama conceptual de ligação
Ligue um adaptador iTM plus aos terminais plus ADP IF localizados na face traseira.
Como estes terminais têm polaridade, certifique-se de que liga, respectivamente, o fio
positivo ao terminal “+” e o fio negativo ao terminal “–”.
<Localização dos terminais e diagrama conceptual de ligação>
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A

Intelligent Touch Manager (Face traseira)

B

Adaptador iTM plus

C

plus ADP IF (Intelligent Touch Manager)

D

plus ADP IF (adaptador iTM plus)

E

Adaptador iTM plus em que a resistência terminal deve ser ligada
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2.6.2

Requisitos que devem ser cumpridos
• Tipo de cabo: Cabo CPEV ou FCPEV
• Espessura do núcleo: φ0,65 - 0,9 mm
• Comprimento do cabo: 50 metros ou menos
NOTA
A cada ar condicionado controlado por um adaptador iTM plus também é atribuído um
endereço entre “1-00” a “4-15”. A partir do Intelligent Touch Manager, é reconhecido
como “2:1-00”, “3:1-02” ou semelhantes, com o número de porta DIII-NET em prefixo.

2.7

Ligar a fonte de alimentação
Ligue o Intelligent Touch Manager a uma fonte de alimentação CA.
ADVERTÊNCIA
Os seguintes procedimentos devem ser realizados com a fonte de alimentação
desligada. Não ligue a fonte de alimentação até que sejam feitas todas as ligações. Não o fazer pode causar um choque eléctrico.

2.7.1

Localização dos terminais e diagrama conceptual de ligação
<Desenho conceptual da ligação da
fonte de alimentação>

Ligue a fonte de alimentação aos três terminais, L
(Live, Positivo), N (Neutro) e terra na secção
POWER.
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A

Terra

B

Interruptor de corrente diferencial residual

C

Fonte de alimentação de
100-240VAC 50/60 Hz
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2.7.2

Requisitos que devem ser cumpridos
• Tipo de cabo: Cabo equivalente a um cabo comum revestido a borracha resistente
(60245 IEC 53) ou superior
Cabo equivalente a um cabo comum revestido a cloreto de polivinil (60227 IEC 53) ou
superior
• Espessura do núcleo: Fio eléctrico: 1,0 - 2,0 mm²
Fio de terra: O tamanho deve cumprir com os códigos locais.
• Tratamento do terminal: Utilize um terminal redondo de tipo frisado (M4) com uma
manga isolante.
• Tensão da fonte de alimentação: Fase única de 100 a 240 VAC (a 50/60 Hz)
• Flutuação de tensão: ±10% ou menos
• Consumo eléctrico: 23 W
PRECAUÇÃO
• É necessário instalar um interruptor de corrente diferencial residual com capacidade para desligar a alimentação de todo o sistema.
• Se utilizar um interruptor de corrente diferencial residual, certifique-se de que
selecciona um interruptor adequado para proteger contra sobreintensidades
de corrente e curto-circuitos. Se utilizar um interruptor de corrente diferencial
residual apenas para o dispositivo de terra, certifique-se de que utiliza igualmente um disjuntor do circuito eléctrico.
• A fonte de alimentação requer a instalação de um interruptor de corrente diferencial residual e a ligação de um fio de terra. Depois de instalar um interruptor
de corrente diferencial residual, certifique-se de que este só é ligado ao Intelligent Touch Manager.
• Para evitar acidentes devido à ruptura ou desligamento de fios, fixe os cabos
de alimentação à montagem de cabo com resina azul com braçadeiras.
• Certifique-se de que liga o fio de terra.
• Não ligue o fio de terra a tubos de gás ou de água, pára-raios, ou fio de terra do
telefone.
• Substitua a unidade quando a mesma não puder ser ligada porque o fusível
rebentou.
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3

Instalação
O Intelligent Touch Manager pode ser instalado numa das seguintes três formas:
• Montagem na parede: O Intelligent Touch Manager é preso à placa metálica de montagem na parede.
• Montagem à face da parede: A porção traseira do Intelligent Touch Manager é embutida
na parede.
• Montagem directa ao anexo de controlo: O Intelligent Touch Manager é directamente
instalado no anexo de controlo utilizando parafusos de fixação.
<Maneiras de instalar>

Montagem na parede

Montagem à face
da parede

3.1

Montagem na parede

3.1.1

Peças a utilizar

Montagem directa ao anexo de controlo

Para fazer a montagem do Intelligent Touch Manager na parede, utilize as seguintes
peças acessórias de montagem:
• Placa metálica de montagem na parede, 1 pç.
• Parafuso de madeira com cabeça redonda (φ4,1×25), 4 pçs.
• Parafuso de aperto P (φ3×8), 1 pç.

3.1.2

Procedimento de instalação
Instale o Intelligent Touch Manager como mostrado na figura abaixo.
PRECAUÇÃO
• A placa metálica de montagem na parede tem muitos buracos para parafusos
de madeira com cabeça redonda. Apesar de ser possível utilizar qualquer um
destes buracos de parafuso, utilize os que estão o mais perto possível do
rebordo exterior para evitar a instabilidade.
• Fixe a placa metálica de montagem na parede em quatro pontos utilizando os
parafusos de madeira com cabeça redonda.

Português
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<Instalação de montagem na parede>

A
C
C
C
C

MO

NI
TO

R

B

A

Parede

B

Parafuso de aperto P

C

Parafuso de madeira com cabeça redonda
NOTA
• Como utilizar o parafuso de aperto P
Aparafuse a partir do fundo do Intelligent Touch Manager.

B

A

Parafuso de aperto P

B

Intelligent Touch Manager

C

Placa metálica de montagem na
parede

A
C

3.2

Montagem à face da parede

3.2.1

Peças a utilizar
Para fazer a montagem do Intelligent Touch Manager à face da parede, utilize as seguintes peças acessórias de montagem:
• Suporte da armação, 1 pç.
• Suporte rectangular, 2 pçs.
• Parafuso de cabeça plana (M4×40), 4 pçs.
• Parafuso de cabeça panela (M4×14, com anilha com mola e anilha plana), 4 pçs.
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3.2.2

Dimensões da abertura na parede
Utilize o seguinte desenho com dimensões para garantir uma abertura suficiente.
NOTA
Os modelos de papel fornecidos ajudam-no a marcar as dimensões da necessária
abertura na parede.
<Dimensões da abertura na parede para a montagem à face da parede>
258mm
4

B

A

224mm

211mm

E
C
D

241mm

3.2.3

A

Parede interior

B

Estrutura do edifício

C

Intelligent Touch Manager

D

Min. 60 mm

E

Abertura

Procedimento de instalação
Instale o Intelligent Touch Manager como se segue.
1. Antes de mais, insira o suporte da armação e o suporte rectangular na abertura da
parede e fixe-os de tal forma que a parede fique entre ambos.
NOTA
• É necessário planear antecipadamente a ligação dos fios ligados à face traseira do
Intelligent Touch Manager, pelo buraco de cabos no fundo do suporte da armação.
• Antes de instalar o corpo do Intelligent Touch Manager, retire a tampa de terminais
da face traseira.

Português
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<Fixar o suporte de armação e o suporte rectangular>

A

B

B
B

B

A

Parede

B

Parafuso de cabeça plana
NOTA

Quando fixar o suporte da armação, tenha cuidado para não deixar cair os suportes
rectangulares dentro da parede.

2. Retire o suporte de resina da face dianteira do Intelligent Touch Manager. Este suporte
está encaixado no rebordo do ecrã do monitor. Pode retirá-lo manualmente uma vez
que este não está aparafusado.
Retirar o suporte mostra quatro buracos de parafusos, dois buracos à esquerda e à
direita do ecrã do monitor.
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<Retirar suporte>

MONITOR

3. Insira o Intelligent Touch Manager no suporte da armação fixa à parede e instale-o aí
utilizando os parafusos de cabeça de panela.
<Instalar o corpo do Intelligent Touch Manager>

A

A
A
A

A

Parafuso de cabeça panela

4. Volte a encaixar o suporte de resina na face dianteira do Intelligent Touch Manager, tal
como estava antes.
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3.3

Montagem directa ao anexo de controlo

3.3.1

Peças a utilizar
Para fazer a montagem do Intelligent Touch Manager directamente ao anexo de controlo,
utilize as seguintes peças acessórias de montagem:
• Parafuso de cabeça panela (M4×40, com anilha com mola e anilha plana), 4 pçs.
• Porca (φ4), 4 pçs.

3.3.2

Dimensões da abertura na parede
Utilize o seguinte desenho com dimensões para garantir uma abertura suficiente.
NOTA
Os modelos de papel fornecidos ajudam-no a marcar as dimensões da necessária
abertura na parede.
<Dimensões da abertura na parede para montagem directa ao anexo de controlo>
257mm

B

A

4

92mm

E
207mm

60mm

C

D

272mm

3.3.3

A

Placa dianteira do anexo de controlo

B

Parede interior do anexo de controlo

C

Intelligent Touch Manager

D

Min. 25mm

E

Abertura

Procedimento de instalação
1. Retire o suporte de resina da face dianteira do Intelligent Touch Manager. Este suporte
está encaixado no rebordo do ecrã do monitor. Pode retirá-lo manualmente uma vez
que este não está aparafusado.
Retirar o suporte mostra quatro buracos de parafusos, dois buracos à esquerda e à
direita do ecrã do monitor.
2. Insira o Intelligent Touch Manager na abertura do anexo de controlo e instale-o aí utilizando os parafusos de cabeça panela.
3. Volte a encaixar o suporte de resina na face dianteira do Intelligent Touch Manager, tal
como estava antes.
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<Instalar o corpo do Intelligent Touch Manager ao anexo de controlo>

B

B

B

A
B

A
A
A

A

Parafuso de cabeça panela

B

Porca
PRECAUÇÃO

Se o Intelligent Touch Manager for directamente montado ao anexo de controlo,
então estará exposto aos terminais de ligação das linhas de alimentação quando
abrir a porta do anexo de controlo.
Para evitar o risco de um choque eléctrico por tocar acidentalmente nestes terminais de alimentação, por segurança, certifique-se de que monta a tampa de
terminais antes de iniciar o procedimento de instalação.
A

B

C
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4

Configuração básica
Se estiver certo de que todas as ligações foram feitas, prossiga para a configuração básica
do Intelligent Touch Manager. Aqui, “configuração básica” representa a definição do Intelligent Touch Manager para controlar a operação do seu sistema de ar condicionado.
Ligar a alimentação no Intelligent Touch Manager inicia um programa de configuração que lhe
permite completar o procedimento de configuração básica. Pode completar o procedimento de
configuração básica seguindo as instruções, apresentadas por passos, no ecrã do monitor.
A atribuição de definição feita por este procedimento pode ser alterada posteriormente.
As seguintes secções aparecem pela ordem dos passos de configuração.

4.1

Activar a bateria para a cópia de segurança
O Intelligent Touch Manager tem uma bateria embutida para reter estas configurações,
mesmo quando houver um corte na alimentação. Porque esta bateria está desactivada
por predefinição, a primeira coisa que deverá fazer é activá-la.
< Interruptor de cópia de segurança >

Abra a tampa deslizante dianteira e desenrosque os
parafusos para a retirar. Coloque o interruptor de
cópia de segurança em “ON”.

4.2

Activar o Intelligent Touch Manager e os ares condicionados
Ligue o Intelligent Touch Manager e os ares condicionados a ele ligados.
1. Primeiro, active os ares condicionados e depois ligue o Intelligent Touch Manager.
Aparece o ecrã de título e, passado algum tempo, aparece a mensagem “Pronto para
configurar o endereço centralizado de A/C”.
O “Endereço centralizado de A/C” (doravante referido como “endereço DIII-NET”)
refere-se a um número de gestão para identificar cada ar condicionado num sistema
DIII-NET. É necessário atribuir, manualmente, um endereço DIII-NET utilizando o
controlador remoto para cada ar condicionado. Consulte “4.8 Atribuir um endereço DIII-NET a cada ar condicionado” para saber como atribuir um endereço
DIII-NET.
Quando terminar de atribuir os endereços de ares condicionados, prossiga para o próximo passo.
2. Toque em OK.
Aparece o ecrã de configurações do idioma.
PRECAUÇÃO
Antes de ligar, certifique-se de que todos os procedimentos de instalação e ligação são feitos sem problemas.
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4.3

Definir o idioma de apresentação
Configure o idioma de apresentação utilizado em todos os ecrãs de configuração do
Intelligent Touch Manager.
<Ecrã de config. do idioma>

1. Toque no idioma desejado a partir daqueles listados no ecrã.
O botão de rádio ao lado do idioma que seleccionou está agora escolhido.
2. Toque em OK.
Aparece o ecrã de config. do local.
NOTA
Se aparecer a mensagem “Defina o interruptor de cópia de segurança para “ON”” em
vez do ecrã de config. do local, então não ligou a bateria de cópia de segurança em
4.1. Nesse caso, consulte “4.1 Activar a bateria para a cópia de segurança” para ligar
a bateria de cópia de segurança. Quando terminar, toque no botão OK mostrado com
a mensagem no ecrã. Depois aparece o ecrã de configuração de local.

4.4

Definir local
A “Definição de local” permite-lhe definir como quer ver, no ecrã, itens que são expressos
de diferentes maneiras dependendo da região, como data/hora, temperatura e pontos
decimais.
<Ecrã de config. do local>
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1. [AJUSTE LOCAL] Seleccione as opções desejadas no ecrã de config. do local.
[Idioma] Seleccione o idioma de apresentação.
[Data] Seleccione o formato de apresentação da data.
[Hora] Seleccione o formato de apresentação da hora (relógio de 24 ou 12 horas).
[Celsius / Fahrenheit] Seleccione a unidade de apresentação da temperatura (Celsius
ou Fahrenheit).
[Ponto decimal / separador CSV] Seleccione o símbolo de ponto decimal e o delimitador para ficheiros CSV. Consulte o manual de utilizador para detalhes.
[Cor do ícone] Seleccione a cor do ícone.
2. Quando a configuração estiver feita toque em OK.
Aparece o ecrã de Conf fuso horário.

4.5

Definir o fuso horário
Defina o fuso horário local padrão se quiser utilizar o relógio de sistema.
<Ecrã de Conf fuso horário>

1. No ecrã de Definições de Fuso Horário, selecione o fuso horário da sua região na
caixa da lista.
2. Toque em OK.
Aparece o ecrã de Config Hora/DTS.

4.6

Definir a hora actual e o horário de verão
Ajuste o relógio e configure a programação do horário de verão.
<Ecrã de Config Hora/DST>

1. No ecrã de configuração Hora/DST, defina a hora/data e a programação do horário de
Verão. (Active ou desactive a função de horário de Verão. Se activada, seleccione a
hora início e o fim do tempo.)
2. Toque em OK.
Aparece o ecrã de configuração registo auto. de A/C.
36
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4.7

Confirmar os resultados de registo automático do ar condicionado
No ecrã de registo automático do A/C, aparece a mensagem “O seguinte A/C foi ligado.
Quer registar para ponto de gestão? O sistema reiniciará depois do registo”.
1. Certifique-se de que são apresentados todos os ar condicionados a que atribuiu um
endereço DIII-NET em “4.8 Atribuir um endereço DIII-NET a cada ar condicionado”.
Se detectar algum problema, toque em Vizualizar actualizações para recarregar informação actualizada ou rever as configurações de endereço DIIi.
2. Quando aparecer o diálogo de confirmação, toque em Sim.
O Intelligent Touch Manager reinicia e aparece o ecrã principal. A configuração do
Intelligent Touch Manager está agora completa.
NOTA
Quando é conectar o adaptador iTM plus, ligue o adaptador iTM plus previamente.

4.8

Atribuir um endereço DIII-NET a cada ar condicionado
Num sistema DIII-NET há um número de gestão para identificar cada ar condicionado. A
isto pode chamar-se endereço de DIII-NET. É necessário atribuir, manualmente, um
endereço DIII-NET utilizando o controlador remoto para cada ar condicionado.
Existem vários tipos de controladores remotos, cada um com um diferente requisito de
atribuição de um endereço DIII-NET. Esta secção descreve os dois tipos de controladores
remotos mais utilizados, controladores com fios e de navegação, como exemplo.
NOTA
Para informações sobre como atribuir endereços para o equipamento Ventilador (Ventilador Recuperador de Calor) e vários adaptadores (tais como um adaptador universal), consulte o manual de cada produto.

4.8.1

Botões e áreas do controlador remoto
Os nomes dos botões e das áreas de um controlador remoto com fios utilizado nesta
secção são apresentados abaixo.
<Controlador remoto com fios>

A

Área de apresentação do endereço

B

Área de apresentação do número de parâmetro

C

Botões de programação da hora

D

Botões de definição da temperatura

E

Botão INICIAR/PARAR temporizador

F

Botão de Inspecção / Experimentação

A
B
C
D
E
F
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Os nomes dos botões e das áreas de um controlador remoto de navegação utilizado
nesta secção são apresentados abaixo.
<Controlador remoto de navegação>

A

Ecrã

B

Botão para cima

C

Botão de menu/entrada

D

Botão para a direita

E

Botão cancelar

A
B

F

Botão para baixo

C
D
E
F

4.8.2

Procedimento para um controlador remoto com fios
O seguinte descreve como atribuir um endereço DIII-NET quando estiver instalado um
controlador remoto com fios.
NOTA
Depois de ligar, o controlador mostra o símbolo “88” por cerca de um minuto depois de
apresentar toda a informação no seu ecrã. Durante este período pode acontecer que a
sua operação não seja aceite. Se tal acontecer, tente trabalhar, novamente, com o
controlador remoto depois de “88” desaparecer.

1. Prima e mantenha o botão de Inspecção/Experimentação premido durante 4 segundos ou mais.
Aparece “SETTING” no centro do ecrã do controlador remoto.
<Passo 1>

HH

2. Utilizando os botões de definição da temperatura, altere o valor apresentado na área
de apresentação do número de parâmetro para “00”.
É apresentada a definição actual de endereço na área de apresentação do endereço.
(Esta área irá apresentar “–” se não houver um endereço definido.)
<Passo 2>

GROUP
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NOTA
O número de parâmetro não pode ser alterado para “00” quando o Intelligent Touch
Manager não está ligado.
Ligue o Intelligent Touch Manager e espere um pouco antes de tentar trabalhar com o
controlador remoto. Também não pode alterar o número de parâmetro para “00” quando
o Intelligent Touch Manager não estiver a comunicar normalmente com as unidades
interiores. Certifique-se de que os cabos estão ligados correctamente.

3. Prima o botão de temporizador INICIAR/PARAR para fazer com que o indicador
“GROUP” pisque.
Agora está pronto para alterar o endereço DIII-NET.
<Passo 3>

GROUP

SETTING

4. Utilizando os botões de programação de hora, seleccione o endereço que quer definir.
<Passo 4>

GROUP

SETTING

5. Prima o botão de temporizador INICIAR/PARAR para fazer com que o indicador
“GROUP” se mantenha aceso.
O endereço DIII-NET foi definido.
<Passo 5>

GROUP
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6. Prima o botão de Inspecção/Experimentação.
Está agora de volta ao ecrã mostrado no passo 6-2.
<Passo 6-1>

GROUP

SETTING

<Passo 6-2>

HH

4.8.3

Procedimento para um controlador remoto de navegação
O seguinte descreve como atribuir um endereço DIII-NET quando estiver instalado um
controlador remoto de navegação.
NOTA
Não pode realizar o seguinte procedimento quando a luz de fundo de apresentação
estiver desligada. Neste caso, prima qualquer tecla para ligar a luz de fundo antes de
iniciar o procedimento.

1. Prima e mantenha o botão cancelar premido durante 4 segundos ou mais.
É apresentado o menu “Progra. Locais”.
<Passo 1>
Refrigera

00 00
TempAjust Recinto

30 C

30 C

2. Utilizando os botões para Cima/Baixo, seleccione “Progr. Nº de grupo” e prima o botão
menu/entrada.
É apresentado o menu “Progr. Nº de grupo”.
<Passo 2>
P r o gra . L o c a i s

1/2

Ligar/desligar operação teste
Contacto ser viço Registr.
Lista de prog. Locais
Progr. Nº de gr upo
Progr. Num. Air net Unid. Int.
Registro de erro
Voltar

40

07_PT_3P291714-1.indd 40

Ajuste

Manual de instalação 3P291714-1
DCM601A51 intelligent Touch Manager

Português

3/27/2012 1:56:04 PM

NOTA
O menu “Progr. Nº de grupo” não é apresentado quando o Intelligent Touch Manager
não está ligado. Ligue o Intelligent Touch Manager e espere um pouco antes de tentar
trabalhar com o controlador remoto. O menu “Progr. Nº de grupo” também não é apresentado quando o Intelligent Touch Manager não estiver a comunicar normalmente
com as unidades interiores. Certifique-se de que os cabos estão ligados correctamente.

3. Utilizando os botões para Cima/Baixo, seleccione “Progr. Nº de grupo (Grupo)” e prima
o botão menu/entrada.
A definição actual de endereço é apresentada.
<Passo 3>
Progr. Nº de gr upo
Progr. Nº de gr upo (Gr upo)
Progr. Nº de gr upo (Unidade)

Voltar

Ajuste

4. Prima o botão menu/entrada para libertar a actual definição de endereço.
A indicação de modo passa de “Ajuste” para “Libertar”. Agora está pronto para alterar
o endereço DIII-NET.
<Passo 4>
Progr. Nº de gr upo (Gr upo)
Nº de grupo Deﬁnir

1-00
Voltar

Liber tar

5. Utilizando os botões para cima/baixo, seleccione o endereço que quer definir.
<Passo 5>
Progr. Nº de gr upo (Gr upo)
Nº de grupo Liber tar

1-00
Voltar

Alterar

6. Prima o botão menu/entrada.
O endereço DIII-NET foi definido.
<Passo 6>
Progr. Nº de gr upo (Gr upo)
Nº de gr upo Deﬁnir

1-03
Voltar
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7. Prima três vezes o botão Cancelar. Está agora de volta ao ecrã mostrado no passo
7-2.
<Passo 7-1>
Progr. Nº de gr upo (Gr upo)
Nº de gr upo Deﬁnir

1-03
Voltar

Liber tar

<Passo 7-2>
Refrigera

00 00
TempAjust Recinto

30 C

4.8.4

30 C

Definir um endereço único para cada unidade (quando está activada
a distribuição de energia)
É necessário definir um endereço único para cada unidade quando está activada a distribuição de energia. Para saber como definir um endereço, consulte o manual de comissionamento.
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5

Configuração do endereço da unidade exterior
Para que o Intelligent Touch Manager identifique cada unidade exterior é necessário que
lhe seja atribuído um endereço único.
Siga o seguinte procedimento descrito neste capítulo.

5.1

Procedimento
Para definir o endereço de uma unidade exterior, utilize os botões providenciados na
placa do circuito impresso da unidade.
A definição ou estado actual de funcionamento de uma unidade exterior é indicado pelos
LED estarem ligados, a piscar ou desligados.

Indicador de modo (LED)

Interruptor de modo

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P
BS1 BS2 BS3 BS4 BS5

Monitor de operação do microcomputador

1. Prima o botão BS1 durante 5 segundos ou mais. O LED H1P acende-se.
2. Prima o botão BS2 13 vezes. Isto implica que cada LED na placa de circuito impresso
esteja no estado abaixo, indicando que se está no modo de configuração do endereço.
H1P
: On

H2P

H3P

H4P

H5P

H6P

H7P

: Off

3. Prima o botão BS3. Pode agora descobrir a definição actual de endereço pelos LED
que piscam.
4. Prima BS2 para alterar para o endereço pretendido. (Defina o número de endereço
dentro da gama de 1 a 127. A definição padrão é “0”.)
5. Prima BS3 duas vezes para fixar a definição do endereço.
6. Prima o botão BS1 uma vez para voltar para o modo normal.
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6

Guia de funcionamento rápido
Este capítulo descreve como iniciar/parar as áreas e pontos de gestão registados no
Intelligent Touch Manager e como apresentar rapidamente a respectiva informação. Para
procedimentos de operação detalhados consulte o manual de utilizador.

6.1

Ver a informação de área alvo e de ponto de gestão em formato de lista
A
B

6.2

A

Toque no botão de Lista.

B

O ecrã passa para a vista de lista, onde o nome, modo de funcionamento, temperatura definida e velocidade vent. de todas as áreas e unidades interiores aparece listada.

Ver áreas alvo e pontos de gestão
A
B

A

Pode verificar o nível hierárquico da área ou unidade interior actual.

B

Prima o botão Baixo para ir para a área a ser selecionada e visualizar as áreas e os
pontos de gestão das mesmas.

C

C
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6.3

Iniciar/parar uma área ou ponto de gestão

B
A

A

Seleccione a área ou ponto de gestão que quer iniciar ou parar.

B

Na caixa de combinação Iniciar/Parar, seleccione Iniciar ou Parar para iniciar ou
parar a área/ponto de gestão, respectivamente. O ícone está a verde ou vermelho
(dependendo da configuração do sistema) quando o ponto de gestão é iniciado (em
funcionamento) e a cinzento quando parado.

C
C
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C

Quando o diálogo de confirmação está definido para “Activado” na configuração do
sistema, a mensagem correspondente aparecerá. Seleccione o botão Sim para confirmar a operação Iniciar/Parar.
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