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Certifique-se de que lê este manual antes da instalação e siga as instruções. 

Acessórios
Verifique se os seguintes acessórios estão incluídos:

Nome Adaptador Suporte 
da placa 
de circuito 
impresso

Braçadeira Manual de 
instalação

Cablagem

Forma

Quanti-
dade

1x 4x 3x 1x 1x

Fiação elétrica
• Certifique-se de que os fios para as unidades não passam sobre 

a placa de circuito impresso quando efetuar a ligação.
• Ligue o adaptador à unidade de interior conforme descrito abaixo.

Placa de circuitos 
impressos da unidade 
de interior

X40A

X5A
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Receber o sinal de operação
Instalar um alarme

A

A: alarme (fornecimento local)

CA 220~240 V
X11

X12

Exemplo:

Instalar um sistema de ventilação 

V

V: sistema de ventilação (fornecimento local)

CA 220~240 V
X13

X14

Exemplo:

Quando instalar o dispositivo de segurança externo (alarme, ventilação) 
como fornecimento local, ligue-o através desta PCB do relé.

Cuidado 
Relativamente à seleção de alarme e ventilação, selecione a respetiva 
especificação de acordo com os regulamentos locais

• Apenas o sinal de operação ATIVADA é saída da unidade de interior.
• Quando ocorre uma anomalia, o dispositivo de segurança externo 

começa e continua a funcionar. Determine outro meio para parar 
o dispositivo de segurança externo (não é fornecido um sinal de 
paragem da unidade de interior).

• Especificações de contacto da PCB do relé: corrente em estado 
estável de 1 A (RMS), corrente de arranque de 3 A (pico).
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Se o instalador tiver de ligar o dispositivo externo com corrente elétrica 
superior a 1 A, é recomendável ligar o dispositivo de acordo com o 
diagrama seguinte.

PCB do relé
X1M

Relé eletromagnético

CA 220-240 V

Dispositivo externo com 
corrente superior a 1 A CA 220-240 V

Regulação local
É necessário alterar as regulações no controlo remoto.

Se pretende alterar os 
incrementos para...

Então

M SW –

Desativar
15 (25) 15

01 (predefinição)

Activo 02

Instalação
• Não junte fios de alta e de baixa tensão. 
• Acondicione fios em excesso com as abraçadeiras presas para 

segurar fios soltos fora da placa de circuitos impressos da unidade 
de interior.

Nota: É necessária caixa de instalação para a placa de circuito impresso 
do adaptador para instalar o adaptador. Para obter os detalhes da 
instalação relativos à instalação da caixa na unidade, consulte o manual 
de instalação fornecido com a caixa de instalação.
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