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Precauções de Segurança
Leia as precauções de segurança com atenção para o uso correcto do produto.
Para aproveitar ao máximo as funções do ar condicionado e para evitar o mau funcionamento
devido a mau manuseio, recomendamos que leia cuidadosamente este manual de instruções
antes de as utilizar.
Este ar condicionado está classificado em “electrodomésticos não acessíveis ao público geral”.
•• As Precauções de Segurança descritas aqui são classificadas como AVISO e CUIDADO.
Ambas contém informações importantes sobre a segurança. Certifique-se de que observa todas
as precauções sem falta.

AVISO

A não observância destas instruções pode resultar em lesões pessoais ou morte.
A não observância destas instruções pode resultar em danos materiais

CUIDADO

ou lesões pessoais, que podem ser sérias dependendo das circunstâncias.

Depois de ler, mantenha este manual num local conveniente para que possa consultá-lo sempre que necessário.
Se o equipamento for transferido para um novo utilizador, certifique-se que transfere também o manual.

■■Sobre o intelligent Touch Manager

AVISO
•• Não modifique ou repare o produto por si mesmo.
Isto pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.
Consulte o seu revendedor Daikin.

•• Não use materiais inflamáveis (por exemplo, laca ou insecticida) perto do produto.
Não limpe o produto com benzeno, diluente e semelhantes.
Isto pode causar danos de quebra no produto, choques eléctricos ou incêndio.

•• Não instale o produto sozinho.
Instalação desadequada pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.
Consulte o seu revendedor Daikin.

•• Não desloque ou reinstale o produto por si mesmo.
Instalação desadequada pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.
Consulte o seu revendedor Daikin.

•• Este equipamento não foi concebido para ser usado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de
experiência e conhecimento, a menos que tenham supervisão ou instruções
relativas ao uso do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança.
•• As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o equipamento.
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Itens a ser Rigorosamente Observados
CUIDADO
•• Não brinque com a unidade ou com o intelligent Touch Manager.
A operação acidental por uma criança pode resultar em comprometimento das funções corporais e prejudicar a saúde.

•• Nunca desmonte o intelligent Touch Manager.
Tocar nas peças internas pode resultar em choques eléctricos ou incêndio.
Consulte o seu revendedor Daikin ou mecânico autorizado para inspecções internas e ajustes.

•• Não opere com mãos molhadas.
Fazê-lo pode resultar em choques eléctricos.

•• Não lave o intelligent Touch Manager.
Fazê-lo pode causar fugas e/ou curto circuito e resultar em choques eléctricos ou incêndio.

•• Nunca toque nas peças internas do intelligent Touch Manager.
Não remova o painel frontal. Tocar certas peças internas causará choques eléctricos e danos à
unidade. Por favor consulte o seu revendedor Daikin sobre a verificação e o ajuste de peças internas.

•• Não instale o intelligent Touch Manager onde houver risco de humidade.
Se a humidade chegar ao produto, existe um risco de causar danos a componentes electrónicos internos para além de choques eléctricos.

•• Assegure-se de que o intelligent Touch Manager não está exposto a luz solar directa.
Isto causará descoloração do ecrã LCD, o que resulta em perda de legibilidade.

•• Não limpe o painel de controlo com benzeno ou outro solvente orgânico.
Isto causará descoloração e/ou descascamento. Se o painel precisar de limpeza, use um pano
húmido com um pouco de detergente neutro diluído em água. Limpe com um pano seco depois.

•• Nunca opere os botões do controlador com objectos pontiagudos e duros.
Isto pode resultar em danos ao controlador remoto.

•• Não puxe ou torça o cabo do controlador.
Isto pode causar mau funcionamento.

•• Antes de limpar, certifique-se de que para o funcionamento e desliga o disjuntor de alimentação.
Não o fazer pode resultar em choques eléctricos ou lesões.

■■Unidade Interior e Unidade Exterior

AVISO
•• Tenha em atenção que exposição prolongada e directa a ar frio ou quente do ar
condicionado, ou a ar que é demasiado frio ou quente.
Pode ser prejudicial à sua condição e saúde física.

•• Não coloque objectos, incluindo varas, os seus dedos, etc., na entrada ou saída de ar.
Não o fazer pode resultar em lesões devido ao contacto com as pás do ventilador do ar condicionado que giram a alta velocidade.
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Precauções de Segurança
AVISO
•• Não use o produto em atmosferas contaminadas com vapor de óleo, tal como
vapor de óleo de cozinha ou de máquina.
Usar este produto nesse tipo de locais pode resultar em danos de quebra, choque eléctrico ou
incêndio.

•• Não use este produto em locais com fumo de oleoso excessivo, tal como cozinhas, ou em locais com gás inflamável, gás corrosivo ou pó metálico.
Usar este produto nesse tipo de locais pode causar incêndio ou falha do produto

•• Tenha cuidado com fogo em caso de fuga de fluído de refrigeração.
O fluído de refrigeração dentro do ar condicionado é seguro e normalmente não vaza. Contudo,
no evento de uma fuga, contacto com um queimador, aquecedor ou fogão sem protecção pode
resultar na formação de gás nocivo. Desligue o objecto em causa, ventile a sala e contacte o seu
revendedor Daikin.
Não use o ar condicionado até que um técnico de serviço qualificado confirme que a fuga foi reparada.

•• Não opere o ar condicionado enquanto usar um insecticida de tipo de fumigação
de sala.
Os químicos de fumigação depositados na unidade poderiam pôr em perigo a saúdo daqueles
que são hipersensíveis a esses químicos.

•• No caso de usar um disjuntor de carregamento fornecido com um fusível, certifique-se de que a capacidade do fusível é a correcta.
Usar um fio condutor normal pode causar falha ou incêndio.

•• Não inicie ou pare o funcionamento do ar condicionado com o disjuntor de alimentação.
Fazê-lo pode causar incêndio ou fuga de água.
Além disso, o ventilador irá rodar abruptamente se a compensação de falha de alimentação
estiver activada, o que resultar em lesões.

•• Não monte acessórios por si mesmo.
Certifique-se de que usa apenas acessórios especificados pelo fabricante.
Instalação desadequada pode resultar em fuga de água, choques eléctricos ou incêndio.
Consulte o seu revendedor Daikin.

•• Certifique-se de que liga a unidade à terra.
Uma ligação à terra desadequada pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.
Não ligue a unidade à terra por um tubo utilitário, pára-raios ou terra de tomada telefónica.

•• Certifique-se de que instala um disjuntor de fuga à terra.
Não instalar um disjuntor de fuga à terra pode resultar em choques eléctrico ou incêndio.
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Itens a ser Rigorosamente Observados
AVISO
•• Quando o ar condicionar estiver a funcionar mal (deixando um odor a queimado,
etc.), desligue a alimentação.
O funcionamento continuado sob essas condições pode resultar em falha, choques eléctricos ou incêndio.
Contacte o seu revendedor Daikin.

•• Consulte o seu revendedor Daikin se o ar condicionado submergir devido a um
desastre natural ou tufão.
Não opere o ar condicionado. Senão, isso pode resultar em falha, choques eléctricos ou incêndio.

•• Certifique-se de que usa uma fonte de alimentação dedicada para o ar condicionado.
Usar qualquer outra fonte de alimentação pode causar produção de calor, incêndio ou falha do produto.

•• Consulte o seu revendedor Daikin em relação a o que fazer em caso de fuga do
fluído de refrigeração.
A fuga de fluído de refrigeração excedendo o limite de concentração pode levar ao esgotamento de oxigénio.
Note que quando o ar condicionar está para ser instalado numa sala pequena, é necessário
tomar medidas apropriadas para que a quantidade de qualquer fluído de refrigeração não exceda
o limite de concentração em caso de fuga.

CUIDADO
•• Não use o ar condicionados para outros propósitos que não os projectados.
Não use o ar condicionado para arrefecer instrumentos de precisão, comida, plantas, animais ou obras de arte,
já que isto pode afectar adversamente o desempenho, qualidade e/ou longevidade do objecto em questão.

•• Não remova a guarda do ventilador da unidade exterior.
Fazê-lo pode resultar em lesões devido ao contacto com as pás do ventilador da unidade que giram a alta velocidade.

•• Depois do uso prolongado, verifique a prateleira da unidade e as suas montagens por danos.
Se deixada numa condição danificada, a unidade pode cair e causar lesões.

•• Não permita que uma criança se pendure numa unidade exterior e evite colocar
algum objecto nela.
Cair ou tombar pode resultar em lesões.

•• Não bloqueie as entradas ou saídas de ar.
O fluxo de ar inadequado pode resultar em desempenho insuficiente ou falha.

•• Não deixe que crianças brinquem na ou à volta da unidade exterior.
Se tocarem na unidade sem cuidado, podem ser causadas lesões.

•• Não toque na entrada de ar ou nas lâminas de alumínio da unidade exterior.
Fazê-lo pode resultar em lesões.
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Precauções de Segurança
CUIDADO
•• Não coloque objectos que são susceptíveis a humidade directamente sob a unidade interior ou exterior.
Sob certas condições, a condensação na unidade principal ou tubos de refrigeração, sujidade
no filtro de ar ou bloqueios no escoamento podem causar gotejamento ou falha do objecto em questão.

•• Não coloque equipamentos que produzam chamas desprotegidas em locais
expostos ao fluxo de ar da unidade.
Fazê-lo pode prejudicar a combustão do queimador.

•• Não coloque aquecedores directamente por baixo ou perto da unidade interior.
O calor resultante pode causar deformação da grelha da entrada.

•• Certifique-se de que crianças, plantas ou animais não são expostos directamente ao fluxo de ar da unidade, já que podem ocorrer efeitos adversos.
•• Não coloque recipientes inflamáveis, tais como latas de spray, a menos de 1 m da saída de ar.
Os recipientes podem explodir dado que o fluxo de ar quente da unidade interior ou exterior os afecta.

•• Não toque nas partes motoras na altura da substituição do filtro.
O motor em funcionamento está a uma temperatura alta e pode causar queimadura.

•• Desligue o interruptor de alimentação principal quando os ares condicionados
não vão ser usado por um períodos prolongados.
Quando o interruptor de alimentação principal é deixado ligado, alguma energia eléctrica
(watts) ainda são consumidos mesmo que o ar condicionado não esteja a funcionar. Portanto,
desligue o interruptor de alimentação principal para poupar energia. Ao resumir o funcionamento, para assegurar um bom funcionamento, ligue a interruptor de alimentação principal 6
horas antes de operar o ar condicionado outra vez.

•• Não instale o ar condicionado em locais onde exista o risco de fuga de gás inflamável.
No evento de uma fuga de gás, a acumulação de gás perto do ar condicionado pode resultar em incêncido.

•• Não se sente ou permaneça em qualquer base instável na altura do funcionamento ou manutenção do ar condicionado.
A base pode tombar e isto pode resultar em lesões.

•• Não opere com a tampa do painel de controlo aberta.
Se entrar água dentro do painel, pode resultar em falha do equipamento ou choque eléctrico.

•• Não coloque objectos em proximidade directa da unidade interior e não deixe
que folhas e outros detritos de acumulem à volta da unidade exterior.
As folhas são um viveiro para pequenos animais que podem entrar na unidade. Assim que
entrarem na unidade, esses animais podem causar falha, fumo ou incêndio ao fazer contacto
com peças eléctricas.
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Itens a ser Rigorosamente Observados
CUIDADO
•• Não coloque recipientes com água (vasos de água, etc.) na unidade interior ou
exterior.
Fazê-lo pode causar fugas e/ou curto circuito e resultar em choques eléctricos ou incêndio.

•• Não lave o ar condicionado com água.
Fazê-lo pode causar fugas e/ou curto circuito e resultar em choques eléctricos ou incêndio.

•• Para evitar a exaustão de oxigénio, assegure-se de que a sala está adequadamente ventilada se equipamento, tal como queimadores, é usado em conjunto
com o ar condicionado.
•• Realize uma ventilação de tempos a tempos.
Ventilação insuficiente pode resultar em deficiência de oxigénio.
Tenha cuidado ao usar o ar condicionado com outro equipamento de aquecimento.

•• Não lave o interior das unidades interior e exterior sozinho,
Consulte sempre o seu revendedor Daikin.
O uso de um método de lavagem ou detergente incorrecto pode danificar as partes de resina
ou causar fugas de água.
Para além disso, pode resultar falha, produção de fumo ou ignição se as peças eléctricas ou o
motor se molharem com detergente.

•• Tenha atenção ao que faz no momento da limpeza ou inspecção do filtro de ar.
Quando é necessário trabalho em locais alto, tome muita atenção. Se o andaime for instável,
pode cair ou tombar e isto pode resultar em lesões.

•• Disponha o dreno para garantir a drenagem completa.
Se não ocorrer a drenagem apropriada do tubo de drenagem exterior durante o funcionamento do ar condicionado, isto pode causar fuga de água da unidade interior e resultar em
sujidade ou falha.
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Precauções de Segurança
CUIDADO
•• Instale o ar condicionar num local bem ventilado que esteja livre de obstruções.
•• Não use o ar condicionado nos seguintes tipos de local:
a. Onde há uso considerável de óleo mineral como óleo de corte
b. Onde existe muito sal tal como na área da praia
c. Onde existe gás de enxofre como numa estância de águas quentes
d. Onde existem flutuações de tensão consideráveis como numa fábrica
e. Onde existem veículos a motor ou embarcações marítimas
f . Onde existe óleo atmosférico considerável como em áreas de cozinha
g. Onde existem máquinas que geram radiação electromagnética
h. Onde o ar contém fumos ou vapor ácido ou alcalino
•• Protecção contra a neve
Para detalhes, consulte o seu revendedor.

•• Preste também atenção ao ruído de funcionamento.
•• Seleccione os seguintes tipos de localização:
a.	Um local que possa suportar suficientemente o peso do ar condicionado com menos ruídos
e vibrações de funcionamento.
b.	Um local onde o fluxo de ar quente da saída de ar da unidade exterior e o ruído de
funcionamento não causem incómodo aos vizinhos.
•• Certifique-se de que não existem obstruções perto da saída de ar da unidade exterior.
As obstruções podem resultar em mau desempenho e num aumento do ruído de
funcionamento.
•• Se ocorrerem ruídos anormais, aconselhe-se com o seu revendedor.
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Visão Global do Sistema
1. Sobre o iTM (intelligent Touch Manager)
1-1 Características Principais
•• O iTM é um controlador central avançado operado usando um painel de toque de 10,4”. Este
permite-lhe monitorizar facilmente, tal como operar ares condicionados e equipamento genérico
conectado ao iTM a partir do painel de toque.
•• Um iTM pode monitorizar e controlar um máximo de 64 grupos de unidades interiores (128 unidades),
incluindo um Ventilador. O iTM pode ser expandido com até mais sete adaptadores iTM que, de forma
semelhante ao iTM, podem conectar um máximo de 64 grupos de unidades interiores (128 unidades); isto é,
com um iTM pode controlar e monitorizar um máximo de 512 grupos de unidades interiores (1024 unidades). 
Um grupo de unidades interiores refere-se ao seguinte:
(1) Uma unidade interior sem controlador remoto

(2) Uma unidade interior controlada com um ou dois controladores remotos

Unidade interior
ou
Sem controlador remoto

Controlador remoto

Controlador remoto

(3) Até 16 unidades interiores controladas como grupo com um ou dois controladores remotos

Controlador remoto

Até 16

Dois controladores remotos

Até 16

•• O iTM permite-lhe definir privilégios para Utilizadores e Gestores, para que possa definir e gerilos de acordo com os seus respectivos privilégios. Para além disso, ao ligar o iTM com
computadores numa LAN, pode definir Gestão via web e permitir que um máximo de 4 gestores
e 16 utilizadores acedam simultaneamente ao iTM, e se estiver disponível uma ligação à
Internet, então pode monitorizar e operar o iTM remotamente, via Internet.
•• O iTM permite-lhe programar o funcionamento de cada ar condicionado em detalhe.
Pode definir um programa anual definindo um programa por dia da semana e definindo Dias Especiais tais como feriados extra.
Alterações por estação são alcançadas definindo um período de validade para os programas.
•• Usando funções opcionais, pode apresentar a planta do piso de edifícios individuais e semelhantes como fundo
do ecrã de monitorização do iTM, e monitorizar e operar vendo a disposição real dos ares condicionados.
•• Pode usar o Controlo Sincronizado para iniciar/parar ares condicionados em conjunção com
outros equipamentos ou a função de Reposição para poupar energia.
•• Pode usar a função Distribuição Proporcional de Energia (software opcional) para distribuir a factura eléctrica pelos
inquilinos ou a função Navegador de Energia (software opcional) para gerir o consumo de energia sistematicamente.
•• Conectando uma memória USB ao iTM, pode gravar dados de factura, dados de consumo de
energia orçamentado/real , definições de funções, dados de histórico, etc. para um ficheiro CSV.

NOTA
•• É recomendado guardar dados periodicamente por forma a evitar a perda dos seus dados
importantes devido a um problema acidental.
Português
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1-2 Configuração do Sistema

Gestão via web
Gestão via web possível a partir de PC ligado à rede
No máximo, podem iniciar sessão ao mesmo tempo
4 administradores e 16 utilizadores

Intranet/Internet

Gestão via web
ROUTER
Até 64 grupos
HUB/INTERRUPTOR/ROUTER/....
Porta LAN
Porta D3net
RS485
(Porta do adaptador
de expansão)

Até 7
...

iTM
Adaptador
iTM plus

Adaptador
iTM plus

Adaptador
iTM plus

Porta USB
D3net

Porta Di/Pi
Memória USB
Porta Di/Pi
Porta 1~4:
Porta 1: Entrada de sinal de Paragem Emergência
Porta 2~4: Entrada de impulso do contador de potência
Sinal de entrada (contacto) tal como o sinal
de falha de energia

13

Entrada de sinal de Paragem Emergência
Entrada de impulso do contador de potência
Sinal de entrada (contacto) tal como o sinal
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1-3 O que é um Ponto/Área de Gestão?
O que é um ponto de gestão?
Um ponto de gestão é o equipamento alvo monitorizado e operado utilizando o iTM.
Os tipos de pontos de manutenção que podem ser controlados pelo iTM são os seguintes:
Interior, Ventilador, Dio, Analógico, Impulso e Exterior, Chiller

O que é uma área?
Uma área é um grupo hierárquico no qual os pontos de gestão, monitorizados pelo iTM, são
classificados. Pode popular uma área com áreas-membro e pontos de manutenção. Uma área
Total, na qual não pode registar ou apagar membros manualmente, é fornecida por predefinição.
Número máximo de áreas que podem ser criadas: 650 (Totais excluídas)
Exemplo:

Toda a Área

Área

Ponto de gestão

Topo

Número total de pontos
de gestão que podem
ser registados nas Áreas
de topo :
1300 (Todos excluído)

Lavatório
Unidade Interior de lavatório
1F
1F
Unidade interior

Todos

Número máximo
de pontos de
gestão e áreas
que podem ser
registados numa
área : 650

Sala de reuniões
Unidade interior da sala de reuniões
Unidade interior de escritório

Níveis

Nível 1

2

3

Número máximo de níveis hierárquicos que podem ser criados: 10 níveis

NOTA
Os pontos de gestão registados são registados automaticamente na pasta para o tipo de ponto
de gestão correspondente definido sob Total.

Português
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Pode registar um ponto de manutenção em duas ou mais áreas. Contudo, não pode registar o
mesmo ponto de manutenção duas ou mais vezes numa área. Também não pode registar a
mesma área em duas ou mais áreas.

Exemplo:

Área
Topo

Ponto de gestão
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 ... Nível 10
Todos
Interior
Ventilador
Dio
Analógico

Áreas/Pontos de
gestão apresentados
quando se toca em
Topo.

Impulso
Exterior
Chiller (Refrigerador)

•Os ponto de gestão
registados pertencem
automaticamente a
uma área com base
no seu tipo.
•As áreas com pontos
de gestão de tipos
não existentes não
são apresentadas.

Edifício A
1F Norte
Corredor
1F Sul
Sala de Sala de
reuniões Reuniões A
Ponto de gestão A

O mesmo ponto de
gestão não pode estar
registado na mesma
área.

Ponto de gestão A

Ponto de gestão A
Corredor
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A mesma área não
pode estar registada
repetidamente.

Português

1-4 Método de Funcionamento do Painel de Toque
O funcionamento é possibilitado tocando no painel com os seus dedos ou uma caneta de toque.
Certifique-se de que não usa itens pontiagudos, já que estes podem danificar o ecrã de toque
permanentemente.
<Ecrã Vista padrão (Ícone)>
(3)

(3)
(2)
(3)
(6)

(1)
(8)

<Diálogo Conﬁg. Detalhes>

(5)

(5)

(7)

)(4)

O seguinte descreve a aparência do texto em cada componente, apresentado no ecrã, no estado
normal, quando está seleccionado (foi tocado) ou quando está desactivado. (* Para componentes
não mostrados na Vista Padrão acima, consulte a respectiva página de descrição detalhada.)
Português
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(1) Ícone da área/ponto de manutenção centralmente monitorizados

Estado não seleccionado

Estado seleccionado

(2) Lista, barras de deslocamento e ordenação

Imagem de Lista
•• As barras de deslocamento aparecem quando existem linhas e colunas escondidas.
•• Para apresentar linhas e colunas escondidas, prima

ou deslize as barras de deslocamento.

•• Para apresentar texto em colunas truncadas, deslize a separação da coluna.
•• Quando a ordenação está activada, toque no cabeçalho para ordenar a coluna de acordo com a
sequência mostrada na figura abaixo.

Estado iniciação

Ordem ascendente Ordem descendente

(3) Botão

Estado normal

Estado premido

Estado desactivado

Com ferramenta de dica
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NOTA
•• Componentes como botões e caixas de selecção estão desactivados quando não estão
satisfeitas todas as condições para operar a função/opção particulares para o ponto de
manutenção/área. O funcionamento, tal como o toque e selecção de um componente
desactivado, não é possível.
•• “...” é apresentado em botões e similares quando o texto da etiqueta é truncado devido à
disponibilidade de espaço.
Para apresentar completamente o texto da etiqueta, toque no componente por algum tempo.
Uma ferramenta de dica com o texto completo aparecerá.

(4) Botão de opção

Estado seleccionado Estado não seleccionado Estado desactivado

Com ferramenta de dica

(5) Caixa de selecção

Estado seleccionado

Estado não seleccionado

Estado desactivado

Com ferramenta de dica

Português

Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

18

(6) Caixa de combinação

Estado fechado

Estado desactivado

Com ferramenta de dica

Estado aberto
Estado aberto
Estado aberto
Quando a lista abre para baixo (Quando uma linha é seleccionada) Quando a lista abre para cima

(7) Caixa de texto
Cursor
Indica a posição em que o próximo carácter
será introduzido.

Caixa de texto (Quando fora de foco) Caixa de texto (Quando dentro de foco)

(8) Caixa numérica

Estado fechado Estado desactivado (Quando um
valor intermédio
é seleccionado)

(Quando um
valor máximo
é seleccionado)

(Quando um
valor mínimo
é seleccionado)

Estado aberto
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1-5 Funcionamento de Diálogo
Funcionamento do diálogo de introdução de texto /senha

(5)

(2)

(1)

(3)
(6)

(4)
(7)

(8)

(1) Botões chave de caracteres
Botões chave para interir caracteres.
(2) Caixa de texto da área de introdução
Apresenta os caracteres introduzidos. Para o diálogo de Introdução de senha, apresenta asteriscos (*).
(3) Botão de comutação da chave de maiúsculas (shift)
Comuta entre letras maiúsculas e minúsculas (shift).

Premir a tecla
de maiúsculas
(Shift)
Premir a tecla
de maiúsculas
(Shift)

(4) Botões de seta para a direita e para a esquerda
Move o cursor para a esquerda e para a direita na caixa de texto da área de introdução.

Português
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(5) Etiqueta de alcance da introdução de caracteres
Apresenta três tipos de informação relacionada com o número de caracteres que podem ser
introduzidos.
Restantes: Indica a diferença entre o número de caracteres introduzidos e o máximo permitido
pela função
Excedidos: Indica o número de caracteres introduzidos em excesso do máximo permitido
Em falta: Indica o número de caracteres ainda necessários para cumprir com o mínimo exigido
(6) Caixa de combinação do interruptor do teclado
Comuta o teclado entre Espcial e Car alfanum.
Espcial: Define o teclado para um teclado especial
Car alfanum: Define o teclado para um teclado alfanumérico
Não apresentado para o diálogo Introdução de senha.
Para comutar entre maiúsculas e minúsculas, utilize a chave de Maiúsculas.

Premir a tecla
de maiúsculas
(Shift)
Premir a tecla
de maiúsculas
(Shift)

(7) Botão OK
Tocar neste botão envia a introdução.
(8) Botão Cancelar
Tocar neste botão cancela a edição e fecha o ecrã.
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NOTA
•• Caracteres desactivados estão indisponíveis para introdução.
•• Quando Chinês, Japonês ou Coreano estiver definido como linguagem de apresentação do
iTM, um botão para apresentar a listagem de entradas aparece. Toque no botão para
apresentar uma lista de palavras frequentemente usadas e seleccione a palavra a introduzir.
Seleccione uma palavra e envie a selecção premindo o botão OK. A palavra seleccionada é
apresentada na caixa de texto da área de introdução. Não apresentado para o diálogo
Introdução de senha.

Português
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Funcionamento do diálogo de introdução de hora

(2)

(5)

(4)
(1)
(3)

(6)

(7)

(1) Botão chave de número
Botões chave para inserir valores numéricos.
(2) Caixa de texto da área de introdução
Apresenta os valores numéricos introduzidos. Toque na caixa de texto e introduza o valor numérico
exigido. A caixa de texto da área de introdução altera o padrão de apresentação entre “ano mês
dia hora minuto segundo”, “ano mês dia” e “hora minuto” dependendo dos dados introduzidos.
(3) Botão Cima/Baixo
Aumenta ou diminui o valor numérico seleccionado na caixa de texto da área de introdução (2) em
+1, +10, –1 ou –10.
(4) Caixa de combinação de definição de AM/PM
Especifica se a hora é AM (manhã) ou PM (tarde) quando a hora é indicada utilizando um relógio
de 12 horas. Esta caixa de combinação não é apresentada quando um relógio de 24 horas está
definido nas Configurações do Sistema.
(5) Etiqueta de alcance da introdução
Apresenta o alcance dos valores que podem ser introduzidos.
(6) Botão OK
Tocar neste botão envia a introdução.
(7) Botão Cancelar
Tocar neste botão cancela a edição e fecha o ecrã.
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Funcionamento do diálogo de introdução numérica

(9)
(8)
(4)

(5)

(6)

(1)

(7)

(3)

(2)

(10)

(11)

(1) Botão chave de número
Botões chave para inserir valores numéricos.
(2) Botão chave de pontos decimais
Prima este botão para introduzir um ponto decimal.
(3) Botão chave +/–
Prima este botão para alterar o sinal de um valor numérico. Adiciona um sinal menos antes de um
valor positivo enquanto que, para um valor negativo, apaga o sinal menos e faz o valor positivo.
(4) Botão Anterior
Apaga um dígito de cada vez a partir do último número apresentado na caixa de texto da área de
introdução.
(5) Botão Lmpar
Apaga completamente o valor numérico apresentado na caixa de texto da área de introdução.
(6) Botão de opção de passo Cima/Baixo
Especifica o passo pelo qual o botão Cima/Baixo aumenta/diminui quando premido. Pode
seleccionar apenas botões com valores de passo maiores que o passo mínimo definido para o
valor a ser definido, consulte o quadro (9).
(7) Botão Cima/Baixo
Aumenta ou diminui o valor numérico pelo passo especificado no botão de opção Cima/Baixo.
(8) Caixa de texto da área de introdução
Apresenta os valores numéricos introduzidos. Pode introduzir até 10 caracteres.
Português
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(9) Etiqueta de alcance da introdução
Apresenta o alcance dos valores que podem ser introduzidos.
(10) Botão OK
Tocar neste botão envia a introdução.
(11) Botão Cancelar
Tocar neste botão cancela a edição e fecha o ecrã.
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Referência Rápida
2. Operações Simples
2-1 Apresentar a Lista de Áreas e Pontos de Gestão
(1)

(2)

(1) Toque no botão Lista.
(2) O ecrã Vista de Lista com os nomes da área e das unidades interiores, o modo de operação,
ponto de definição e informação de velocidade do ventilador aparece. 
(Para funcionamento detalhado, consulte a página 51.)

2-2 Apresentar Áreas e Pontos de Manutenção
(1)
(2)

(1) Apresenta o nível hierárquico da área e unidade interior actuais.
(2) Toque no botão Baixo para mover para a área seleccionada e apresentar as áreas e pontos de
manutenção aí incluídos.

Português
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(3)

(3) Toque no botão Cima para mover um nível para cima do actualmente seleccionado. 
(Para funcionamento detalhado, consulte a página 41.)

2-3 Iniciar/Parar Áreas e Pontos de Gestão

(1)

(2)

(1) Seleccione a área ou ponto de gestão que quer iniciar ou parar.
(2) Seleccionar “Iniciar” na caixa de combinação Iniciar/Parar inicia a área ou ponto de gestão
seleccionados, enquanto que seleccionar “Parar” pára a área ou ponto de gestão seleccionados. O
ícone fica verde ou vermelho (dependendo das definições do sistema) quando a área ou ponto de
gestão seleccionados foram iniciados enquanto o ícone fica cinzento quando é parado.

(3)

(3)

(3) Quando Confirmar está “activado” nas definições do sistema, um diálogo de confirmação
aparece em conformidade. Prima o botão Sim para enviar. (Para funcionamento detalhado,
consulte a página 135.)
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2-4 Definir o Modo de Funcionamento para uma Unidade Interior
(3)

(4)

(1)

(2)

(5)

(1) Seleccione a unidade interior para a qual quer definir o modo de funcionamento.
(2) Toque no botão Def. e apresente o ecrã Config. Detalhes.
(3) Seleccione a aba Ar Cond.
(4) Seleccione a caixa de selecção Modo func. e seleccione Ventilação, Frio, Calor, Temperatura,
Auto ou Desumid. da caixa de combinação.
(5) Toque no botão OK para enviar e fechar o ecrã. 
(Para funcionamento detalhado, consulte a página 46.)
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2-5 Definir o Ponto de Definição, a Velocidade da Ventilação e a
Direcção de Ventilação para uma Unidade Interior

(3)
(1)

(2)

(1) Seleccione a unidade interior para a qual quer definir o ponto de definição, a velocidade da
ventilação e a direcção de ventilação.
(2) Defina o ponto de definição na caixa numérica Setpoint e a Velocidade vent. usando os
botões

.

(Baixo)

(Meio)

(Alto)

(Automático)

NOTA
As definições da velocidade da ventilação disponíveis dependem da unidade interior.

(3) Também pode definir o ponto de definição e a velocidade da ventilação no ecrã Config.
Detalhes. (Para a operação para apresentar o ecrã Config. Detalhes, veja (4) Para definir a
direcção de ventilação.)
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(5)

(6)

(4)

(7)

(4) Para definir a direcção de ventilação, toque no botão Def. e apresente o ecrã Config. Detalhes.
(5) Seleccione a aba Ar Cond.
(6) Seleccione a caixa de selecção Direcção ventil. e defina a Direcção de ventilação usando os
botões

.

<Direcção ventil. 0> <Direcção ventil. 1> <Direcção ventil. 2> <Direcção ventil. 3> <Direcção ventil. 4> <Oscilação>

(7) Toque no botão OK para enviar e fechar o ecrã. (Para funcionamento detalhado, consulte a
página 46.)
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2-6 Activar/Desactivar o Controlador Remoto
(3)
(4) (a)
(5)
(1)

(4) (c)
(5)

(4) (b)
(5)
(2)

(6)

(1) Seleccione a área ou o ponto de gestão para o qual quer activar/desactivar o controlador
remoto.
(2) Toque no botão Def. e apresente o ecrã Config. Detalhes.
(3) Seleccione a aba Restrições R/C.
(4) Pode permitir/restringir as seguintes operações do controlador remoto: (a) iniciar/parar, (b)
definir o modo de funcionamento e (c) definir o ponto de definição.
(5) Seleccione a caixa de selecção da operação que quer definir e seleccione o seu detalhe no
botão de opção.
(6) Toque no botão OK para enviar e fechar o ecrã. 
(Para funcionamento detalhado, consulte a página 45.)
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2-7 Definir o Modo de Funcionamento e a Velocidade de Ventilação para
o Ventilador
(3)

(4)
(5)

(1)

(2)

(6)

(1) Seleccione o Ventilador para o qual quer definir o modo de funcionamento e a velocidade de ventilação.
(2) Toque no botão Def. e apresente o ecrã Config. Detalhes.
(3) Seleccione a aba Ventilador.
(4) Seleccione a caixa de selecção para Modo ventilação e seleccione Auto, Permuta de calor ou
Bypass da caixa de combinação.
(5) Seleccione a caixa de selecção para Veloc. ventilação e seleccione Auto(normal),
Fraco(normal), Forle(normal), Auto(ar novo), Baixa(ar novo), Alta(ar novo) da caixa de combinação.
(6) Toque no botão OK para enviar e fechar o ecrã. 
(Para funcionamento detalhado, consulte a página 48.)

2-8 Realizar Operações com o Ecrã Menu lista
O ecrã Menu lista permite-lhe verificar programas, definir áreas/pontos de gestão, definir a hora,
verificar o histórico, etc.

(1)

(1) Toque no botão Menu Lista e apresente o ecrã Menu lista. 
(Para funcionamento detalhado, consulte a página 56.)
Português
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Verificar o programa
(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(1) Seleccione a aba Controlo Automático no ecrã Menu lista.
(2) Toque no botão Horário e apresente o ecrã Horário.
(3) Seleccione o programa de programação a verificar.
(4) Toque no botão Confirmar no ecrã Horário e apresente o ecrã Confirmar.
(5) Seleccione a data para a qual quer verificar o programa. 
(Para funcionamento detalhado, consulte a página 76.)
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Verificar definições como Nome da Área, Info detalhada e Ícone
(1)

(2)
(3)

(1) Seleccione a aba Config. Sistema no ecrã Menu lista.
(2) Toque no botão Área e apresente o ecrã Config. área.
(3) Verifique as definições na Lista de área. 
(Para funcionamento detalhado, consulte a página 121.)

Verificar definições como Nome de Ponto de Gestão, Info detalhada e Ícone
(1)

(2)

(3)

(1) Seleccione a aba Config. Sistema no ecrã Menu lista.
(2) Toque no botão Pontos controlo e apresente o ecrã de Configuração pontos de gestão.
(3) Verifique as definições na lista de membros de Gestão. 
(Para funcionamento detalhado, consulte a página 125.)
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Definir a hora
(1)
(3)

(2)
(6)

(4)

(7)
(5)

<Diálogo de Introdução de Hora>

(1) Seleccione a aba Config. Sistema no ecrã Menu lista.
(2) Toque no botão Hora/DTS e apresente o ecrã Config Hora/Horário de verão.
(3) A hora actual é apresentada no ecrã. Para alterar, toque no botão Modificar.
(4) Introduza a hora no diálogo Configuração de Hora que aparece.
(5) Toque no botão OK.
(6) Toque no botão OK no diálogo Configuração de Hora.
(7) Toque no botão Sim no diálogo Confirmar que aparece e feche o ecrã. 
(Para funcionamento detalhado, tal como a definição da hora de verão, consulte a página 132.)
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Verificar o histórico
(1)

(3)

(2)

(6)

(4)

(5)

(1) Seleccione a aba Gestão func. no ecrã Menu lista.
(2) Toque no botão Histórico e apresente o ecrã Histórico.
(3) Pode usar os botões < e > para especificar a data para a qual quer verificar o histórico.
Alternativamente, pode apresentar o diálogo Configuração de Hora tocando no botão Modificar e
especificar a data aí.
(4) Introduza a hora no diálogo Configuração de Hora.
(5) Toque no botão OK.
(6) Tocar no botão Actualizar apresenta uma lista de datas e hora de execução de configurações. 
(Para funcionamento detalhado, tal como gravar para CSV, consulte a página 139.)
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Nomes e Funções
3. Nomes e Funções de Cada Peça
3-1 Painel Frontal e Vista Lateral
<Painel frontal>

<Lateral>

(1)

(2) (3)

(4) (5)

(6) (7) (8) (9)

(11)

(10)

(1) MONITOR
Painel de toque LCD para monitorizar e realizar operações.
(2) LAN DE SERVIÇO
Tomada para ligação LAN. Ao utilizar, (3) INT LAN deve ser definido para FRENTE.
(3) INT LAN
Interruptor para comutar entre a tomada LAN na parte de trás e a tomada (2) LAN DE SERVIÇO.
(4) CÓPIA DE SEGURANÇA
Interruptor Iniciar/Parar alimentação para cópia de segurança das definições.
(5) DIII MESTRE
Interruptor para definir “MESTRE” e “ESCRAVO”.
(6) CPU VIVO (Verde)
LED que indica o estado operacional do CPU. O CPU está a funcionar normalmente se o LED
estiver a piscar. 
Ligado: Erro de instalação
Desligado: Erro de hardware
(7) HIPERLIGAÇÃO LAN (Verde)
Este LED está Ligado quando a porta LAN está ligada a uma rede. Indica que a ligação LAN está
a funcionar correctamente.
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(8) MONITOR DIII (Amarelo)
Este LED pisca durante as transmissões DIII-NET.
(9) Chave/LED DO MONITOR (Laranja/Verde)
Interruptor para Ligar/Desligar o monitor. 
A cor do LED muda como se segue de cada vez que a chave é premida. 
Desligado: A alimentação é desligada
Ligado (Laranja): O monitor é desligado 
Ligado (Verde): O monitor é ligado
(10) REINICIAR//
Interruptor de reinicialização.
(11) Tampa da tomada USB (lateral)
Tomada para ligação de memória USB.

NOTA
Não utilize a tomada para qualquer outro propósito que não ligar uma memória USB.

Português
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4. Descrição do Ecrã Detalhado
4-1 Estrutura do Ecrã de Configuração
Funções padrão
Vista em Ícone

Apresenta o estado de funcionamento das áreas e unidades interiores. (Consulte a página 41.)

Vista em Lista

Apresenta o estado de funcionamento das áreas e unidades interiores
como uma lista.

(Consulte a página 51.)

Ecrã Menu lista

Apresenta uma lista dos itens do menu.

(Consulte a página 56.)

Deﬁne horários semanais e anuais.

(Consulte a página 65.)

Horário
Horário semanal

Deﬁne um horário semanal para cada dia.

(Consulte a página 66.)

Horário Anual

Deﬁne horários para dias especiais, tais como feriados extra.

(Consulte a página 73.)

Extensão do Temporizador

Deﬁne o temporizador para desligar para evitar a falha ao desligar as (Consulte a página 101.)
unidades interiores.

Inversão Auto

Deﬁne a alteração automática entre modos de arrefecimento e de
aquecimento.

(Consulte a página 103.)

Paragem de emergência

Deﬁne a paragem de emergência quando há alarmes de incêndio.

(Consulte a página 111.)

Conﬁg. área

Cria e deﬁne áreas.

(Consulte a página 113.)

Conﬁg. Pts. Gestão

Cria e deﬁne pontos de gestão.

(Consulte a página 125.)

Senhas

Deﬁne senhas, tal como a senha de administrador.

(Consulte a página 127.)

Manutenção

Coloca as unidades interiores sob manutenção.

(Consulte a página 129.)

Local

Altera o formato da data e a unidade de temperatura para
as apropriadas para o local.

(Consulte a página 130.)

Idioma

(Consulte a página 130.)

Conﬁg Hora/Horário verão

Deﬁne a hora actual e a hora de verão.

(Consulte a página 132.)

Protecção ecrã

Deﬁne a protecção de ecrã.

(Consulte a página 133.)

Hardware

Deﬁne a luminância para o ecrã e o volume para o som de toque.

(Consulte a página 134.)

Diálogo de conﬁrmação

Activa ou desactiva a apresentação de um diálogo de conﬁrmação
no início/paragem.

(Consulte a página 135.)

Calibração do ecrã táctil
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Deﬁne o idioma a usar.

Corrige os pontos de contacto do ecrã táctil.

(Consulte a página 136.)

Cópia de Segurança

Função para fazer cópias de segurança e restaurar os dados iTM.

(Consulte a página 137.)

Informação versão

Apresenta a informação de versão do iTM.

(Consulte a página 138.)

Histórico

Função para veriﬁcar e exportar o histórico, tal como o de
ocorrências de erro.

(Consulte a página 139.)

Conﬁgurar Conﬁguração

Deﬁnições para exportar toda a informação de conﬁguração.

(Consulte a página 141.)
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Funções opcionais
Vista em Ícone

Apresenta o estado de funcionamento das áreas e unidades interiores.

(Consulte a página 41.)

Vista em Lista

Apresenta o estado de funcionamento das áreas e unidades interiores
como uma lista.

(Consulte a página 51.)

Vista esquema

Apresenta áreas e estados de funcionamento das unidades interiores
na planta de piso relevante.

(Consulte a página 54.)

Ecrã Menu lista

Apresenta uma lista dos itens do menu.

(Consulte a página 56.)

Conﬁg. atraso

Função para manter a temperatura interior dentro do ponto de deﬁnição
(Consulte a página 151.)
e limitar o consumo de energia durante a ausência.

Controlo sincronizado

Função para iniciar/parar pontos de gestão em conjunção com
outro equipamento.

Paragem de emergência Deﬁne um programa arbitrário de paragem de emergência.

(Consulte a página 157.)
(Consulte a página 192.)

Limite de temperatura

Função para manter a temperatura da sala dentro de um certo
intervalo.

(Consulte a página 196.)

Temperatura de deslastramento

Função para controlar o ponto de deﬁnição da unidade interior de
acordo com a temperatura exterior.

(Consulte a página 201.)

Optimização Modo Aquecimento

Função para iniciar/parar automaticamente os pontos de gestão ao
funcionar em modo de Aquecimento com o objectivo de evitar mais (Consulte a página 207.)
subida de temperatura.

Rede

Deﬁne o endereço IP de rede e semelhantes.

(Consulte a página 209.)

Util. c/ acesso web

Deﬁne utilizadores da Gestão via web.

(Consulte a página 212.)

Deﬁnição de e-mail

Deﬁne a transmissão de e-mail na ocorrência de um erro e
semelhantes.

(Consulte a página 220.)

Distribuição Proporcional de Energia
Navegador energia

Português

Função para distribuir energia a cada inquilino.

Função para gerir o consumo de energia orçamentado/real.
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4-2 Ecrã Vista Padrão (Ícone)
(8)

(11)
(9)

(12)

(10)
(13)
(14)
(15)

(1)

(16)

(17)
(18)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(1) Área de vista de Área/Ponto de Gestão
Apresenta os ícones de área e ponto de gestão.
(2) Botão do interruptor de Menu lista
Altera para o ecrã Menu lista, que consiste nas abas Controlo Automático, Config. Sistema, Gestão
func. e Navegador energia (opcional).
O botão muda para Fechar enquanto o ecrã Menu lista está a ser apresentado.
(3) Botão de interruptor Vista padrão
Altera do ecrã Vista esquema (opcional) para o ecrã Vista Padrão.
(4) Botão de interruptor Vista esquema
Altera o ecrã para o ecrã Vista esquema (opcional), que apresenta unidades interiores numa planta
de piso.

NOTA
Apresentado apenas quando a opção Vista Dispos está activa.
(5) Botão Bloquear/Desbloquear
Bloqueia/Desbloqueia o ecrã. O botão é desactivado quando o bloqueio do ecrã está desactivado.
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(6) Ícone de monitorização de grupo
A Detecção de erros Relata erro onde qualquer uma das seguintes falhas é detectada.
Indicador a piscar: Erro de sistema
(Vermelho)

Texto: Ocorreu erro sistema. Toque neste ícone para verif. e rest.
Indicador a piscar: Erro equipamento

(Amarelo)

(Azul)

Texto: Ocorreu erro. Toque neste ícone para verf.
Indicador ligado: Erro de comunicação

B Paragem de Emergência Relata paragem de emergência.
Paragem de emergência
Texto: Ocorreu uma paragem de emergência. Toque neste ícone para libertar.
À Espera da Libertação
Texto: Ocorreu uma paragem de emergência. Toque neste ícone para libertar.
*É apresentado um balão quando a unidade alvo é introduzida automaticamente no estado de
espera para libertação, sem que se toque no ícone pelo menos uma vez. O balão não é apresentado
se a unidade alvo foi posta num estado de espera para libertação manualmente, ao tocar no ícone.
Desligado
C Poup. Energia Apresenta o estado de Poupança de Energia.
Activado
Suspenso
Sob Controlo
(7) Hora
Apresenta a hora actual.
(8) Indicador da hierarquia da área
Apresenta o nível hierárquico da área apresentada actualmente.
(9) Botões Topo, Baixo e Cima
Botão Topo: Apresenta a área e os pontos de gestão no Topo.
Botão Baixo: Move para a área seleccionada e apresenta as áreas e pontos de gestão daí.
Botão Cima: M
 ove um nível hierárquico para cima a partir do da área apresentada actualmente e
apresenta as áreas e pontos de gestão daí.
(10) Botão interruptor de lista
Alterna o ecrã Vista padrão entre Vista em Ícone e Vista em Lista.
Português
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(11) Botão de informação
Apresenta a legenda para um ícone ou informação de contacto para questões sobre o sistema.
(12) Indicador de informação da área/ponto de gestão seleccionados
Apresenta o nome, ícone e sinal de filtro da área ou ponto de gestão seleccionados.
(13) Temp. ambiente/Modo funcionamento/Indicador de opção arref/aquec
Apresenta a temperatura da sala e as definições do ponto de gestão seleccionado. Não
apresentado para áreas.

NOTA
Quando o ponto de gestão seleccionado está em erro, este apresenta o código de erro.
(14) Botão Detalhes
Apresenta o ecrã Config. Detalhes para a área ou unidade interior seleccionadas.
(15) Caixa de combinação Iniciar/Parar
Inicia/Pára a área ou pontos de gestão seleccionados.

NOTA
Quando a função opcional de Reposição está activada, este apresenta Iniciar, A baix, At alto
ou Parar.
(16) Setpoint da caixa de número
Define a temperatura para a unidade interior da área seleccionada ou para a unidade interior
seleccionada.
(17) Botão Velocidade vent.
Define a velocidade do ventilador para a unidade interior da área seleccionada ou para a unidade
interior seleccionada.

Ventilador de 3 velocidades

(Baixo)

(Meio)

(Alto)

Ventilador de 2 velocidades

(Baixo)

(Alto)

Apenas em unidade interior com modo automático

(Automático)

Apenas em unidade interior com modo automático

(Automático)

(18) Botão Def.
Apresenta o ecrã Config. Detalhes para a área ou ponto de gestão seleccionados.
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Ecrã Config. Detalhes
O ecrã Config. Detalhes aparece quando toca no botão Def. (18) (consulte as páginas 41 e 51) no
ecrã Vista padrão. A aba necessária é apresentada de acordo com os pontos de gestão/áreas
seleccionados. Defina o Comum, Restrições R/C, Ventilador e Dio. Abas Ao conforme necessário.
Para alterar as definições em cada aba, seleccione as caixas de selecção relevantes. Para enviar
as definições, toque no botão OK.
Para itens para os quais a configuração manual é proibida, pode apenas reiniciar o sinal de filtro.
•• Aba Comum
Define itens comuns à unidade interior, Ventilador, Dio e área.
Altere as definições seleccionando as caixas de selecção relevantes.

(1)

(2)

(1) Iniciar/Parar
Inicia/Pára a área ou ponto de gestão. 
Além disso, quando a função opcional de Reposição está activa, pode defini-la para Alto ou
Baixo.
(2) Reset Sinal Filtro
Reinicia o sinal de filtro para a unidade interior.
Apresentado apenas onde existem sinais de filtro.
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•• Aba Restrições R/C
Activa/Desactiva o controlador remoto da unidade interior, Ventilador e área. 
Altere as definições seleccionando as caixas de selecção relevantes.

(1)

(3)

(2)

(1) Iniciar/parar
Define se iniciar/parar o ponto de gestão a partir do controlador remoto será activado ou
desactivado. 
Permitido: Activado.
Apenas Paragem: Apenas a paragem é activada.
Proibido: Desactivado.
(2) Modo func.
Define se alterar o modo de funcionamento a partir do controlador remoto será activado ou
desactivado. 
Permitido: Activado. 
Proibido: Desactivado.
(3) Setpoint
Define se alterar o ponto de definição do ponto de gestão a partir do controlador remoto será
activado ou desactivado. 
Permitido: Activado. 
Proibido: Desactivado.
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•• Aba Ar Cond.
Define a unidade interior. 
Altere as definições seleccionando as caixas de selecção relevantes. O intervalo de valores e
itens que pode definir depende do equipamento seleccionado.

(1)

(6)
(4)

(2)

(3)
(5)

(1) Modo func.
Altera o modo de funcionamento. 
Seleccione e defina um valor a partir de Ventilador, Frio, Calor, Temperatura, Auto e Desumid.

NOTA
•• Temperatura significa Frio ou Calor. Isto acontece porque o modo de funcionamento segue o
modo de funcionamento Frio ou Calor definido no ar condicionado com a Opção arref/aquec.
•• Definir “Desumid.” numa unidade interior com a Opção arref/aquec não altera o modo de
funcionamento das unidades interiores sem Opção arref/aquec que pertença ao mesmo
grupo de Unidade Exterior e estejam a funcionar em modo Frio ou Desumid.

(2) Setpoint
Define a temperatura.
(3) Temporizador
Activa ou desactiva a função de Extensão do Temporizador.
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(4) Velocidade vent.
Define a velocidade do ventilador.

(Baixo)

(Meio)

(Alto)

(Automático)

(5) Direcção ventil.
Define a direcção do ventilador.

<Direcção ventil. 0> <Direcção ventil. 1> <Direcção ventil. 2> <Direcção ventil. 3> <Direcção ventil. 4> <Oscilação>

(6) Setpoint Restriction
Utilize esta definição ao limitar o intervalo do ponto de definição que pode ser definido a partir
do controlo remoto.
Lim. Arref.: D efine o intervalo do ponto de definição para a unidade interior em modo de
arrefecimento. Active ou desactive e introduza as temperaturas máximas e mínimas.
Lim. Calor: D efine o intervalo do ponto de definição para a unidade interior em modo de
aquecimento. Active ou desactive e introduza as temperaturas máximas e mínimas.
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•• Aba Ventilador
Define o Ventilador. 
Altere as definições seleccionando as caixas de selecção relevantes.

(1)

(2)

(1) Modo ventilação
Seleccione e defina um modo de ventilação entre Auto, Permuta de calor e Bypass.

NOTA
Esta definição pode não estar disponível dependendo do modelo.

(2) Veloc. ventilação
Seleccione e defina uma velocidade de ventilação de entre Auto (normal), Fraco (normal), Forte
(normal), Auto (ar novo), Fraco (ar novo) e Forte (ar novo).

NOTA
Esta definição pode não estar disponível dependendo do modelo.
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•• Aba Dio, Ao
Define o Dio e Ao. 
Altere as definições seleccionando as caixas de selecção relevantes.

(1)

(2)

(1) Dio
Active/desactive Repetição para Dio e seleccione e defina um intervalo de repetição no intervalo
de 1 a 10 minutos, em incrementos de 1 minuto. 
Se o início ou a paragem do Dio falhar quando Repetição estiver activo, a tentativa de iniciar/
parar o Dio é repetida no intervalo de repetição especificado.
(2) Ao
Define o valor analógico para Ao. Pode definir um valor dentro dos limites superior e inferior
especificados, e precisão.
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Ecrã Informação detalhada
O ecrã Informação detalhada aparece quando toca no botão Detalhes (14) (consulte as páginas
41 e 51) no ecrã Vista padrão.
(1)

(2)
(4)

(3)

(5)

(6)
(7)

(1) Campo de Nome
Apresenta o nome da área ou ponto de gestão.
(2) Campo de ID
Apresenta o ID da área ou ponto de gestão.
(3) Campo Tipo detalhe
Apresenta o tipo da área ou ponto de gestão.
(4) Campo Porta Nº
Apresenta o número de porta à qual o ponto de gestão é ligado.

NOTA
Não apresentado para áreas.
(5) Campo Endereço
Apresenta o endereço da área ou ponto de gestão.

NOTA
Não apresentado para áreas.
(6) Campo Info detalhada
Apresenta a informação detalhada da área ou ponto de gestão.
(7) Campo Caracteristicas
Apresenta informação como atributos, estado e detalhes de definição da área ou ponto de gestão.
Português
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4-3 Ecrã Vista Padrão (Lista)
(7)

(9)

(10)

(11)

(8)

(12)
(19)

(13)
(14)
(15)

(1)

(16)

(17)
(18)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) Área de vista de Área/Ponto de Gestão
Apresenta informação sobre as áreas e pontos de gestão do nível hierárquico apresentado no
indicador da hierarquia da área.
(2) Botão do interruptor de Menu lista
Altera para o ecrã Menu lista, que consiste nas abas Controlo Automático, Config. Sistema, Gestão
func. e Navegador energia (opcional).
(3) Botão de interruptor Vista padrão
Altera do ecrã Vista esquema (opcional) para o ecrã Vista Padrão.
(4) Botão de interruptor Vista esquema
Altera o ecrã para o ecrã Vista esquema (opcional), que apresenta unidades interiores numa planta de piso.

NOTA
Apresentado apenas quando a opção Vista Dispos está activa.
(5) Botão Bloquear/Desbloquear
Bloqueia/Desbloqueia o ecrã. O botão é desactivado quando o bloqueio do ecrã está desactivado.
(6) Hora
Apresenta a hora actual.
(7) Indicador da hierarquia da área
Apresenta o nível hierárquico da área apresentada actualmente.
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(8) Botões Top, Baixo e Cima
Botão Top: Apresenta a área e os pontos de gestão no Topo.
Botão Baixo: Move para a área seleccionada e apresenta as áreas e pontos de gestão daí.
Botão Cima: M
 ove um nível hierárquico para cima a partir do da área apresentada actualmente e
apresenta as áreas e pontos de gestão daí.
(9) Caixa de combinação de Tipo
Selecciona o tipo de áreas e pontos de gestão a apresentar na área de vista de Área/Ponto de Gestão.
Os tipos disponíveis para selecção são: Todos, Interior, Ventilador, Refrigerador, Exterior, Dio,
Analógico e Impulso.
(10) Botão interruptor de Icone
Altera o ecrã para uma vista em que as definições de áreas e pontos de gestão são apresentados
utilizando ícones.
(11) Botão de informação
Apresenta a legenda para um ícone ou informação de contacto para questões sobre o sistema.
(12) Estado da área/ponto de gestão seleccionados
Apresenta o nome, ícone e sinal de filtro da área ou ponto de gestão seleccionados.
(13) Temp. ambiente/Modo funcionamento/Indicador de opção arref/aquec
Apresenta a temperatura da sala e as definições unidade interior seleccionada. Não apresentado
para áreas.

NOTA
Quando a unidade interior seleccionada está em erro, este apresenta apenas o código de erro.

(14) Botão Detalhes
Apresenta o ecrã Informação detalhada para a área ou ponto de gestão seleccionados.
(15) Caixa de combinação Iniciar/Parar
Inicia/Pára a área ou pontos de gestão seleccionados.

NOTA
Quando a função opcional de Reposição está activada, este apresenta Iniciar, A baix, At alto
ou Parar.

(16) Setpoint da caixa de número
Define a temperatura para a unidade interior da área seleccionada ou para a unidade interior
seleccionada.
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(17) Botão Velocidade vent.
Define a velocidade do ventilador para a unidade interior da área seleccionada ou para a unidade
interior seleccionada.

(Baixo)

(Meio)

(Alto)

(Automático)

(18) Botão Def.
Apresenta o ecrã Config. Detalhes para a área ou ponto de gestão seleccionados.
(19) Cabeçalho
De cada vez que toca no cabeçalho de um item, as entradas apresentadas são ordenadas de
acordo com os conteúdos desse item.
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4-4 Ecrã Vista Disposição (Opcional)
O ecrã Vista Disposição é apresentado apenas quando a opção Dispos está activada. 
O ecrã Vista Dispos aparece quando toca no botão interruptor Vista Dispos (4) (consulte as páginas
41 e 51) no ecrã Vista padrão.
(7)

(6)

(10)

(11)

(15)
(15)

(8)

(8)

(9)
(9)

(12)
(8)

(9)
(13) (14)
(5)
(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Botão do interruptor de Lista Menu
Altera para o ecrã Menu lista, que consiste nas abas Controlo Automático, Config. Sistema, Gestão
func. e Navegador energia (opcional).
(2) Botão de interruptor Vista padrão.
Altera do ecrã Vista esquema para o ecrã Vista Padrão.
(3) Botão de interruptor Vista esquema
Apresentado quando o botão é premido enquanto a Vista esquema está a ser apresentada.
(4) Botão Bloquear/Desbloquear
Bloqueia/Desbloqueia o ecrã. Não apresentado quando o bloqueio do ecrã não está activado.
(5) Hora
Apresenta a hora actual.
(6) Título
Apresenta o nome do ecrã apresentado.
(7) Fundo
Apresenta a imagem de fundo definida para o ecrã.
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(8) Ícone (Área, Ponto de Gestão)
Apresenta os ícones de área e ponto de gestão.
(9) Info
Apresenta a informação auxiliar da área ou ponto de gestão.
(10) Painel de vista
Apresenta toda a imagem de fundo.
(11) Alvo
Indica a porção da imagem de fundo que é apresentada como fundo no ecrã. Para mover toque no
alvo e arraste.
(12) Lista de seleccção de disposição
O título seleccionado nesta lista é a disposição apresentada.
(13) Botão Atras
Apresenta de novo o ecrã anterior.
(14) Botão de informação
Apresenta a legenda para um ícone ou informação de contacto para questões sobre o sistema.
(15) Barra da Janela de func
Tocar na barra apresenta a Janela de func. Para fechar, toque na barra outra vez. 
O método de operação da Janela de func é o mesmo que o do ecrã Vista padrão. Veja as
descrições para o ecrã Vista padrão (página 41, página 51)
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4-5 Ecrã Menu lista
O ecrã Menu lista aparece quando toca no botão Menu lista (2) no ecrã Vista padrão (veja página
41, página 51) ou o botão Menu lista (1) no ecrã Vista Dispos (veja página 54). Consiste nas
seguintes abas: Controlo Automático, Config. Sistema, Gestão func., Navegador energia (apenas
quando a opção está activada).

Controlo Automático Aba

(1)

(2)

(8)

(9)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

NOTA
Para uma função opcional, o seu botão está oculto a não ser que a opção esteja activada.
(1) Horário
Permite-lhe definir programas semanais e também anuais incluindo feriados especiais definindo a
hora para iniciar/parar ares condicionados por dia da semana, por exemplo.
(2) Controlo Encravamento (Função opcional)
Esta função inicia/pára os pontos de gestão registados com o iTM de uma forma sincronizada, por exemplo.
(3) Paragem Emergência (Função opcional)
Esta função pára imediatamente os pontos de gestão registados em emergências, tais como incêndios.
(4) Inversão Auto
Esta função alterna automaticamente entre o arrefecimento e o aquecimento.
(5) Limite Temp. (Função opcional)
Esta função mantém a temperatura da sala dentro de um certo intervalo.
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(6) Temp Deslast. (Função opcional)
Esta função controla o ponto de definição da unidade interior de acordo com a temperatura exterior
para manter a diferença entre as temperaturas exterior e interior dentro de um certo intervalo. 
Isto funciona apenas no modo Frio.
(7) Optimização Aquecimento (Função opcional)
Esta função inicia/pára automaticamente a unidade interior quando esta está a operar em modo Calor.
Esta função evita a subida desnecessária da temperatura da sala.
(8) Extensão Tempo
Esta função define a hora em que a unidade interior pára e previne a falha de a desligar.
(9) Atraso (Função opcional)
Esta função mantém a temperatura da sala dentro do ponto de definição e limita o consumo de
energia durante a ausência.
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Aba Config. Sistema

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

NOTA
Para uma função opcional, o seu botão está oculto a não ser que a opção esteja activada.
(1) Área
Cria áreas e regista pontos de gestão às áreas e define várias definições de área. Pode definir até
10 níveis hierárquicos.
(2) Pontos controlo
Altera o nome informação detalhada e ícone dos pontos de gestão.
(3) Sob manutenção
Define a manutenção de um ponto de gestão.
(4) Rede
Define os endereços IP da rede e Servidores Web.
(5) E-mail (Função opcional)
Define endereços de e-mail para o qual os e-mails serão enviados no caso de um erro, tal como
para os servidores de e-mail.
(6) Util. c/ acesso web (Função opcional)
Define utilizadores Web para Gestão via web.
(7) Senhas
Define a senha para gestores e a senha para desbloquear ecrãs.
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(8) Protecção ecrã
Altera a protecção de ecrã e também cancela a protecção de ecrã em caso de erro.
(9) Hardware
Define o brilho para o ecrã e o volume para o tom do painel de toque e o sinal sonoro.
(10) Calibração Painel toque
Corrige os pontos de contacto do painel de toque.
(11) Hora/DTS
Define a hora actual e a hora de Verão.
(12) Local
Define o idioma a utilizar, o formato da data e hora, a unidade de temperatura, a cor dos ícones, etc.
(13) Dialogo Confirmar
Activa ou desactiva a apresentação de uma caixa de diálogo de confirmação ao iniciar/parar.
(14) Cópia Segurança
Guarda os dados de cópia de segurança do iTM para uma memória USB.
(15) Informação Versão
Apresenta a informação de versão do iTM e detalhes do software opcional.
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Gestão func. Aba

(1)

(2)

(3)

NOTA
Para uma função opcional, o seu botão está oculto a não ser que a opção esteja activada.

(1) Histórico
Apresenta o histórico, tal como erros, alterações de estado, informação de controlo, etc. Pode
também guardar o histórico para uma memória USB em formato CSV.
(2) PPD (Função opcional)
Esta função calcula e apresenta a distribuição proporcional para cada ar condicionado da
quantidade total de energia utilizada por ares condicionados, obtida a partir de medição.
(3) Configurar Configuração
Esta função grava a informação de definição tal como controlo de programação e controlo de
bloqueio para uma memória USB em formato CSV, num ficheiro de data.
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Aba Navegador energia

(1)

(2)

(3)

NOTA
Para uma função opcional, a aba apenas é apresentada quando a opção está activada.

(1) Gestão act estim energ
Esta função apresenta o estado do consumo real sobre o consumo de energia planeado por ano/
mês num gráfico e semelhante. Também pode comparar o consumo real deste ano com o do ano
passado.
(2) Gestão oper equipam
Esta função mostra o equipamento em funcionamento fora das horas planeadas ou ares
condicionados em funcionamento a temperaturas diferentes do ponto de definição baseado no
plano de funcionamento.
(3) Saída dados
Esta função grava dados medidos em formato CSV.
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4-6 Ecrã Informação
O ecrã Informação aparece quando toca no botão Informação (11) no ecrã Vista padrão (veja
página 41, página 51) ou no botão Informação (14) no ecrã Vista Dispos (veja página 54). O ecrã
Informação consiste nas abas Legenda e Contacto.

Aba Legenda

(1)
(2)

(1) A cor do ícone é apresentada na cor definida nas Configurações do Sistema.
(2) Não é apresentado ícone para uma função desactivada. (Por exemplo, Reposição.)
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•• Vista de Ícone em Cada Estado
Iniciar (*1)

Área

Atraso Oper.

Atraso Parar

Quando existe pelo
Quando existe pelo
menos um ponto de
menos um ponto de
gestão na área em que
gestão na área em que
a Reposição está
a Reposição está activa
inactiva

Quando existe pelo
menos um ponto de
gestão na área que
seja iniciar (*1)

Sem operação parado

•• Quando todos os
pontos de gestão
estão no estado Sem
operação parado
•• Quando não existem
pontos de gestão na área

Ponto de
gestão

Erro equipamento
(*2)

Área

Erro de comunicação

Quando existe pelo
menos um ponto de
gestão em erro na área
(O sinal de erro é
apresentado sobre o
ícone iniciar, Sem
operação parado)

Quando existe pelo
menos um ponto de
gestão com erro de
comunicação na área

Paragem de emergência

Manutenção

Quando existe pelo
menos um ponto de
gestão em paragem de
emergência na área

Quando todos os pontos
de gestão estão sob
manutenção na área

Ponto de
gestão

(*1) A cor do ícone é apresentada na cor configurada nas Configurações do Sistema.
(*2) Para unidades exteriores, não é apresentado um ícone de Erro de equipamento mesmo que seja detectado um erro.

NOTA
•• Ordem de prioridade dos ícones de ponto de gestão
Quando dois ou mais estados se sobrepõem, aquele com a prioridade mais alta é apresentado com um ícone. 
“Iniciar/Parar/Reposição Activa/Reposição Inactiva/Sem operação” < “Erro equipamento” < “Erro
de comunicação” < “Manutenção” < “Paragem de emergência”
•• Ordem de prioridade dos ícones de área
Quando a área inclui dois ou mais pontos de gestão com diferentes estados, aquele com a
prioridade mais alta é apresentado com um ícone. 
“Manutenção” < “Sem operação parado” < “Atraso Parar” < “Atraso Oper.” < “Iniciar” < “Erro
de comunicação” < “Erro equipamento” < “Paragem de emergência”
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Aba Contacto

(1)

(1) Apresenta informação de contacto definida pelo técnico de serviço.
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Utilizar as Funções Padrão
5. Definir o Controlo Automático
5-1 Definir um Horário
A função de controlo de horário no iTM permite-lhe operar os pontos de gestão e áreas designados de
acordo com um programa de horário. Existem dois tipos de horário: um horário semanal onde as
definição são por dia da semana, e um horário anual onde pode especificar dias especiais. Também pode
especificar um período de validade para um horário e validá-lo apenas por um certo período de tempo.
As seguintes tabelas mostram itens que pode controlar usando esta função.
Alvo

Iniciar/Parar

Iniciar/Parar
(Pré-arref./Pré-aquec.)

Iniciar/Parar
(Reposição)

Modo
funcionamento
×

Unidade interior
Ventilador

×

×

Chiller (Refrigerador)

×

×

Dio

×

×

×

×

×

×

×

Velocidade vent.

Ponto de
definição

Alteração do
ponto de definição

Modo
ventilação

Veloc.
ventilação

×

×

Ventilador

×

×

×

Chiller (Refrigerador)

×

×

×

Ao
Área
Alvo
Unidade interior

×

Dio

×

×

×

×

×

Ao

×

×

×

×

×

Extensão de
Temporizador

Valor analógico

×

×

×

×

×

×

×

×

Área

Alvo

Activar/Desactivar Controlador Remoto
Ponto de
Definição do
Iniciar/Parar
definição
modo de funcionamento

Unidade interior

Restrição de alcance
do ponto de definição

×

Ventilador

×

×

Chiller (Refrigerador)
Dio

×

×

×

×

Ao

×

×

×

×

×

Área

Definir um programa de horário
O seguinte descreve como criar e definir um programa de horário baseado no caso modelo abaixo.
Nome do programa de horário: Programa para escritório
Alvo: Escritório A (área contendo apenas unidades interiores)
Todas as semanas, de Segunda a Sexta: 9:00 às 18:00 Ponto de definição 28°C Frio Ligado
Todas as semanas, Sábado e Domingo: Feriado Desligado
Todos os meses, apenas no 3º Sábado: 9:00 às 18:00 Ponto de definição 28°C Frio Ligado
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•• Criar o Horário Semanal
Crie o horário semanal: Frio Escritório A para ponto de definição 28°C Segunda a Sexta,
das 9:00 às 18:00.
Toque no botão Horário na aba Controlo Automático do ecrã Menu lista e apresente o ecrã
Horário (consulte a página 56).

(1)

1. Definir o nome do programa de horário
Toque no botão Criar (1) e apresente o ecrã Editar Horário. 
O ecrã Editar Horário consiste em quatro abas. Defina alternando as abas conforme
necessário.

(2)

Toque no botão Modificar (2) na aba Propriedades para apresentar o diálogo de Introdução
para introduzir o nome do programa. Introduza “Programa para escrit”.
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2. Definir a hora de início de funcionamento na Segunda
Toque para apresentar a aba Padrão sem.

(3)

(4)

Seleccione Segunda usando o botão de opção Dia da semana (3).
Toque no botão Editar (4) para apresentar o ecrã Lista eventos.

(5)

Toque no botão Criar (5) para apresentar os Eventos: Ecrã Novo programa.
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(6)
(7)

Toque no botão Modificar (6) e apresente o diálogo de introdução Hora para especificar a hora
de início da operação. 
Introduza “9:00 (AM9:00 se usar o relógio de 12 horas)” e toque no botão OK para voltar.
3. Definir o alvo
Toque no botão Modificar (7) para apresentar o diálogo Ponto de Gestão/Área.

O diálogo Ponto de Gestão/Área consiste em duas abas: Ponto de Gestão e Área. 
Toque a apresente a aba Área. Seleccione “Escrit A” da lista e toque no botão OK para voltar.
Para o procedimento de criação de áreas, consulte a página 113.
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4. Definir o modo de funcionamento e o ponto de definição

(8)

Seleccione a caixa de selecção Iniciar/Parar (8) e depois o botão de opção Iniciar.
Para definir o modo de funcionamento e o ponto de definição, toque e apresente a aba Ar
Cond.

(9)
(10)
(11)

Seleccione a caixa de selecção Modo func. (9) e depois “Frio” da caixa de combinação.
Seleccione a caixa de selecção Setpoint (10) e depois o botão de opção Setpoint (11). Toque
no botão Modificar. Introduza “28” no diálogo de Introdução Numérica e toque no botão OK
para voltar à aba Ar Cond. (ecrã Eventos).
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Toque no botão OK e volte para o ecrã Lista eventos.

(12)

Os detalhes do evento definido aparecem na lista. 
O passo acima termina a definição do evento: Iniciar arrefecimento do Escritório A para
ponto de definição 28°C a partir das 9:00 na Segunda.
5. Definir a hora de paragem do funcionamento
Seleccione o evento: Iniciar arrefecimento do Escritório A para ponto de definição 28°C a
partir das 9:00 na Segunda criado no passo 4, depois toque no botão Copiar (12) para
apresentar o ecrã Eventos.

(13)

(14)

Uma cópia exacta do evento seleccionado vai aparecer.
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Toque no botão Modificar (13) e introduza a hora de paragem do funcionamento “18:00 (PM6:00
se usar o relógio de 12 horas)” no diálogo Definição de Hora. Toque no botão OK para voltar.
Seleccione o botão de opção Parar (14). 
Toque no botão OK e volte para o ecrã Lista eventos.

O passo acima termina a criação do horário: Arrefecer Escritório A para ponto de definição
28°C das 9:00 às 18:00 na Segunda.
Toque no botão OK e volte ao ecrã Editar Horário.
6. Definir o horário para Terça a Sexta

(15)

Copie o evento definido para a Segunda para os outros dias da semana.
Seleccione Segunda, depois toque no botão Copiar (15) para apresentar ecrã Copiar para
Selecção.
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(16)

Seleccionar o destino da cópia a partir da lista (16). Seleccionar Terça, Quarta, Quinta e Sexta.
Toque no botão OK para sobrescrever eventos e volte ao ecrã Editar Horário.

O passo acima termina a criação do horário semanal: Arrefecer Escritório A para ponto de
definição 28°C Segunda a Sexta, das 9:00 às 18:00.
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•• Criar o Horário para Dias Especiais
Definir o horário apenas para o 3º Sábado de cada mês (dia especial). 
Toque na aba Padrão dia esp. no ecrã Editar Horário.
1. Definir o nome do dia especial

(17)

(19)
(18)

Seleccione Ex1 em (17). Toque no botão Renomear (18) para apresentar o diálogo Introdução
de Nome.
Introduza “Dia util” como nome e toque no botão OK para renomear o dia especial.
2. Definir as horas de início/paragem do funcionamento , o modo de funcionamento e o
ponto de definição
Toque no botão Editar (19) e definia os detalhes do evento. 
Siga o mesmo procedimento como para criar o horário semanal e defina o horário para
“arrefecer a área do Escritório A para o ponto de definição 28°C das 9:00 às 18:00”.
3. Definir o Dia Especial (3º Sábado de cada mês) no Calendário
Toque na aba Calendário no ecrã Editar Horário.
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(23)

(22)

(20)

(21)

Seleccione o “Dia util” criado a partir da caixa de combinação Padrão (20).
Seleccione o botão de opção Config dia/mês semana (21) e seleccione o dia a definir na
caixa de combinação. Para definir “3º Sábado de cada mês”, seleccione como se segue:
Mês: Cada Semana: 3.º Dia da semana: Sábado
Toque no botão Adicionar para registar o padrão do dia especial. Este aparece em (22).
Para pré-visualizar o calendário com o padrão do dia especial, toque no botão Pré-visualizar
(23).

Toque no botão Fechar e volte ao ecrã Editar Horário.
O passo acima termina a criação do horário do dia especial: Arrefecer Escritório A para
ponto de definição 28°C das 9:00 às 18:00 no 3º Sábado de cada mês.
O “Programa para escritório” está agora terminado dado que tanto o horário semanal como
o do dia especial foram criados.
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•• Activar o Programa de Horário
Active o “Programa para escrit” criado. 
Toque na aba Propriedades no ecrã Editar Horário.

(24)

Seleccione o botão de opção Activar (24) e active o “Programa para escrit”. 
Isto completa a criação do programa de horários. 
Toque no botão OK e volte para o ecrã principal de Horário.

Verifique que o “Programa para escrit” criado está apresentado no ecrã principal. 
Toque no botão Fechar para fechar o ecrã.
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Ecrã detalhado e descrições dos botões
•• Ecrã Principal de Horário (Vista em ícone)
Este ecrã é apresentado quando toca no botão Horário na aba Controlo Automático do ecrã
Menu lista.
Também é apresentado quando toca no botão Ícone no ecrã principal de Horário (ecrã Lista).
Este ecrã permite-lhe verificar, criar, editar e apagar programas de horários, tal como copiar um
calendário.
(4)
(5)

(3)

(2)
(6)
(7)

(1)

(8)
(9)
(10)

(11)

(1) Área de vista de Info de Horário
Apresenta programas de horários registados.
(2) Área de vista de horário seleccionado
Apresenta a informação do programa seleccionado na área de vista de Info de Horário.
(3) Botão Lista
Alterna o ecrã para a Vista em Lista.
(4) Botão Legenda
Apresenta o ecrã de Legenda.
(5) Botão Criar
Apresenta o ecrã Editar Horário para criar um novo programa de horários. 
Pode criar um máximo de 100 programas de horários.
(6) Botão Confirmar
Apresenta o ecrã de Confirmação de Horário que lhe permite verificar detalhes de definição do
programa seleccionado na área de vista de Info de Horário.
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(7) Botão Copiar
Copia o programa seleccionado na área de vista de Info de Horário e apresenta-a no ecrã Editar
Horário.
(8) Botão Apagar
Apaga o programa seleccionado na área de vista de Info de Horário. Tocar no botão apresenta
um diálogo de confirmação da eliminação.
(9) Botão Editar
Apresenta o ecrã Editar Horário que lhe permite editar o programa seleccionado na área de
vista de Info de Horário.
(10) Botão Copiar calend.
Apresenta o ecrã Copiar calend. que lhe permite copiar o calendário do programa seleccionado
na área de vista de Info de Horário.
(11) Botão Fechar
Fecha o ecrã.
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•• Ecrã Principal de Horário (Vista em lista)
Este ecrã é apresentado quando toca no botão Lista no ecrã principal de Horário (Vista em
ícone). 
Este ecrã permite-lhe verificar, criar, editar e apagar programas de horários, tal como copiar um
calendário.
(4)
(3)

(5)

(2)
(6)
(7)

(1)

(8)
(9)
(10)

(11)

(1) Área de vista de Info de Horário
Apresenta uma lista de programas de horários registados por ordem do seu registo. 
(2) Área de vista de horário seleccionado
Apresenta a informação do programa seleccionado na área de vista de Info de Horário.
(3) Botão Ícone
Alterna o ecrã para a Vista em Ícone.
(4) Botão Legenda
Apresenta o ecrã de Legenda.
(5) Botão Criar
Apresenta o ecrã Editar Horário para criar um novo programa de horários. 
Pode criar um máximo de 100 programas de horários.
(6) Botão Confirmar
Apresenta o ecrã de Confirmação de Horário que lhe permite verificar detalhes de definição do
programa seleccionado na área de vista de Info de Horário.
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(7) Botão Copiar
Copia o programa seleccionado na área de vista de Info de Horário e apresenta-a no ecrã Editar
Horário.
(8) Botão Apagar
Apaga o programa seleccionado na área de vista de Info de Horário. Tocar no botão apresenta
um diálogo de confirmação da eliminação.
(9) Botão Editar
Apresenta o ecrã Editar Horário que lhe permite editar o programa seleccionado na área de
vista de Info de Horário.
(10) Botão Copiar calend.
Apresenta o ecrã Copiar calend. que lhe permite copiar o calendário do programa seleccionado
na área de vista de Info de Horário.
(11) Botão Fechar
Fecha o ecrã.
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•• Ecrã Legenda
Este ecrã é apresentado quando toca no botão Legenda no ecrã principal de Horário. 
Apresenta legendas para ícones disponíveis no ecrã principal de Horário (Vista em ícone).

(1)

<Informação apresentada>

<Ícone>

• Ícone do programa programado
Programa

• Período de validade do programa programado (Superior Esquerdo:
Data de início, Inferior direito: Data de ﬁm).

Nome

Tipo de Ícone
Desactivado

Sem período de validade
Programa

Com período de validade

Dentro do período
de validade
Programa

Fora do período
de validade
Programa
Activado

Sem período de validade
Programa

Com período de validade

Dentro do período
de validade
Programa

Fora do período
de validade
Programa

Apresenta legendas para a vista em Ícone.
(1) Botão Fechar
Fecha o ecrã.
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•• Ecrã de Confirmação de Horário
Este ecrã é apresentado quando toca no botão Confirmar no ecrã principal de Horário. 
Permite-lhe verificar os detalhes de definição dos programas de horários com a lista de
definições de horário.
(3)

(4)

(2)

(1)

(5)

(1) Lista defs horário
Apresenta a lista de eventos para a data indicada na área Data (2) para o programa de horários
seleccionado.
(2) Área Data
Apresenta a data e o dia da semana para o qual os eventos estão apresentados.
(3) Botão Antenrior
Altera o conteúdo apresentado na lista de definições de horário para a do dia anterior.
(4) Botão Próx.
Altera o conteúdo apresentado na lista de definições de horário para a do dia seguinte. Pode
especificar até aos próximos 7 dias.
(5) Botão Fechar
Fecha o ecrã.
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•• Aba Propriedades (Ecrã Editar Horário)
Este ecrã é apresentado quando toca no botão Criar, Copiar ou Editar no ecrã principal de
Horário. 
Permite-lhe definir o nome, período de validade e activar/desactivar o programa de horários.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Campo de texto Nome
Apresenta o nome do programa de horários. 
Para alterar, toque no botão Modificar. Introduza o novo nome no diálogo de Introdução de Texto
que aparece. 
Defina um nome utilizando 1 a 32 caracteres, independentemente de ter byte simples ou duplo. 
Nomes duplicados não são permitidos.
(2) Botão de opção Activação
Activa/desactiva o programa de horário.
(3) Caixa de selecção e caixa de combinação Período
Seleccionar a caixa de selecção activa a caixa de combinação para introduzir o período de
validade. 
Seleccione a data de início e de fim a partir da caixa de combinação. O intervalo seleccionável
para cada caixa de combinação é a seguinte:
Mês: Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez
Dia: 1 a 31 (dias não existentes não podem ser seleccionados)
(4) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(5) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã. Tocar no botão apresenta um diálogo de confirmação.
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•• Aba Padrão semanal (Ecrã Editar Horário)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba Padrão semanal no ecrã Editar Horário. 
Este permite-lhe definir um horário semanal.
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(1) Botão de opção Dia da semana
Selecciona o dia da semana a editar.
(2) Área de vista de Definições de Horário
Apresenta o horário definido para o dia da semana.
(3) Botão Copiar
Apresenta o ecrã Copiar para Selecção para seleccionar o destino para o qual o horário definido
para o dia da semana, seleccionado com o botão de opção, será copiado.
(4) Botão Apagar
Apaga o horário definido para o dia da semana seleccionado com o botão de opção. Tocar no
botão apresenta um diálogo de confirmação da eliminação.
(5) Botão Editar
Apresenta o ecrã Lista eventos que lhe permite editar o horário definido para o dia da semana
seleccionado com o botão de opção.
(6) Área de vista de Legenda
Apresenta legendas disponíveis na Área de vista de Definições de Horário. 
A baix e At alto são apresentados apenas quando a função de Reposição opcional está activada.
(7) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(8) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã. Tocar no botão apresenta um diálogo de confirmação.
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•• Aba Padrão dia esp. (Ecrã Editar Horário)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba Padrão dia esp. no ecrã Editar Horário.
Este permite-lhe definir o horário para um dia especial.

(2)

(1)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

(1) Botão de opção Dia especial
Selecciona o dia especial a editar. 
Pode definir até 5 tipos de dia especial.
(2) Área de vista de Definições de Horário
Apresenta o horário definido para cada dia especial.
(3) Botão Copiar
Apresenta o ecrã Copiar para Selecção que lhe permite seleccionar o destino para o qual o
horário definido para o dia especial, seleccionado com o botão de opção, será copiado.
(4) Botão Apagar
Apaga o horário definido para o dia especial seleccionado com o botão de opção. Tocar no botão
apresenta um diálogo de confirmação da eliminação.
(5) Botão Editar
Apresenta o ecrã Lista eventos que lhe permite editar o horário definido para o dia especial
seleccionado com o botão de opção.
(6) Botão Renomear
Altera o nome do dia especial. 
Tocar no botão apresenta um diálogo de Introdução de Texto. 
Especifique um nome para o dia especial utilizando 1 a 15 caracteres, independentemente de
ter byte simples ou duplo.
Nomes duplicados não são permitidos.
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(7) Área de vista de Legenda
Apresenta legendas disponíveis na Área de vista de Definições de Horário. 
A baix e At alto são apresentados apenas quando a função de Reposição opcional está
activada.
(8) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(9) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã. Tocar no botão apresenta um diálogo de confirmação.
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•• Aba Calendário (Ecrã Editar Horário)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba Calendário no ecrã Editar Horário. 
Este permite-lhe registar horários de dia especial no calendário.

(8)

(4)
(5)

(7)

(1)

(2)

(6)

(3)
(9)

(10)

(1) Lista defs calendário
Apresenta a lista de padrões de dia especial registados. 
Pode registar um máximo de 40 padrões de dia especial num calendário.
(2) Botão Ordem
Move para cima e para baixo a ordem do padrão de dia especial seleccionado na lista de
definições do calendário.
(3) Botão Apagar
Apaga o padrão de dia especial seleccionado na lista de definições do calendário.
(4) Caixa de combinação Padrão
Selecciona o tipo de dia especial a registar.
(5) Botão de opção Diário
Define um padrão de definição de dia especial com a caixa de combinação Diário. 
O intervalo seleccionável em cada caixa de combinação é a seguinte:
Mês: Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Cada
Dia: 1 a 31 (dias não existentes não podem ser seleccionados)
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(6) Botão de opção Config dia/mês semana
Define um padrão de definição de dia especial com a caixa de combinação Config dia/mês semana. 
O intervalo seleccionável em cada caixa de combinação é a seguinte:
Mês: Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Cada
Semana: 1°, 2°, 3°, 4°, Última
Dia da semana:Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado
(7) Botão Adicionar
Regista o padrão de dia especial definido.
(8) Botão Pré-visualizar
Pré-visualiza o calendário com o dia especial registado na lista de definições do calendário.
(9) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(10) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã. Tocar no botão apresenta um diálogo de confirmação.

(12)

(13)
(11)

(14)

<Pré-vis clndário>
(11) Área de vista de Calendário
Pré-visualiza o calendário com o dia especial.
(12) Botão
Move a vista para o mês anterior ao apresentado na área de vista Calendário.
(13) Botão
Move a vista para o mês seguinte ao apresentado na área de vista Calendário. Pode especificar
até ao próximo ano.
(14) Botão Fechar
Fecha o ecrã.
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NOTA
•• Se um dia especial definido usando a sobreposição das caixas de combinação de
configuração de Data e de configuração de Mês/Dia da semana, o dia especial definido
usando a caixa de combinação de configuração de Data toma precedência ao definir o
calendário.
•• Se dois ou mais dias especiais forem definidos usando a sobreposição da caixa de
combinação de configuração de Data (por exemplo, uma designação de dia único
sobrepõe-se a uma designação de período) a última (mais baixa na lista) toma
precedência.
•• Se dois ou mais dias especiais forem definidos usando a sobreposição da caixa de
combinação de configuração do Mês/Dia, o último (mais baixo na lista) toma precedência.
•• Definir um Dia Especial sobrepõe-se ao horário semanal definido para esse dia.
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•• Ecrã Copiar calend.
Este ecrã é apresentado quando toca no botão Copiar calend. no ecrã principal de Horário.
Este permite-lhe copiar o Calendário de Dias especiais definido num programa de horários para
outro programa de horários.

(1)

(3)
(5)

(2)

(6)

(4)

(7)

(8)

(1) Área de texto Copiar de
Apresenta o nome da fonte da cópia do programa de horários.
(2) Lista Copiar para
Apresenta uma lista de nomes de programa de horário do qual seleccionar o destino da cópia.
(3) Botão de opção Pré-visualizar
Selecciona o horário a ser apresentado na área de vista do Calendário. 
Pode seleccionar a cópia do programa de horário ou um destino da cópia do programa de
horário.
(4) Área de vista de Calendário
Apresenta o programa de horário seleccionado com o botão de opção Pré-visualizar.
(5) Botão
Move a vista para o mês anterior ao apresentado na área de vista Calendário.
(6) Botão
Move a vista para o mês seguinte ao apresentado na área de vista Calendário. Pode especificar
até ao próximo ano.
(7) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(8) Botão cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Ecrã Lista eventos
Este ecrã é apresentado quando toca no botão Editar na aba Padrão semanal ou na aba Padrão
dia esp. do ecrã Editar Horário. 
Este lista os eventos registados no horário semanal/horário de dia especial.
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(1)

(8)

(9)

(10)

(1) Lista eventos
Apresenta a lista de eventos definidos para cada dia da semana/dia especial.
(2) Área de vista Dia da semana
Apresenta o dia da semana/dia especial seleccionado no ecrã Editar Horário.
(3) Botão Anterior
Move a vista Lista eventos para a do dia anterior do dia da semana/dia especial.
(4) Botão Próx.
Move a vista Lista eventos para a do dia seguinte ao dia da semana/dia especial.
(5) Botão Criar
Apresenta o ecrã Eventos que lhe permite registar novos eventos. 
Pode registar um máximo de 20 eventos num horário.
(6) Botão Copiar
Apresenta o ecrã Eventos com uma cópia do evento seleccionado na Lista de eventos.
(7) Botão Apagar
Apaga o evento seleccionado na Lista de eventos. Tocar no botão apresenta um diálogo de
confirmação da eliminação.
(8) Botão Editar
Apresenta o ecrã Eventos com o evento seleccionado na Lista de eventos para edição.
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(9) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(10) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Ecrã Copiar para Selecção
Este ecrã é apresentado quando toca no botão Copiar na aba Padrão semanal ou na aba
Padrão dia esp. do ecrã Editar Horário. 
Este permite-lhe copiar eventos definidos para um dia da semana/dia especial para outro dia da
semana/dia especial.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Campo de texto Copiar de
Apresenta o nome do dia da semana/dia especial seleccionado no ecrã Editar Horário.
(2) Lista Copiar para
Apresenta uma lista de dias da semana/dias especiais dos quais seleccionar o destino da cópia.
(3) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(4) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Aba Comum (Ecrã Eventos)
Este ecrã é apresentado quando toca no botão Criar ou Editar no ecrã Lista eventos. 
Este permite-lhe definir o tempo de funcionamento do evento, o ponto de gestão/área alvo e a
acção de início/paragem para o evento.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(7)

(6)

(8)

(9)

(1) Área de definição de hora
Defina o tempo de funcionamento do evento. Toque no botão Modificar e introduza a hora no
diálogo Introdução de Hora que aparece. 
O intervalo de valores que pode introduzir é de 00:00 a 23:59 (AM00:00 a PM11:59 se usar um relógio de 12 horas).
(2) Área de definição de Ponto de Gestão/Área
Define os pontos gestão ou áreas a controlar (alvo). 
Toque no botão Modificar e seleccione um da lista no diálogo evento que aparece.
<Diálogo Selecção de pontos de gestão>

<Diálogo Selecção de Área>

(3) Área de definição Iniciar/Parar
Seleccione a caixa de selecção Iniciar/Parar para iniciar/parar o alvo.
(4) Botão de opção Iniciar
Seleccionar para iniciar o alvo.
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(5) Botão de opção Pré-arref., Pré-aquec.
Seleccione qualquer dos dois botões de opção ao utilizar a função Pré-arref./Pré-aquec. 
Toque no botão Modificar e introduza o ponto de definição no diálogo de Introdução Numérica
que aparece. O intervalo de valores que pode introduzir é de 16 a 32, em incrementos de 0,1°C. 
Estes botões de opção são apresentados apenas quando o alvo é uma unidade interior ou uma área. 
Quando a função Pré-arref./Pré-aquec. é definida, o seguinte diálogo de confirmação aparecerá,
enquanto que o modo de funcionamento e ponto de definição definidos na aba Ar Cond. do ecrã
Eventos serão desactivados. Toque no botão Sim para enviar a definição.

NOTA
•• A função Pré-arref./Pré-aquec. é uma função que inicia os ares condicionados mais cedo
que a hora definida no horário para fazer a temperatura da sala alcançar o ponto de
definição na hora definida. A função calcula a hora em que começar automaticamente os
ares condicionados a partir da temperatura de aspiração e do ponto de definição. A hora
de início é ajustada em conformidade à medida que a função aprende com o uso repetido.
•• Quando Pré-arref./Pré-aquec. é definido para uma área, o modo de funcionamento, o
ponto de definição definido nas definições Pré-arref./Pré-aquec. e a ordem para iniciar são
enviados para os pontos de gestão na área ao mesmo tempo. Certifique-se de que exclui
pontos de gestão que não quer que funcionem a horas definidas ou pontos de gestão dos
quais não quer modificar o modo de funcionamento ou ponto de definição na área.
•• O Pré-arref./Pré-aquec. não é possível se a função Reposição está a ser usada.
Restrições de uso da função Pré-arre/aque
Por favor observe as seguintes restrições ao usar a função Pré-arre/aque.
A função Pré-arre/aque é executada de acordo com as definições das 0:00 no dia da execução.
Assim, se programar Pré-arre/aque no dia pretendido para a execução, o horário não será
executado como pretendido, mas o horário normal será executado no dia.
Para executar o Pré-arre/aque como pretendido, faça as definições antes do dia da execução.
•• Ao alterar as definições
As definições alteradas tornam-se efectivas às 0:00 do dia seguinte. Mesmo que altere ou
apague o horário no dia da execução, o horário identificado às 0:00 será executado.
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•• Ao alterar a definição de data do iTM
Se a definição de data do iTM for alterada e a definição de data for alterada em conformidade,
o Pré-arre/aque já programado na data alterada será ignorada e o horário normal será
executado.
•• Ao reiniciar o iTM
Se o iTM for reiniciado, o Pré-arre/aque programado no dia da reinicialização será ignorado e
o horário normal será executado.
•• Execução do Pré-arre/aque das 0:00 às 2:59
Se definir o Pré-arre/aque para ser executado das 0:00 às 2:59, a definição Pré-arre/aque
será ignorada e o horário normal será executado.
•• Quando a hora de verão inicia ou termina
O Pré-arre/aque pode não ser executado ou pode ser executado duas vezes dependendo da
definição de hora.
•• Ao usar um ar condicionado sem opção arref/aquec
Mesmo que defina o Pré-arre/aque para um ar condicionado sem opção arref/aquec, a
definição será executada de acordo com o modo de funcionamento de um ar condicionado
com a opção de arref/aquec.
(6) Botão de opção Parar
Seleccionar para parar o alvo.
(7) Botões de opção Bloqueio elevado, Bloqueio baixo
Seleccione qualquer um dos dois botões de opção ao definir a função de Reposição. 
Estes botões de opção são apresentados apenas quando a função de Reposição opcional está
activada.
(8) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(9) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Aba Restrições R/C (Ecrã Eventos)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba Restrições R/C no ecrã Eventos. 
Permite-lhe activar/desactivar o controlador remoto.

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

Seleccione a caixa de selecção dos itens a definir e seleccione a definição a partir dos botões
de opção.
(1) Área de definição da permissão/proibição Iniciar/Parar do R/C
Restringe o início/paragem a partir do controlador remoto. 
Seleccione a definição de entre Permitido, Apenas paragem e Proibido.
(2) Área de definição da permissão/proibição do Modo de funcionamento do R/C
Restringe a alteração do modo de funcionamento a partir do controlador remoto. 
Seleccione a definição de entre Permitido e Proibido. 
Esta área de definição não é apresentada quando o alvo é um Ventilador.
(3) Área de definição da permissão/proibição do ponto de definição do R/C
Restringe a alteração do ponto de definição a partir do controlador remoto. 
Seleccione a definição de entre Permitido e Proibido. 
Esta área de definição não é apresentada quando o alvo é um Ventilador.
(4) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(5) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Aba Ar Cond. (Ecrã Eventos)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba Ar Cond. no ecrã Eventos. 
Este permite-lhe definir as acções do ar condicionado.

(3)

(5)

(1)
(a)
(b)

(2)

(4)

(6)

(7)

Seleccione a caixa de selecção dos itens para definir e seleccionar/introduzir a definição
utilizando a caixa de combinação/o botão Modificar.
(1) Área de definição Modo func.
Define o modo de funcionamento. 
Seleccione a definição de entre Ventilador, Frio, Calor, Temperatura, Auto e Desumid. 
Apenas são apresentadas opções aplicáveis ao alvo.
(2) Área de definição do ponto de definição
Define o ponto de definição. 
Para definir, seleccione (a) o botão de opção Ponto de definição ou (b) botão de opção de
deslocamento do Ponto de definição. 
Se seleccionou Ponto de definição, toque no botão Modificar e introduza a temperatura no
diálogo de Introdução Numérica que aparece. O intervalo de valores que pode introduzir é –30 a
70°C, em incrementos de 0,1°C.
Se seleccionou o deslocamento do ponto de definição, seleccione o valor a deslocar usando a
caixa de combinação. 
Seleccione o valor de deslocamento da temperatura de entre Diminuir as definições de
temperatura em 4°C, Diminuir as definições de temperatura em 3°C, Diminuir as definições de
temperatura em 2°C, Diminuir as definições de temperatura em 1°C, Aumentar as definições de
temperatura em 1°C, Aumentar as definições de temperatura em 2°C, Aumentar as definições
de temperatura em 3°C e Aumentar as definições de temperatura em 4°C.
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NOTA
•• O deslocamento do ponto de definição é uma função que lhe permite definir o ponto de
definição em relação ao ponto de definição actual. 
“Diminua conf. de temperatura” aumenta o ponto de definição para o modo Frio, enquanto que
para o modo Calor, diminui o ponto de definição pela quantidade de deslocamento especificado. 
“Incrementar conf. de temperatura” diminui o ponto de definição para o modo Frio, enquanto
que para o modo Calor, aumenta o ponto de definição pela quantidade de deslocamento especificado.
•• A mudança do Ponto de ajuste não funciona quando o modo de funcionamento é Ventilador,
Automático ou Desumid.

(3) Área de definição Velocidade vent.
Define a velocidade do ventilador. 
Tocar no botão

aumenta a velocidade do ventilador em um nível, enquanto tocar no botão

diminui a velocidade do ventilador em um nível. 
A velocidade do ventilador que pode definir depende do alvo.
(4) Área de definição da Extensão do Temporizador
Define a função que evita a falha ao desligar a unidade interior. 
Seleccione se activa (On) ou desactiva (Off) a função usando a caixa de combinação.
(5) Campo de definição de Restrição de temperatura
Define a restrição de temperatura. 
Active ou desactiva respectivamente as restrições de temperatura para arrefecer e aquecer
utilizando as caixas de combinação.
Toque nos respectivos botões Modificar e introduza os valores máximos e mínimos no diálogo
de Introdução Numérica que aparece. 
O intervalo de valores que pode introduzir é o mesmo que para o Ponto de definição (2) mas os
valores introduzidos devem ser tais que não invertam os limites superior e inferior. 
Este campo não é apresentado quando a função Restrição de temperatura está desactivada
para o ponto de gestão da unidade interior alvo.
(6) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(7) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Aba Ventilador (Ecrã Eventos)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba Ventilador no ecrã Eventos. 
Define as acções do Ventilador.

(1)
(2)

(3)

(4)

Seleccione a caixa de selecção dos itens para definir e seleccionar a definição da caixa de
combinação.
(1) Área de definição Modo ventilação
Define o modo de ventilação. 
Seleccione a definição de entre Auto, Permuta de calor e Bypass.
(2) Área de definição Veloc. ventilação
Define a velocidade da ventilação. 
Seleccione a definição de entre Auto (normal), Fraco (normal), Forte (normal), Auto (ar novo),
Fraco (ar novo) e Forte (ar novo).
(3) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(4) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Aba Ao (Ecrã Eventos)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba Ao no ecrã Eventos. 
Este permite-lhe definir as acções Ao.

(1)

(2)

(3)

Seleccione a caixa de selecção do item a definir e seleccione a definição usando o botão
Modificar.
(1) Área de definição Valor analógico
Define um valor analógico. 
Toque no botão Modificar e introduza o valor analógico no diálogo Introdução Numérica que
aparece. 
O intervalo de valores que pode introduzir deve estar dentro dos limites superior e inferior e com
a precisão definida no ponto de gestão do Ao.
(2) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(3) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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5-2 Definir a Função de Extensão do Temporizador
Utilizando esta função, pode evitar a falha ao desligar a unidade interior parando a unidade interior
automaticamente após um certo período de tempo a partir do início do funcionamento.
Se esta função estiver activada, as unidades interiores são paradas quando a Duração decorrer a
partir da hora a que foram iniciadas.
O seguinte descreve como definir esta função.

NOTA
•• Assim que a unidade iTM é desligada, toda a configuração da Função de Extensão do
Temporizador ficará Desligada.
•• Quando a unidade interior encontra um erro de comunicação ou a manutenção foi iniciada, a
Duração contada será limpa.

1. Toque no botão Extensão Tempo na aba Controlo Automático do ecrã Menu lista e apresente o
ecrã Temporizador (consulte a página 56).

(1)

2. Seleccione o tempo a esperar para parar na caixa de combinação Duração (1). Pode
seleccionar um valor entre 30 e 180 minutos em incrementos de 30 minutos.
3. Quando terminar, toque no botão OK para guardar e fechar o ecrã.
4. A função Extensão do Temporizador pode ser activada/desactivada na aba Ar Cond.
apresentada no ecrã Config. Detalhes do ecrã Padrão, no ecrã Eventos do ecrã Horários e no
ecrã Configuração de acção no ecrã Controlo sincronizado. 
Para detalhes, consulte a página relevante.
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Cuidados ao Usar Simultaneamente com Outras Funções de Controlo
1. O Início/Paragem de ares condicionados pela função de Optimização do Modo de Aquecimento
não afecta o funcionamento desta função.
2. Se a função Pré-arref./Pré-aquec. está definida simultaneamente, os ares condicionados podem
ser parados antes do tempo definido por esta função, impedindo que a temperatura chegue ao
ponto de definição na hora definida.
Exemplo: 1. A Duração está definida para 30 minutos.
2. Pré-arref./Pré-aquec. está definido para alcançar os 20°C às 9:00 por horário. 
3.	Os ares condicionados são iniciados automaticamente às 8:15 pela função Préarref./Pré-aquec.
4.	Esta função pára os ares condicionados às 8:45. Assim, os ares condicionados são
parados às 9:00, a hora definida no horário.
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5-3 Definir Comut arref/aquec
O função de Comutação de arrefecimento/aquecimento permite-lhe comutar automaticamente o
modo de funcionamento dos ares condicionados que não suportam o modo “Automático”,
dependendo da alteração da temperatura da sala. Para além disso, esta função altera
automaticamente o ponto de definição quando altera o modo de funcionamento. 
Se esta função estiver activada, a função avalia as condições de controlo da temperatura
representativa da sala e do ponto de definição representativo a cada 5 minutos e comuta o modo
de funcionamento quando as condições para a comutação são satisfeitas. Não será realizada
nenhuma avaliação nos 30 minutos que se seguem a uma alteração do modo de funcionamento
para arrefecimento. Contudo, se o ponto de definição for alterado, uma avaliação é realizada
imediatamente e, depois, uma vez a cada 5 minutos. 
A avaliação da condição de controlo é realizada de acordo com os quatro padrões seguintes
dependendo das definições de diferença térmica. Se a diferença térmica é de 0, 1 ou 2°C, o modo
de funcionamento é alterado para manter o intervalo de preservação termal constante a 3°C.
Quando a diferença termal é de 3°C ou mais
• Quando Temperatura de sucção representativa – Ponto de deﬁnição representativo (Calor) >
Diferença termal, o modo de funcionamento é alterado de Calor para Frio
• Quando Ponto de deﬁnição representativo (Frio) – Temperatura de sucção representativa >
Diferença termal, o modo de funcionamento é alterado de Frio para Calor
°C

Modo de aquecimento

Modo de arrefecimento
Diferença termal em °C

Ponto de deﬁnição
representativo (Frio)
Temperatura
de sucção
representativa
Ponto de deﬁnição
representativo (Calor)
Modo de arrefecimento Modo de aquecimento
Modo de aquecimento

Modo de arrefecimento

Modo de aquecimento

<Quando a diferença termal é de 3°C ou mais>
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Quando a diferença termal é de 2°C
• Quando Temperatura de sucção representativa – Ponto de deﬁnição representativo (Calor) >
Diferença termal + 0,5, o modo de funcionamento é alterado de Calor para Frio
• Quando Ponto de deﬁnição representativo (Frio) – Temperatura de sucção representativa >
Diferença termal + 0,5, o modo de funcionamento é alterado de Frio para Calor
Modo de aquecimento

°C

Modo de arrefecimento
3°C

Ponto de deﬁnição representativo (Calor) +
Diferença termal em (2°C) + 0,5
Ponto de deﬁnição representativo (Frio)

0,5°C
Temperatura de
sucção representativa

2°C

Ponto de deﬁnição representativo (Calor)
0,5°C

Ponto de deﬁnição representativo (Frio) –
Diferença termal em (2°C) – 0,5
Modo de arrefecimento
Modo de aquecimento

Modo de aquecimento

Modo de arrefecimento

Modo de aquecimento

<Quando a diferença térmica é de 2°C>

Quando a diferença termal é de 1°C
• Quando Temperatura de sucção representativa – Ponto de deﬁnição representativo (Calor) >
Diferença termal + 1, o modo de funcionamento é alterado de Calor para Frio
• Quando Ponto de deﬁnição representativo (Frio) – Temperatura de sucção representativa >
Diferença termal + 1, o modo de funcionamento é alterado de Frio para Calor
°C

Modo de aquecimento

Modo de arrefecimento
3°C

Ponto de deﬁnição representativo (Calor) –
Diferença termal em (1°C) + 1

1°C

Ponto de deﬁnição representativo (Frio)
1°C
Ponto de deﬁnição representativo (Calor)
Ponto de deﬁnição representativo (Frio) –
Diferença termal em (1°C) –1

1°C
Temperatura de
sucção representativa Modo de arrefecimento Modo de aquecimento

Modo de aquecimento

Modo de arrefecimento

Modo de aquecimento

<Quando a diferença térmica é de 1°C>
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Quando a diferença termal é de 0°C
• Quando Temperatura de sucção representativa – Ponto de deﬁnição representativo (Calor) >
Diferença termal + 1,5, o modo de funcionamento é alterado de Calor para Frio
• Quando Ponto de deﬁnição representativo (Frio) – Temperatura de sucção representativa >
Diferença termal + 1,5, o modo de funcionamento é alterado de Frio para Calor
°C

Modo de aquecimento

Modo de arrefecimento

Ponto de deﬁnição representativo (Calor) +
Diferença termal em (0°C) + 1,5

3°C
1,5°C

Ponto de deﬁnição representativo
(Frio/Calor)
Ponto de deﬁnição representativo (Frio) –
Diferença termal em (0°C) – 1,5

1,5°C

Temperatura
de sucção
representativa
Modo de arrefecimento
Modo de aquecimento

Modo de aquecimento

Modo de arrefecimento

Modo de aquecimento

<Quando a diferença térmica é de 0°C>
O seguinte descreve como criar e definir um grupo de Comutação de arrefecimento/aquecimento.

Criar e editar um grupo de Comutação de arrefecimento/aquecimento
1. Toque no botão Inversão Auto na aba Controlo Automático do ecrã Menu lista e apresente o
ecrã de Inversão ciclo automática (consulte a página 56).

(1)

(2)
(3)
(4)

2. (1) é uma lista de grupos de Comutação de arrefecimento/aquecimento registados. Para criar
um novo grupo, toque no botão Criar (2) e introduza o nome do grupo no diálogo Configuração
de Nome que aparece. Nomes duplicados não são permitidos. Pode criar até 512 grupo.
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3. Para apagar um grupo, seleccione o grupo e toque no botão Apagar (3).
4. Para adicionar ou apagar pontos de gestão a/de um grupo, seleccione o grupo a editar e toque
no botão Registo (4) para apresentar o ecrã Registo: Grupo Comut arref/aquec.

(6)

(5)

(7)

(8)

5. Seleccione o ponto de gestão a registar da lista de pontos de gestão disponíveis (5). Toque no
botão Adicionar para o mover para (6) e para o registar no grupo. Pode registar até 64 pontos
de gestão num grupo. Não pode registar o mesmo ponto de gestão em dois ou mais grupos.
Seleccione um ponto de gestão que não esteja registado em nenhum grupo, com base na
informação de afiliação apresentada em (7). Seleccionar um ponto de gestão de (6) e tocar no
botão Remover cancela o seu registo. Para alterar a ordem de registo dentro de um grupo,
mova-o para cima/para baixo usando os botões Ordem (8). Quando terminar, toque no botão
OK para guardar e voltar ao ecrã de definições Config comutação.

NOTA
•• Pode apenas registar pontos de gestão de unidades interiores. Ao registar unidades
interiores num grupo, tente registar apenas aquelas localizadas no mesmo espaço físico.
•• Ao registar unidades interiores sem a Opção de arrefecimento/aquecimento num grupo,
registe-as num grupo de unidades interiores que inclua unidades interiores com a Opção
de arrefecimento/aquecimento e usando o mesmo circuito de refrigeração para evitar a
alteração para um modo de funcionamento inesperado.
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Definir as condições de arrefecimento/aquecimento

(9)
(10)

1. Seleccione um grupo em (9) e toque no botão Atributos (10) para apresentar a caixa de
diálogo Atributos.

(11)
(12)

(13)

2. Tocar no botão Modificar em (11) apresenta o diálogo Configuração de Nome onde pode
alterar o nome do grupo.
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3. Na caixa de combinação Diferencial (12), seleccione a diferença termal. O intervalo de valores
que pode definir é de 0 a 7°C, em incrementos de 1°C. 
“Diferencial” é a tolerância do ponto de definição da unidade interior. Quando a diferença entre
a temperatura da sala e o ponto de definição representativo excedem esta diferença termal, o
modo de funcionamento é alterado. 
Quando o modo de funcionamento é alterado de arrefecimento para aquecimento, o ponto de
definição é reduzido por esta diferença termal. 
Quando o modo de funcionamento é alterado de aquecimento para arrefecimento, o ponto de
definição é aumentado por esta diferença termal.
Exemplo: Se o ponto de definição da unidade interior: 22°C e o diferencial: 4°C, quando o
funcionamento é alterado para arrefecimento porque a temperatura da unidade interior
excede os 26°C, o ponto de definição é alterado para os 26°C.
4. Seleccione um dos três métodos abaixo para avaliar a temperatura interior e o ponto de
definição para o grupo em (13). Média está seleccionado por pré-definição.
Fixo: Usa a informação da temperatura da sala e o ponto de definição da unidade interior
registada no topo do grupo como temperatura da sala representativa e ponto de definição
representativo. Neste modo, a informação da unidade interior registada no topo é usada
mesmo quando essa unidade interior está parada. Contudo, esta função não funciona se o
modo de funcionamento for diferente de Frio, Calor ou Automático, ou se for Erro de
comunicação ou Manutenção.
Em funcionamento: Procura no grupo uma unidade interior que esteja a funcionar em modo
Frio, Calor ou Automático, e usa a informação da temperatura interior e
ponto de definição dessa unidade interior como temperatura interior e
ponto de definição representativos. A ordem de procura de uma unidade
interior em funcionamento é a ordem pela qual o ponto de gestão está
registado no grupo. Se nenhuma das unidades interiores no grupo
satisfizer a condição, a unidade interior registada no topo, como no método
Fixo, é referenciada. Neste modo, uma unidade interior parada pela
Optimização do Modo de Aquecimento é considerada em funcionamento.
Média: Usa uma média da informação da temperatura da sala e uma média do ponto de
definição das unidades interiores do grupo em funcionamento em modo Frio, Calor ou
Automático como temperatura representativa da sala e ponto de definição representativo.
Se nenhuma das unidades interiores no grupo satisfizer a condição, a unidade interior
registada no topo, como no método Fixo, é referenciada. Neste modo, uma unidade
interior parada pela Optimização do Modo de Aquecimento é considerada em
funcionamento.
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NOTA
O modo de funcionamento no momento em que o controlo automático se inicia é avaliado como se segue.
•• Se Temperatura da sala Média ≤ ponto de definição Médio, então é considerado que a
unidade interior está a funcionar em modo Calor.
•• Se Temperatura da sala Média > ponto de definição Médio, então é considerado que a
unidade interior está a funcionar em modo Frio.

5. Quando terminar, toque no botão OK para guardar e voltar ao ecrã de definições Config comutação.

Aplicar a função Comut arref/aquec
(15)

(14)

Para activar a função Comutação de arrefecimento/aquecimento para o grupo seleccionado em
(14), seleccione o botão de opção Activação (15). Para desactivar, seleccione Desactivar.
Cuidados ao Usar Simultaneamente com Outras Funções de Controlo
1. Se o ponto de definição de arrefecimento for reduzido pela função Temperatura de
deslastramento quando esta função é definida simultaneamente com a função Temperatura de
deslastramento para a mesma unidade interior, o ponto de definição de aquecimento quando a
unidade interior é alterada para aquecimento por esta função pode ser significativamente baixo.
Exemplo: Q
 uando o limite inferior do ponto de definição é de 20°C para a função Temperatura
de deslastramento e a diferença termal é de 4°C para esta função
1. O aquecimento é iniciado com o ponto de definição a 20°C.
2.	
Quando a temperatura da sala se torna 24°C, esta função altera o modo de funcionamento para Frio.
3.	Quando o modo de funcionamento de altera para Frio, a função Temperatura de
deslastramento altera o ponto de definição de acordo com a temperatura exterior.
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4.	Se a temperatura exterior diminuir, o ponto de definição é reduzido até aos 20°C pela
função Temperatura de deslastramento. 
Quando a temperatura da sala se reduz adicionalmente até aos 16°C, esta função altera
o modo de funcionamento para Calor. Nessa altura, o ponto de definição torna-se 16°C.
No início, o aquecimento foi iniciado com o ponto de definição a 20°C, contudo, o ponto
de definição tornou-se 16°C como resultado da alteração calor → frio → calor.
2. Quando esta função é usada em simultâneo com as funções horário e controlo de
sincronização, esta função pode não funcionar como pretendido com as definições.
Exemplo: Quando o método para referenciar a temperatura da sala e o ponto de definição é
definido para Fixo e a diferença térmica é de 4°C
1.	O aquecimento inicia com o ponto de definição para a referência da unidade interior da
temperatura interior e ponto de definição definidos para os 20°C.
2. O modo de funcionamento dessa unidade interior é modificado para Frio usando o
controlador remoto.
3.	Quando a temperatura da sala se torna 20°C ou superior, o modo de funcionamento da
unidade interior do grupo Comutação de arrefecimento/aquecimento é alterado para Frio
e o ponto de definição definido para 20°C. Se o modo de funcionamento não foi alterado
usando o controlador remoto, a unidade interior trabalha em modo Calor até que a
temperatura da sala se torne 24°C, e o ponto de definição deveria ter-se alterado para
24°C quando o modo de funcionamento se alterou para Frio, mas isto não aconteceu.
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5-4 Verificar uma Paragem de emergência
Quando uma emergência como um incêndio ocorre, o iTM pára automaticamente todos os pontos
de gestão e faz soar o sinal sonoro em conjunção com dispositivos como alarmes de incêndio. O
iTM recupera todos os pontos de gestão automaticamente quando todos os sinais de prevenção
de desastre desaparecem.
Quando a paragem de emergência é o resultado de um erro de funcionamento durante a
manutenção, pode recuperar o iTM à força.
O seguinte descreve como interpretar a vista de Paragem de emergência e libertar uma paragem
de emergência.

NOTA
•• Se a função opcional está activada, pode dividir a paragem de emergência por zonas de
prevenção de desastre arbitrárias (consulte a página 192).
•• Se a função opcional estiver desactivada, todos os ares condicionados são parados ao
mesmo tempo.

(2)
(1)

1. Quando uma paragem de emergência ocorre, um ícone de Paragem de emergência aparece
em (1) e o sinal sonoro soa. Simultaneamente, a mensagem “Desligar emergência. Toque neste
ícone p/ libertar.” aparece em (2).
2. Tocar no ícone (1) apresenta o diálogo Libert. paragem emerg.
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(4)

(3)

3. (3) é a lista de programas de paragem de emergência. Seleccione o programa a libertar e toque
no botão Libertar (4). (Apenas “Padrão” é apresentado para programas se a função opcional
estiver desactivada.) Para confirmar e libertar a paragem de emergência, toque no botão Sim
no diálogo de confirmação que aparece.

NOTA
Para criar um programa arbitrário de Paragem de emergência, a função opcional deve estar
activada.
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6. Configurações de sistema
6-1 Definir uma Área
O seguinte descreve como criar, apagar e mover uma área, bem como registar um ponto de
gestão numa área. Também inclui descrições sobre como dar nomes e definir as definições
detalhadas e o ícone, e também como iniciar/parar áreas sequencialmente em associação com o
anterior.
Os procedimentos são os seguintes.

Criar e apagar uma área
1. Toque no botão Área na aba Config. Sistema do ecrã Menu lista e apresente o ecrã Config. área
(consulte a página 58).

(2)

(3)
(1)

2. (1) no ecrã Config. área está a lista das áreas apresentadas como uma estrutura em árvore
organizada por ordem descendente. Seleccione uma área de nível mais alto (por exemplo, 1F
Norte) na qual criar a nova. (2) indica a posição da área apresentada actualmente (por exemplo,
Topo>Edifício A>1F Norte).
3. Toque no botão Criar (3). Introduza o nome da nova área (por exemplo, Lavatório) no diálogo
de Introdução de Nome que aparece e toque no botão OK.
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Topo
Todos
Interior
Ventilador

<Ecrã Conﬁg. área>

Edifício A
1F Norte
Corredor
Iluminação A
Lavatório

Criado após os
membros existentes.
1F Sul
Sala de reuniões

Escritório

Sala A
Sala B

4. A área criada no passo 3 (por exemplo, Lavatório) é adicionada à área seleccionada no passo 2
(por exemplo, 1F Norte) como um membro.

NOTA
Uma área recém-criada é criada sob pontos de gestão e áreas existentes.
Não será capaz de criar novas áreas nos seguintes casos.
•• O número de áreas excede 650.
•• A área seleccionada na Lista de áreas é uma área de 10º nível hierárquico.
•• Os pontos de gestão e áreas incluídas na área seleccionada são 650.
•• A área seleccionada é Tudo ou uma área imediatamente sob Tudo.
•• O nome é o mesmo que o de outra área. (Contudo, o nome poderá sobrepor-se com o de
uma unidade Interior, Ventilador, Dio, Analógica, Impulso, Exterior ou Chiller
(Refrigerador) pré-definida na área Tudo.)
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Exemplo: Para apagar a Sala de Reuniões
Área

Ponto de gestão

Topo

<Ecrã Conﬁg. área>

Todos

Interior
Ventilador

(4)
Edifício A
1F Norte
Corredor
Iluminação A
Lavatório

1F Sul
Sala de reuniões
Sala A
Sala B
Escritório
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5. Para apagar uma área, seleccione uma área a apagar (por exemplo, Sala de Reuniões) e toque
no botão Apagar (4). Tocar no botão SIM no diálogo de confirmação da eliminação que aparece
apaga a área seleccionada.
Topo
Todos

<Ecrã Conﬁg. área>

Interior
Ventilador

Edifício A

1F Norte
Corredor
Iluminação A
Lavatório
1F Sul
Sala de reuniões
Sala A
Sala B
Escritório

6. (1) é a lista de áreas actualmente registadas. A área apagada no passo 5 (por exemplo, Sala de
Reuniões) e as áreas nela incluídas (por exemplo, Sala A/B) também são apagadas.

NOTA
Topo, Tudo e áreas imediatamente sob Tudo não podem ser apagadas.
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Mover uma área

(5)

1. Para mover uma área, seleccione a área que quer mover (por exemplo, Sala de Reuniões) e
toque no botão Mover (5) para apresentar o ecrã Mover Área.

NOTA
A área a mover e áreas de nível inferior (por exemplo, Sala de Reuniões, Sala A, Sala B e
Sala B1) não são apresentadas. Para além disso, as áreas onde a movimentação faz com
que o número de membros exceda o máximo não são apresentadas.
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2. Seleccione a área de destino (por exemplo, 1F Norte) no ecrã Mover Área e toque no botão OK.

3. A área movida (por exemplo, Sala de Reuniões) é apresentada sob a área seleccionada no
passo 2 (por exemplo, 1F Norte).

NOTA
Topo, Tudo e áreas imediatamente sob Tudo não podem ser movidas. Também não pode
mover uma área para essas áreas.

Registar um ponto de gestão ou área numa área

(6)

1. No ecrã Config. área, seleccione a área em que quer registar um membro e toque no botão
Selecção pontos gestão (6) para apresentar o ecrã Registo membros da área.
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(7)

(9)

(8)

(10)

2. A lista (7) apresenta pontos de gestão e áreas directamente sob a área a ser editada pela
ordem pela qual foram registados. A lista (8) apresenta pontos de gestão não registados.
Seleccione o ponto de gestão que quer registar (múltipla selecção possível). Para registar,
mova-os usando o botão Adicionar. Para alterar a ordem de apresentação, altere a ordem em
que (7) é apresentado usando os botões ↑↓ (9). Para apagar um membro, seleccione-o de (7) e
depois toque no botão Remover.

NOTA
O botão Adicionar não pode ser usado nos seguintes casos.
•• A área apresentada é Tudo ou uma área imediatamente sob Tudo.
•• A área inclui 650 ou mais membros.
•• O número de pontos de gestão excede 1300.
O botão Remover não pode ser usado nos seguintes casos.
•• A área apresentada é Tudo ou uma área imediatamente sob Tudo.
•• Uma área está seleccionada.
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3. O botão Saltar (10) para alterar a ordem dos membros é apresentado em (7) imediatamente.
Seleccione um ponto de gestão ou área (múltipla selecção possível) para mover e tocar no
botão Saltar (10) apresenta o ecrã Config. ordem.

(11)

4. (11) é a lista de pontos de gestão e áreas que não foram seleccionados no ecrã Registo
membros da área. Seleccione o destino para onde mover e toque no botão OK. Os pontos de
gestão/áreas seleccionados no ecrã Config. ordem no passo 3 movem-se para a área sob a
seleccionada no ecrã Registo membros da área como indicado abaixo.
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Dar nome e definir a informação detalhada de uma área

(12)

1. Seleccione a área a dar nome e defina a informação detalhada a partir do ecrã Config. área e
toque no botão Atributos (12) para apresentar o ecrã Atributo área.

(13)
(14)

2. Toque nos botões Modificar (13) e (14). Defina o nome e a informação detalhada na caixa de
diálogo de Introdução de Texto que aparece.
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Definir o intervalo para início/paragem sequencial
Esta função evita que todos os pontos de gestão sejam iniciados ou parados imediatamente
quando o início/paragem é ordenado para uma área ao iniciar ou parar sequencialmente os seus
pontos de gestão e áreas membro na ordem em que estão listados no ecrã Registo membros da
área.

(15)
(16)

1. Toque nos botões Modificar (15) e (16) no ecrã Atributo área. Introduza o intervalo para iniciar
ou parar na caixa de diálogo Introdução Númerica que aparece. O intervalo de valores que
pode especificar é de 0 a 180 segundos.
Área1
Lg após 0 seg.
Intervalo de início: 2 seg.

Lg após 2 seg.
Lg após 4 seg.
Lg após 6 seg.

Português
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Definir ícones

(17)

1. Toque no botão Modificar (17) no ecrã Atributo área para apresentar o ecrã Definição ícone.

2. Seleccione um ícone da lista de ícones apresentada e toque no botão OK para o definir.
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Guardar e carregar o ficheiro CSV de dados de área
Pode guardar as definições de área numa memória USB como um ficheiro CSV (AreaData.csv).
Também pode carregar um ficheiro CSV a partir de uma memória USB. Certifique-se de que o
ficheiro tem o nome “AreaData.csv” dado que é o único nome de ficheiro legível.

(18)
(19)

1. Para guardar, ligue uma memória USB para a unidade iTM e toque no botão Guardar (18) no
ecrã Config. área. Um diálogo de confirmação com a mensagem “Quer guardar dados da área
no formato CSV? Tempo Máx. : irá aparecer 15 sc”. Toque no botão Sim para guardar. Quando
gravar com sucesso, a mensagem “Ficheiro guardado.” aparecerá.
2. Para carregar, ligue a memória USB com o ficheiro CSV na unidade iTM e toque o botão
Carregar (19) no ecrã Config. área. Um diálogo de confirmação com a mensagem “Novos dados apagam
dados antigos. Tempo Máx. : irá aparecer 15 sc”. Tocar no botão Sim iniciará o carregamento dos dados.
Quando o ficheiro CSV a carregar está corrompido, um ecrã de erro é apresentado. Corrija os
erros sequencialmente a partir do topo.
O formato do ficheiro CSV usado para guardar e carregar Dados de Área é o seguinte.
[Versão de ﬁcheiro]
@S:AREA-INFO
S
A, [ID de área], [Nome da área] ,[Informação detalhada],[Intervalo de início.] ,[Intervalo de paragem.],[ID de ícone]
(1) Bloco de informação de área

, A, [ID de área], [Nome da área] ,[Informação detalhada] ,[Intervalo de início.] ,[Intervalo de paragem.] ,[ID de ícone]
, , P, [ID de ponto de gestão]
, P, [ID de ponto de gestão]
•••
@E:AREA-INFO
@S:PNT-INFO

(2) Bloco de informação de ponto de gestão

[ID de ponto de gestão], [Nome do ponto de gestão], [Informação detalhada do ponto de gestão], [Tipo de ponto de gestão],[ID de ícone]
•••
@E:PNT-INFO
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6-2 Definir um Ponto de Gestão
Altera o nome informação detalhada e ícone dos pontos de gestão. 
O seguinte descreve como os definir.
1. Toque no botão Pontos controlo na aba Config. Sistema do ecrã Menu lista e apresente o ecrã
Configuração pontos de gestão (consulte a página 58).

(1)

(2)

2. (1) é a lista de pontos de gestão. Seleccione um ponto de gestão e toque no botão Modificar (2)
para apresentar o ecrã Configuração Atributos Pontos de Gestão.

(3)
(4)
(5)
(6)
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3. O Tipo do ponto de gestão é apresentado em (3). Contudo, não o pode alterar aqui. 
Toque no botão Modificar (4) para o nome do ponto de gestão. Introduza o novo nome na caixa
de diálogo de Introdução de Texto que aparece. O número de caracteres que pode introduzir é
de 1 a 12, independentemente de ter byte simples ou duplo. 
Se o nome introduzido for duplicado, um diálogo com a mensagem “Já está registado o mesmo
pnt. gestão” aparece e é rejeitado. 
Toque no botão Modificar (5) para Info detalhada. Introduza a informação detalhada no diálogo
de Introdução de Texto que aparece. O número máximo de caracteres que pode introduzir é de
50, independentemente de ter byte simples ou duplo. Pode omitir introduzir informação
detalhada se não houver nada a introduzir.
4. Para definir o ícone (6), toque no botão Modificar e apresente o ecrã Definição ícone.

(7)

Seleccione um ícone de (7) e toque no botão OK para o definir. Volte ao ecrã Configuração
Atributos Pontos de Gestão para verificar toda a vista e toque no botão OK para fechar o ecrã.

Português

Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

126

6-3 Definir e Alterar a Senha
Pode definir e alterar a senha para o administrador, tal como para desbloquear os ecrãs. Se a
senha do administrador estiver activada, tocar no botão para trocar para a vista Menu lista na Vista
padrão ou no ecrã opcional Vista Disp apresenta o diálogo de Palavra-passe, para que um
utilizador que não sabe a senha de administrador não possa apresentar a vista Menu lista.
Se o bloqueio do ecrã estiver activado, tocar no botão Desbl. na Vista padrão ou no ecrã opcional
Vista Dispos bloqueia o ecrã e nenhuma outra operação que não desbloquear será permitida.
Para desbloquear, deve tocar no botão Bloq. e apresentar o diálogo Palavra-passe para introduzir
a senha para desbloquear o ecrã.

NOTA
•• Quando a senha do administrador e o bloqueio do ecrã estão simultaneamente activados,
introduzir a senha do administrador depois de tocar no botão interruptor Menu lista
desbloqueia o ecrã e apresenta o ecrã Menu lista.
•• Pode sobrescrever a definição Activar/Desactivar do bloqueio do ecrã usando a função
Gestão via web (opcional).
O seguinte descreve como definir esta função.
1. Toque no botão Senhas na aba Config. Sistema do ecrã Menu lista e apresente o ecrã Senhas
(consulte a página 58).

(1)

(2)

(3)

(4)

2. Para activar a Protecção senha administrador, seleccione Activar em (1). Para desactivar, seleccione Desactivar. 
Seleccionar Activar apresenta a caixa de diálogo Palavra-passe para introduzir uma nova
senha. Defina uma senha usando 1 a 15 caracteres alfanuméricos. 
O diálogo aparecerá de novo. Introduza a senha de novo para confirmação. Toque no botão OK
para guardar e fechar o ecrã.
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3. Para activar o Bloqueio do Ecrã, seleccione Activar em (2). Para desactivar, seleccione
Desactivar.
Seleccionar Activar apresenta o diálogo Palavra-passe para introduzir uma nova senha. Defina
uma senha usando 1 a 15 caracteres alfanuméricos. 
O diálogo aparecerá de novo. Introduza a senha de novo para confirmação. Toque no botão OK
para guardar e fechar o ecrã.
4. Para mudar a senha do administrador ou a senha de bloqueio, toque no respectivo botão
Alterar senha (3) ou (4). 
Introduza a senha actual no diálogo Senha para introduzir a senha existente. 
Depois disso, introduza a nova senha duas vezes. Toque no botão OK para guardar e fechar o
ecrã.
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6-4 Definir a Manutenção e a Verificação
Pode definir um ponto de gestão específico para “manutenção” ou libertá-lo de “manutenção”. 
Um ponto de gestão definido para “manutenção” não pode ser controlado a partir do iTM, ou seja,
não pode receber sinais de entrada tais como ordens de funcionamento, controlo automático,
monitorização de estado, etc. Contudo, paragem de emergência é possível. 
O seguinte descreve como definir esta função.
1. Toque no botão Sob manutenção na aba Config. Sistema do ecrã Menu lista e apresente o ecrã
Em manutenção (consulte a página 58).

(2)

(1)

2. Para definir a manutenção, seleccione um ponto de gestão de (1) e toque no botão Adicionar
para o mover para (2). O ponto de gestão é definido para manutenção. Toque no botão OK para
guardar e fechar o ecrã.
3. Para libertar da manutenção, seleccione um ponto de gestão de (2) e toque no botão Remover
para o mover para (1). O ponto de gestão é libertado da manutenção.
Quando terminar, toque no botão OK para guardar e fechar o ecrã.
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6-5 Definir e Alterar o Local
Pode definir/alterar o idioma de apresentação usado na unidade iTM.
1. Toque no botão Local na aba Config. Sistema do ecrã Menu lista e apresente o ecrã Ajuste
local(consulte a página 58).

(1)

2. Seleccione o idioma de apresentação. Toque no botão Modificar (1) e abra o ecrã Idioma.

(2)

3. Seleccione o idioma a usar de (2). Toque no botão OK para guardar e volte para o ecrã Local.
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4. Defina o formato e unidade de apresentação.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Defina o formato de apresentação da data usando a caixa de combinação Data (3). 
Pode seleccionar de entre DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA e AAAA/MM/DD.
Seleccione o formato de apresentação da hora usando o botão de opção Hora (4).
Seleccione a unidade de temperatura de entre Fahrenheit e Celsius usando o botão de opção
Celsius/Fahrenheit (5).
Seleccione o ponto decimal e o separador para o ficheiro CSV usando os botões de opção
Ponto decimal/Separação CSV (6).
Seleccione a cor do ícone para operar os pontos de gestão usando o botão de opção Ajuste da
cordo icone (7).
Quando terminar, toque no botão OK para guardar e fechar o ecrã.

NOTA
Quando a unidade de temperatura é alterada entre Celsius e Fahrenheit, a alteração deve
ser seguida por uma reinicialização com o interruptor Reinício.
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6-6 Definir e Alterar a Hora
Pode definir e alterar a hora actual e a hora de verão.
1. Toque no botão Hora/DTS na aba Config. Sistema do ecrã Menu lista e apresente o ecrã Config.
Hora/Horário de verão (consulte a página 58).
(1)
(2)

(3)
(4)

2. (1) apresenta a hora actual. Para alterar, toque no botão Modificar (2). Introduza a hora na
caixa de diálogo de Introdução de Hora que aparece. Toque no botão OK e feche o ecrã. 
Introduzir um valor inadequado apresenta um diálogo de erro onde poderá introduzir o valor correcto.
3. Quando usar a hora de verão, active-a em (3) e seleccione as datas de início e fim nas caixas
de combinação (4). Quando não usar a hora de verão, seleccione Desactivar. 
Os intervalos seleccionáveis são os seguintes.
Mês de início: Jan – Dez

Mês de fim: Jan – Dez

Semana de início: 1° – 4°, Última

Semana de fim: 1° – 4°, Última

Dia da semana de início: Dom – Sáb

Dia da semana de fim: Dom – Sáb

Hora de início: 1 – 4

Hora de fim: 2 – 4

4. Quando terminar, toque no botão OK. O seguinte diálogo Confirmar aparece. Depois de
confirmar, toque no botão Sim para guardar e fechar o ecrã.
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6-7 Definir e Alterar a Protecção de ecrã
Pode definir ou alterar a protecção de ecrã, tal como definir ou alterar a definição para desligar o
ecrã.
1. Toque no botão Protecção ecrã na aba Config. Sistema do ecrã Menu lista e apresente o ecrã
Protecção ecrã (consulte a página 58).

(1)

(2)
(3)

(4)

2. Active/desactive e defina o tipo de protecção de ecrã usando a caixa de combinação Método
protecção (1). 
Seleccione de entre Desactivar, Luz fundo desactivada, Ecrã1, Ecrã2 e Ecrã3. Seleccionar Luz
fundo desactivada desliga o ecrã quando o tempo de inactividade definido no passo 3 passar. 
Toque no botão Pré-visualizar (2) para pré-visualizar a protecção de ecrã seleccionada. Toque
no ecrã para voltar ao ecrã Protecção ecrã.
3. Toque no botão Modificar (3) e introduza o tempo de inactividade que deve passar para
apresentar a protecção de ecrã ou desligar o ecrã. Pode especificar um tempo de inactividade
de 1 a 60 minutos.
4. Para parar a protecção de ecrã automaticamente, soar o sinal sonoro e apresentar o ícone de
Notificação de Erro quando ocorre um erro enquanto a protecção de ecrã está a ser
apresentada ou quando a paragem de emergência ocorreu, seleccione o botão de opção
Protecção ecrã/ erro (4).
Para continuar a apresentar a protecção de ecrã, seleccione Desactivar.
5. Toque no botão OK para guardar e fechar o ecrã.
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6-8 Definir e Alterar as Definições de Hardware
Pode definir e alterar as definições como o brilho do ecrã da unidade iTM e o volume do sinal
sonoro.
1. Toque no botão Hardware na aba Config. Sistema do ecrã Menu lista e apresente o ecrã
Hardware (consulte a página 58).

(1)

(2)

(3)

2. Na caixa de combinação Brilho do ecrã (1), seleccione e defina o nível de brilho para o ecrã
iTM para um valor entre 1 e 8.
3. Na caixa de combinação Sinal sonoro (2), seleccione e defina o volume para o sinal sonoro
que soará em caso de erro ou paragem de emergência para um valor entre 0 e 5. Seleccione e
defina também uma duração de som de entre 1 min, 3 min, 5 min e Contínuo.
4. Na caixa de combinação Som toque (3), seleccione e defina o volume para o som de toque, o
som quando se toca no ecrã, para um valor entre 0 e 5.
5. Toque no botão OK para guardar e fechar o ecrã.
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6-9 Definir e Alterar a Operação de Confirmação
Pode definir e alterar a definição para apresentar ou não a caixa de diálogo que confirma o início/
paragem do funcionamento realizado a partir do ecrã Vista padrão do iTM.
<Diálogo de conﬁrmação>

1. Toque no botão Dialogo Confirmar na aba Config. Sistema do ecrã Menu lista para apresentar o
ecrã Diálogo de confirmação (consulte a página 58).

(1)

2. Seleccione Activar para o botão de opção Confirmar definições (1) para apresentar o diálogo
de confirmação, e Desactivar para não o apresentar.
3. Toque no botão OK para guardar e fechar o ecrã.
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6-10

Calibrar o Painel de Toque

Pode calibrar o painel de toque. Para calibrar com mais precisão, use uma caneta de toque.
1. Toque no botão Calibração Painel toque na aba Config. Sistema do ecrã Menu lista para
apresentar o ecrã de calibração do ecrã táctil (consulte a página 58).

(1)

2. Uma cruz (1) aparecerá 5 vezes no ecrã. Toque no centro de cada cruz por ordem. Pode iniciar
de novo a calibração tocando num ponto longe da cruz.
3. A calibração está completa quando tocou 5 vezes na cruz. Toque em qualquer local do ecrã
para fechar.

NOTA
Se não tocar no ecrã durante 30 seg. após a calibração estar completa, a correcção fica
cancelada e o ecrã volta ao ecrã Menu lista.
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6-11

Fazer uma Cópia de Segurança

Pode fazer cópias de segurança de vários dados iTM para uma memória USB. Não pode realizar
qualquer operação a partir do ecrã da unidade iTM enquanto faz a cópia de segurança. Contudo,
as funções funcionarão normalmente. 
Pode copiar os dados da cópia de segurança para um computador para propósitos de gestão. 
Use uma memória USB de 32 GB ou menos. O iTM suporta USB2,0.
1. Toque no botão Cópia de segurança na aba Config. Sistema do ecrã Menu lista (consulte a
página 58).

2. Quando o diálogo que confirma o início da cópia de segurança for apresentado, ligue a memória
USB à unidade iTM e toque no botão Sim.

3. Todos os ficheiros existentes na memória USB ligada serão apagados. Toque no botão Sim no
diálogo Confirmar que aparece para enviar e inicie a cópia de segurança.
4. A cópia de segurança demora até 30 minutos por 1 GB. A cópia de segurança está completa
quando a mensagem “Recup. concluída.” aparece. Toque no botão Fechar para fechar o ecrã.
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6-12

Ver a Informação de Versão

Pode apresentar a informação de versão do software instalado no iTM. A informação apresentada
é a indicada abaixo.
1. Toque no botão Informação Versão na aba Config. Sistema do ecrã Menu lista para apresentar
o ecrã Informação versão (consulte a página 58).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2. A informação acima consiste em: 
(1) Nome do produto
(2) Versão do software
(3) Data e hora em que o software foi criado
(4) Opções disponíveis
(5) Copyright
3. Toque no botão Fechar para fechar o ecrã.
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7. Gestão de dados
7-1 Verificar e Gravar o Histórico
O iTM guarda automaticamente várias alterações de estado e erros de equipamento como
histórico. Pode aproveitar essa informação para manutenção e correcção de erros apresentando o
histórico ou gravando como dados. 
O seguinte descreve como apresentar o histórico e gravá-lo num formato de ficheiro CSV.
1. Toque no botão Histórico na aba Gestão func. do ecrã Menu lista e apresente o ecrã Histórico
(consulte a página 60).

NOTA
Um diálogo de Espera é apresentado enquanto o histórico está a ser adquirido.

(3)
(1)

(4)

(2)

(5)
(6)

2. (1) apresenta os 100 registos do histórico mais recentes. 
Toque no botão < em (2) para apresentar os 100 registos anteriores do histórico e toque no
botão > para apresentar os próximos 100 registos do histórico. 
O ecrã consiste nas seguintes colunas a partir da esquerda: Hora, Tipo, Hist. nº, Conteúdos,
Nome, Informar de, Porta, Endereço, ID e Código. 

NOTA
Dependendo do ambiente de comunicação, “Fonte” pode não ser apresentado correctamente.
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O tipo de histórico a ser apresentado pode ser seleccionado na área Classificação (3). (1)
apresenta os registos dos históricos dos tipos seleccionados. 
O campo Dia (4) especifica a data para a qual os registos do histórico serão apresentados. Se
estiver vazio, a data actual é especificada. Para apresentar os registos do histórico de uma data
específica, toque no botão Modificar e introduza a data no diálogo de Introdução de Data que
aparece. 
Para além disso, toque no botão < para apresentar os registos do histórico do dia anterior, e
toque no botão > para apresentar os registos do histórico do dia seguinte. 
Tocar no botão Actualizar (5) apresenta em (1) os 100 registos mais recentes do histórico do tipo
especificado em (3), tal como a data especificada em (4).
3. Toque no botão Saída CSV (6) para apresentar o ecrã Saída histor.

(7)

(8)

(9)

4. Toque no botão Modificar (7) e apresente o diálogo de Introdução de Hora para especificar a
data de início da gravação do ficheiro CSV. Defina o período de gravação em dias na caixa de
combinação Período (dia) (8). Pode seleccionar até 7 dias. 
Tocar no botão Saída (9) apresenta um diálogo de confirmação. Ligue uma memória USB à
unidade iTM e toque no botão Sim. 
A Saída está completa quando a mensagem “Ficheiro guardado.” aparece. 
Toque no botão Fechar para fechar o ecrã.
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7-2 Gravar Definições de Função
O iTM inclui várias funções, e cada uma delas necessita de definições. Pode gravá-las para um
ficheiro CSV usando a função de saída de definições de lote e carregue-o para um computador
para verificar os valores actuais numa lista. O seguinte descreve como os gravar as definições. 
Consulte abaixo as definições que pode gravar usando esta função.
<Detalhes de saída de definições em lote>
Para informação sobre como interpretar o ficheiro de saída, consulte as tabelas nas páginas
seguintes.
Função

Conteúdos de saída

Horário

Definições de programas registados com o Controlo de Horário.

Controlo sincronizado

Definições de programas registados com o Controlo Sincronizado.

Paragem de emergência

Definições de programas registados com a Paragem de Emergência.

Comut arref/aquec

Definições de programas registados com a Comutação de Arrefecimento/
Aquecimento.

Limite de temperatura

Definições de programas registados com o Limite de Temperatura.

Temperatura de
deslastramento

Definições de programas registados com a Temperatura de
Deslastramento.

Optimização Aquecimento

Definições de pontos de gestão registados com Optimização de
Aquecimento.

Reposição

Definições de recuperação de temperatura e reposição de temperatura.

Distribuição Proporcional de
Definições de hora excluídas dos últimos 13 meses.
Energia

1. Toque no botão Configurar Configuração na aba Gestão func. do ecrã Menu lista (consulte a página 60).

2. Um diálogo de confirmação com a mensagem “Guardar fich CSV cm defin saída em lote?”
aparece. Ligue uma memória USB à unidade iTM e toque no botão Sim. Gravar para a
memória USB demora até 2 minuto por 1MB.
3. A Saída está completa quando a mensagem “Ficheiro guardado.” aparece. Toque no botão
Fechar para fechar o ecrã.
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<Controlo de Horário em formato de ficheiro CSV>
A

B

C

D

Em branco
Nome do Controlador

Nome do controlador

Data Export

Data de saída

Versão iTM

Versão iTM

Nome do Programa

Nome do programa

Activar/Desactivar

Programa activado/
desactivado
Activar/
Desactivar

Período

O período de validade do
programa “Todos” é gravado
quando o Horário é activado
para todo o termo

Dom
Hora

A/P

Nome

Acção

Hora evento

Área/Ponto de Gestão

Área/Nome ponto de
gestão

Acção evento

Idem

Idem

Idem

Idem

;

;

;

;

Hora

A/P

Nome

Acção

;

;

;

;

Hora

A/P

Nome

Acção

;

;

;

;

Hora

A/P

Nome

Acção

;

;

;

;

Hora

A/P

Nome

Acção

;

;

;

;

Hora

A/P

Nome

Acção

;

;

;

;

Hora

A/P

Nome

Acção

;

;

;

;

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb
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A

B

C

D

Nome do Dia especial 1
Hora

A/P

Nome

Acção

;

;

;

;

Hora

A/P

Nome

Acção

;

;

;

;

Hora

A/P

Nome

Acção

;

;

;

;

Hora

A/P

Nome

Acção

;

;

;

;

Hora

A/P

Nome

Acção

;

;

;

;

Nome do Dia especial 2

Nome do Dia especial 3

Nome do Dia especial 4

Nome do Dia especial 5

Dia especial
Nome do Dia especial 1
Definição de Data ou Mês/Dia da
semana do Dia especial 1
• Mês/dia
;
Nome do Dia especial 2
Definição de Data ou Mês/Dia da
semana do Dia especial 2
;
Nome do Dia especial 3
Definição de Data ou Mês/Dia da
semana do Dia especial 3
;
Nome do Dia especial 4
Definição de Data ou Mês/Dia da
semana do Dia especial 4
;
Nome do Dia especial 5
Definição de Data ou Mês/Dia da
semana do Dia especial 5
;

143

Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

Português

A

B

C

D

··

Pré-vis clndário
+:Semana
Data

1

2

3

··

Idem

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

Idem

;

;

;

Idem

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

Ano Mês

Em branco
Nome do Programa
;
As definições do segundo programa ou do programa subsequente serão gravadas de acordo com o acima especificado.
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<Controlo de Sincronização em formato de ficheiro CSV>
A

B

C

Em branco
Nome do Controlador

Nome do controlador

Data Export

Data de saída

Versão iTM

Versão iTM

Nome do Programa

Nome do programa

Activar/Desactivar

Programa activado/desactivado
Activar/Desactivar

Entrada
Ponto de Gestão

Condições de detecção

Temporizador(mín.)

Nome de ponto de gestão

Alvo de detecção

Tempo de conclusão contínua

Idem

Idem

Idem

;

;

;

Saída 1
Condições de detecção

Condição de entrada para a saída de
sincronização

Intervalo Inic/Parar (seg.)

Intervalo de início/paragem
sequencial

A/P

Nome

Acção

Área/Ponto de Gestão

Área/Nome ponto de gestão

Acção de ponto de gestão/área
Para detalhes sobre a informação
apresentada, consulte o texto de
apresentação para acções de eventos
descritas nas Especificações
Funcionais do Controlo de
Sincronização.

Idem

Idem

Idem

;

;

;

Saída 2
Condições de detecção

Igual a Output 1

Intervalo Inic/Parar (seg.)

Igual a Output 1

A/P

Nome

Acção

Igual a Output 1

Igual a Output 1

Igual a Output 1

;

;

;

Em branco
Nome do Programa

Nome do programa

;

;

;

As definições do segundo programa ou do programa subsequente serão gravadas de acordo com o acima especificado.
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<Controlo de Paragem de Emergência em formato de ficheiro CSV>
A

B

Em branco
Nome do Controlador

Nome do controlador

Data Export

Data de saída

Versão iTM

Versão iTM

Nome do Programa

Nome do programa

Activar/Desactivar

Programa activado/desactivado
Activar/Desactivar

Entrada
Modo de libertação
Automático/Manual

Modo de Libertação
Ponto de Gestão
Nome de ponto de gestão do sinal de entrada
Idem
;
Saída

Método de saída
Pontos listados/Pontos não listados

Método de especificação
Ponto de Gestão
Nome do ponto de gestão registado
Idem
;
Em branco
Nome do Programa

Nome do programa

;
As definições do segundo programa ou do programa subsequente serão gravadas de acordo com o acima especificado.
*O programa padrão grava apenas o nome do programa padrão e activar/desactivar, no fim do programa registado.
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<Comutação de Arrefecimento/Aquecimento em formato de ficheiro CSV>
A

B

Em branco
Nome do Controlador

Nome do controlador

Data Export

Data de saída

Versão iTM

Versão iTM

Nome de Grupo

Nome de grupo

Activar/Desactivar

Activar/desactivar controlo
Activar/Desactivar

Diferencial

Diferença termal

Referência

Método de determinação da temperatura representativa
Fixo/Em funcionamento/Média

Ponto de Gestão
Nome do ponto de gestão incluído no grupo
Idem
;
Em branco
Nome de Grupo

Nome de grupo

Activar/Desactivar
;
As definições do segundo programa ou do programa subsequente serão gravadas de acordo com o acima especificado.

<Limite de Temperatura em formato de ficheiro CSV>
A

B

Em branco
Nome do Controlador

Nome do controlador

Data Export

Data de saída

Versão iTM

Versão iTM

Nome de Grupo

Nome de grupo

Activar/Desactivar

Activar/desactivar controlo Activar/Desactivar

Limite Inferior

Limite inferior da temperatura interior

Limite Superior

Limite superior da temperatura interior

Ponto de Gestão
Nome do ponto de gestão incluído no grupo
Idem
;
;
Em branco
Nome de Grupo

Nome de grupo

;
As definições do segundo programa ou do programa subsequente serão gravadas de acordo com o acima especificado.
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<Temperatura de Deslastramento em formato de ficheiro CSV>
A

B

Em branco
Nome do Controlador

Nome do controlador

Data Export

Data de saída

Versão iTM

Versão iTM

Nome de Grupo

Nome de grupo

Activar/Desactivar

Activar/desactivar controlo
Activar/Desactivar

Temp exterior Ponto de Gestão

Nome do ponto de gestão da temperatura exterior

Limites de Temperatura Exterior

Limites de temperatura exterior
Limite superior - Limite inferior

Limite Temperatura

Limite de temperatura
Limite superior - Limite inferior

Ponto de Gestão
Nome do ponto de gestão incluído no grupo
Idem
;
;
Em branco
Nome de Grupo

Nome de grupo

;
As definições do segundo programa ou do programa subsequente serão gravadas de acordo com o acima especificado.

<Optimização de Aquecimento em formato de ficheiro CSV>
A

B

Em branco
Nome do Controlador

Nome do controlador

Data Export

Data de saída

Versão iTM

Versão iTM

Ponto de Gestão

Activar/Desactivar

Nome de ponto de gestão

Activar/desactivar controlo para o ponto de gestão à
esquerda
Activar/Desactivar

Idem

Idem

;

;

;

;
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<Distribuição Proporcional de Energia em formato de ficheiro CSV>
A

B

C

D

··

··

··

Em branco
Nome do Controlador Nome do controlador
Data Export

Data de saída

Versão iTM

Versão iTM

Períodos Exclusão
Semana

Activar/Desactivar

Períodos Exclusão

Dom

Activar/desactivar 
Definir períodos de
Períodos de exclusão
exclusão
Activar/Desactivar

Seg

Idem

Idem

Ter

Idem

Idem

Qua

Idem

Idem

Qui

Idem

Idem

Sex

Idem

Idem

Sáb

Idem

Idem

1

2

3

Ano Mês (O formato
segue as 
(Exemplo: +)*
Configurações do
Sistema)

(Exemplo: +)

(Exemplo: (Exemplo: (Exemplo:
+)
+)
+)

Idem

(Exemplo: #)*

(Exemplo: #)

(Exemplo: (Exemplo: (Exemplo: (Exemplo:
+)
+)
+)
+)

Idem

;

;

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

;

;

Idem

;

;

;

;

;

;

Excepções aos
períodos de
exclusão
+:Normal
#:Excepções aos
Períodos de exclusão
Data

··

30

31

*Os seguintes símbolos indicam se a definição “Dias de Cálculo Especial” é aplicada ou não.
#: Aplicada
+: Não aplicada
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<Controlo de Reposição em formato de ficheiro CSV>
A

B

Em branco
Nome do Controlador

Nome do controlador

Data Export

Data de saída

Versão iTM

Versão iTM

Temp Recup Arrefec

Temperatura de recuperação de arrefecimento

Temp Recup Aquecim

Temperatura de recuperação de aquecimento

Alto: Config. ponto relativo/setpoint

Bloqueio elevado: Configuração do ponto de definição
relativo

Alto: Atraso do ponto relativo/setpoint

Bloqueio elevado: Atraso do ponto relativo

Baixo: Config. ponto relativo/setpoint

Atraso Baixo: Configuração do ponto de definição relativo

Baixo: Atraso do ponto relativo/setpoint

Atraso Baixo: Atraso do ponto relativo
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Funções Opcionais de Funcionamento
8. Definir Funções de Controlo Automático
8-1 Definir a Reposição
A Reposição é uma função que mantém uma sala com ar condicionado a um intervalo de
temperatura aceitável quando ninguém está presente facilitando o ar condicionado e poupando
energia durante esse tempo para diminuir o desconforto ao voltar à sala.
Esta redução do limite inferior da temperatura da sala durante a ausência é chamado “Reposição”
enquanto que o aumento do limite superior da temperatura da sala durante a ausência é chamado
“Configuração”. Os dois combinados são geralmente referidos como “Reposição”.
A unidade interior está parada quando não é necessária para manter a temperatura da sala dentro
dos limites de temperatura inferior e superior definidos. Este estado é chamado “atraso parar”.
Para a reposição, existem dois pontos de definição: Bloqueio elevado e Bloqueio baixo. Defina um
ou ambos dependendo das suas necessidades.
O desconforto ao entrar na sala pode ser reduzido dado
que é mantida a uma temperatura semi-confortável
também durante a ausência.
Para além disso, uma temperatura confortável pode ser
alcançada mais cedo que quando o ar condicionado está
desligado.

Ponto de deﬁnição

Conﬁgurar ponto de deﬁnição
(limite superior do ponto de
deﬁnição durante a ausência)

Conﬁguração

Ponto de deﬁnição de
frio durante a presença
Ponto de deﬁnição de
calor durante a presença

A energia pode ser poupada facilitando o ar
condicionado (mantendo a temperatura na
zona semi-confortável) durante a ausência.

Reposição

Repor ponto de deﬁnição
(limite inferior do ponto de
deﬁnição durante a ausência)

Durante a ausência

Durante a presença

Durante a ausência
Hora

As unidades interiores e áreas onde esta função está activada são controladas como se segue.
Quando o alvo está a funcionar em modo Frio, Auto(frio) ou Temperatura(frio)
1. Enquanto a temperatura da sala é mais baixa que “Ponto de definição + Config. ponto relativo/
setpoint”, a unidade interior está parada.
2. A temperatura é monitorizada continuamente, e quando esta excede “Ponto de definição +
Config. ponto relativo/setpoint”, a unidade interior é iniciada novamente.
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3. Por conseguinte, quando a temperatura da sala se torna mais baixa que “Ponto de definição +
Config. ponto relativo/setpoint” pela temperatura de recuperação, a unidade interior é parada.
Contudo, para evitar o Ligar/Desligar contínuo (variação) da unidade interior, esta não é parada
até depois de 30 minutos.
Ponto de deﬁnição

Temperatura
da sala

A unidade interior está ligada para manter
a conﬁguração do ponto de deﬁnição.

Conﬁgurar ponto
de deﬁnição

Temperatura
da sala

Ponto de deﬁnição de
frio durante a presença

Temperatura de recuperação de
Frio (intervalo de 1°C a 6°C )

Durante a ausência

Durante a presença

A unidade interior
funciona no modo
Frio no ponto de
deﬁnição de Frio.

Durante a ausência
Hora

Quando o alvo está a funcionar em modo Calor, Auto(calor) ou Temperatura (calor)
1. Enquanto a temperatura da sala é mais alta que “Ponto de definição – Atraso do ponto relativo/
setpoint”, a unidade interior está parada.
2. A temperatura é monitorizada continuamente, e quando esta se torna mais baixa que “Ponto de
definição – Atraso do ponto relativo/setpoint”, a unidade interior é iniciada novamente.
3. Por conseguinte, quando a temperatura da sala excede “Ponto de definição – Atraso do ponto
relativo/setpoint” pela temperatura de recuperação, a unidade interior é parada. Contudo, para
evitar o Ligar/Desligar contínuo (variação) da unidade interior, esta não é parada até depois de
30 minutos.
Ponto de deﬁnição

Temperatura de recuperação de
Calor (intervalo de 1°C a 6°C )
A unidade interior funciona no modo
Calor no ponto de deﬁnição de Calor.

A unidade interior está ligada
para manter a conﬁguração
Temperatura do ponto de deﬁnição.
da sala
Ponto de deﬁnição de
calor durante a presença

Temperatura
da sala
Durante a ausência

Durante a presença

Repor ponto de deﬁnição

Durante a ausência
Hora

Quando o alvo está a operar em modo Ventilador ou Desumid.
A unidade interior funciona normalmente enquanto estão pessoas presentes.
Quando não está ninguém presente, a unidade interior é colocada em estado Atraso Parar e o
início/paragem subsequente não é realizado.
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Quando o modo de funcionamento de uma unidade interior sob controlo é alterado para
Ventilador ou Desumid.
O início/paragem subsequente não é realizado e mantém-se no estado em que foi alterada (Atraso
Oper. ou Atraso Parar).

NOTA
•• Quando uma unidade interior onde a reposição está activa é parada usando o controlador
remoto, a unidade pára mas o controlo de reposição continua.
•• Se uma unidade interior receber uma ordem de início/paragem da unidade iTM ou da função
Horário enquanto a reposição está activa, a reposição é cancelada.
•• O controlo de reposição continuará mesmo que uma unidade interior seja parada pela
função Extensão de Temporizador quando a reposição está activa.
O seguinte descreve como definir isto.
1. Toque no botão Atraso na aba Controlo Automático do ecrã Menu lista e apresente o ecrã
Config. atraso (consulte a página 56).
(1)

(4)

(2)
(3)
(5)

2. Defina os pontos de definição relativos para Bloqueio elevado em (1).
Seleccione a configuração do ponto de definição relativo na caixa de combinação Config.
ponto relativo/setpoint (2). 
Seleccione o atraso do ponto relativo na caixa de combinação Atraso do ponto relativo/
setpoint (3). 
O intervalo de valores de que pode seleccionar é de 1 a 7°C em incrementos de 1°C tanto para
a configuração como para o atraso.
3. Defina os pontos de definição relativos para Bloqueio baixo em (4).
Proceda da mesma forma que no passo 2. Contudo, não será capaz de definir pontos de
definição relativos para Bloqueio baixo que excedam aqueles de Bloqueio elevado.
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4. Para definir a temperatura de recuperação, toque no botão Ajuste nível avançado (5) e
apresente o ecrã Ajuste nível avançado.

(6)
(7)

Seleccione a temperatura de recuperação para arrefecimento na caixa de combinação Temp
recup arrefec (6).
Seleccione a temperatura de recuperação para aquecimento na caixa de combinação Temp
recup aquecim (7). 
O intervalo de valores de que pode seleccionar é de 1 a 6°C, em incrementos de 1°C. 
Quando terminar, toque no botão OK para voltar ao ecrã Config. atraso.
5. A função Reposição pode ser activada/desactivada a partir da aba Comum no ecrã Config.
Detalhes do ecrã Padrão, no ecrã Eventos do ecrã Horários e no ecrã Configuração de acção
no ecrã Controlo sincronizado.
Para detalhes, consulte a página relevante.
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Relação com Outras Funções
1. Relação com Funções de Controlo Automático
Função
Horário
Pré-arref./
Pré-aquec.

Funcionamento quando a Reposição (Baixa ou Alta) está activa na unidade interior
Pode definir Reposição como acção para a unidade interior.
Pré-arref./Pré-aquec. está indisponível quando a unidade interior está em estado de
Reposição.
Se Reposição for ordenada depois de a unidade interior estar a funcionar em modo
Pré-arref. ou Pré-aquec., a unidade interior é colocada em estado de reposição.

Controlo
sincronizado

[Entrada]
Atraso oper. ⇒ Considerado Ligado 
Atraso parar ⇒ Considerado Desligado 
[Saída]
Pode definir a Reposição (Baixa ou Alta) como acção para a unidade interior.

Paragem de
emergência

Uma unidade interior pode ser parada imediatamente pela Paragem de emergência
mesmo que a Reposição esteja activa.

Comut arref/aquec

A função de comutação de arrefecimento/aquecimento também funciona quando a
Reposição está activa. 
Contudo, se Diferencial estiver definido para 0°C para a Comutação de
arrefecimento/aquecimento, a Config. ponto relativo/setpoint de 1°C ou o Atraso do
ponto relativo/setpoint de –1°C podem não funcionar mesmo se definidos porque a
temperatura da Comutação de arrefecimento/aquecimento é o ponto de definição ±
1,5°C. 
Para além disso, dado que um temporizador de segurança de 30 minutos está
definido para prevenir a variação, a função pode também não funcionar mesmo que
um valor mais alto que o Atraso do ponto relativo/setpoint ou a Config. ponto
relativo/setpoint estiver definido.

Limite de
temperatura

Dado que o Limite de temperatura é uma função que funciona quando a unidade
interior está parada, este não interfere com a função de Reposição.

Temperatura de
deslastramento

Tanto para Bloqueio baixo como para Bloqueio elevado, a temperatura de reposição
é alterada de acordo com a alteração no ponto de definição pela função de
Temperatura de deslastramento. 
As seguintes expressões para calcular as temperaturas de reposição são usadas
tanto antes como depois do ponto de definição ser alterado pela função de
Temperatura de deslastramento.
Temperatura de configuração = Ponto de definição + Config. ponto relativo/setpoint
Temperatura de configuração = Ponto de definição – Atraso do ponto relativo/
setpoint

Optimização
Aquecimento

A função de Optimização de Aquecimento não funciona quando a Reposição está
activa.

Extensão de
Temporizador

Se a Extensão do Temporizador estiver activada, a unidade interior é parada ou
colocada em Atraso Parar dependendo no seu estado de funcionamento depois do
tempo definido pela função de Extensão do Temporizador tiver passado.

2. Relação com Funções de Gestão de Dados
Função

Funcionamento quando a Reposição (Baixa ou Alta) está activa na unidade interior

Distribuição
Proporcional de
Energia

Quando Atraso Oper. ⇒ Energia é distribuída proporcionalmente considerando que
a unidade interior está em funcionamento.
Quando Atraso Parar ⇒ Energia é distribuída proporcionalmente considerando que
a unidade interior está parada.
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3. Efeito em Outras Funções de Controlo Automático
Uso do Interruptor como
accionador
Monitorização Central

−

−

Pré-arref./
Pré-aquec.

−

−

•• Ordem de início por Reposição ⇒
Tratado como accionador de início
•• Ordem de paragem por Reposição ⇒
Tratado como accionador de paragem

−

Paragem de 
emergência

−

Comut arref/
aquec

−

•• Atraso Oper. ⇒ Não tratado como Lg
•• Atraso Parar ⇒ Tratado como Dsl

Limite de 
temperatura

−

•• Atraso Oper. ⇒ Tratado como Lg
•• Atraso Parar ⇒ Não tratado como Dsl

Temperatura de
deslastramento

−

Optimização
Aquecimento

−

Extensão de
Temporizador

Gestão de
dados

•• Atraso Oper. ⇒ Tratado como Lg
•• Atraso Parar ⇒ Tratado como Dsl

Horário

Bloqueio

Controlo
Automático

−

Uso do estado Iniciar/Parar para avaliação

•• Ordem de início por Reposição ⇒ Não
tratado como accionador de início
•• Ordem de paragem por Reposição ⇒
Tratado como accionador de paragem

−

−
•• Atraso Oper. ⇒ Não tratado como Lg
•• Atraso Parar ⇒ Tratado como Dsl

•• Atraso Oper. ⇒ Não tratado como Lg
•• Atraso Parar ⇒ Tratado como Dsl

Distribuição
Proporcional
de Energia

−

•• Atraso Oper. ⇒ Tratado como Lg
•• Atraso Parar ⇒ Tratado como Dsl

Navegador
Energia
(Amostragem
da Extensão do
Temporizador)

−

•• Atraso Oper. ⇒ Não tratado como Lg
•• Atraso Parar ⇒ Tratado como Dsl

Tendência do
tempo de
funcionamento

−

•• Atraso Oper. ⇒ Tratado como Lg
•• Atraso Parar ⇒ Tratado como Dsl

Tendência de  •• Ordem de início por Reposição ⇒
contagem
Tratado como accionador de início
Iniciar/Parar
•• Ordem de paragem por Reposição ⇒
Tratado como accionador de paragem
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8-2 Definir o Controlo Sincronizado
O Controlo sincronizado é uma função que lhe permite controlar dois ou mais pontos de gestão e/
ou áreas com base no estado de um ponto de gestão arbitrário. Usando esta função, pode iniciar/
parar várias instalações em conjunção com o acesso/saída de/para uma sala ou gestão de chaves
ou implementar arrefecimento livre.
Esta função monitoriza a alteração de estado do tipo de ponto de gestão especificado no entrada e considera
que as condições estão apuradas quando o estado especificado como condição necessária continua durante
um tempo específico, e grava as acções especificadas para os pontos de gestão ou áreas alvo. 
Os tipos e condições de ponto de gestão a detectar que podem ser especificadas como entrada, tal como
a relação entre as condições a detectar e as condições necessárias são as indicadas nas tabelas abaixo.
Tipo de ponto de gestão
Ponto de gestão
alvo

Interruptor

Erro de
equipamento

Erro de limite
analógico
Modo de
superior/
funcionamento
inferior
×

Unidade interior Unidade interior
Ventilador

Ventilador

×

Chiller
(Refrigerador)

Chiller
(Refrigerador)

×

Dio

D3Dio
Dio Externo
BACnet Dio
D3Di
Di Externo
Di
BACnet Di

×

Analógico (Ai)

Ai Externo
Ai Interno
BACnet Ai

Condição a detectar

×

Valor
analógico
×

×

×
×

×

×

×

×

Condição necessária
Duração necessária

Estado

Especifique o tempo
durante o qual a
condição necessária é
continuamente apurada
no intervalo de 0 a 30
minutos, em incrementos
de 1 minuto.

Especifique qual será considerado condição apurada: Lg ou
erro, ou Dsl ou normal.
* Iniciar/Parar ou erro/normal deve ser definido do lado do
ponto de gestão.

Interruptor
Erro de
equipamento
Erro de limite
analógico superior/
inferior
Modo de
funcionamento

Valor analógico
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Especifique qual o modo de funcionamento que apura a
condição

Especifique o tempo durante
o qual a condição
necessária é continuamente Especifique o valor analógico que apura a condição como
apurada no intervalo de 1 a uma expressão
30 minutos, e em
incrementos de 1 minuto.
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Exemplo:Se a duração necessária está definida para “15 minutos”, se a “condição foi apurada” é
avaliada apenas após 15 minutos, e não quando o alvo monitorizado chegou ao estado
especificado. 
A imagem abaixo mostra o exemplo de uma avaliação quando a condição necessária é
“Lg” e a duração necessária é “15 minutos”.
Estado Iniciar/Parar Lg
Interruptor
sucesso/falha

Lg

Dsl

Lg (Sucesso)
Dsl (Falha)

Hora

Sucesso
Duração necessária
decorrida/não decorrida

Dsl

15 minutos

15 minutos

Falha

Sucesso enquanto
simultaneamente decorrido
A condição é não decorrida
porque Interruptor teve sucesso
(Lg) mas falhou (Dsl) antes de a
duração necessária ter passado

A condição é considerada
decorrida quando o estado
Lg continua para a duração
necessária
Avaliação
de sucesso

Sucesso
Falha
A condição é considerada não
decorrida quando o Interruptor falha (Dsl)
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Pode registar duas saídas para um programa de bloqueio. Desta forma, pode definir diferentes
saídas (por exemplo, início e paragem) para a mesma entrada, dependendo da condição apurada. 
A relação entre os alvos que as saídas podem controlar e as acções possíveis é a indicada nas
tabelas abaixo.
Alvo (tipo de ponto de gestão)
Iniciar/Parar

Ponto de
gestão alvo

Iniciar/Parar
(Reposição)

Veloc.
ventilação/Modo
ventilação

Unidade interior Unidade interior

Modo de
funcionamento

×
×

Ventilador

Ventilador

×

Chiller
(Refrigerador)

Chiller
(Refrigerador)

×

×

Dio

D3Dio,
Dio Externo
BACnet Dio

×

×

×

Analógico (Ao)

Ao Externo
BACnet Ao

×

×

×

×

Área

Todas

Velocidade vent.

Ponto de
definição

Alteração do
ponto de
definição

Alteração por
controlador remoto
activado/desactivado

×

×

Alvo (tipo de ponto de gestão)
Ponto de
gestão alvo
Unidade interior Unidade interior
Ventilador

Ventilador

×

Chiller
(Refrigerador)

Chiller
(Refrigerador)

×

Dio

D3Dio,
Dio Externo
BACnet Dio

×

×

×

×

Analógico (Ao)

Ao Externo
BACnet Ao

×

×

×

×

Área

Todas
Ponto de definição
por controlador
remoto activado/
desactivado

Modo de
funcionamento por
controlador remoto
activado/desactivado

Extensão de
Temporizador

Valor
analógico

Alvo (tipo de ponto de gestão)
Ponto de
gestão alvo

×

×

Unidade interior Unidade interior
Ventilador

Ventilador

Chiller
(Refrigerador)

Chiller
(Refrigerador)

Dio

D3Dio,
Dio Externo
BACnet Dio

×

Analógico (Ao)

Ao Externo
BACnet Ao

×

Área

Todas
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×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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Restrições do Controlo Sincronizado
•• Tratamento de erro comunicação
A condição de entrada é um estado do alvo “válido” ou “inválido” (ponto de gestão de entrada).
Quando um erro de comunicação ocorre, o estado é tratado como “não resolvido” porque não
pode ser avaliado. As alteração num estado antes e depois de “não resolvido” (“válido (inválido)
→ não resolvido” ou “não resolvido → válido (inválido)”) não são considerados accionadores de
condições apuradas. Contudo, uma alteração de estado válido é tratada como accionador se
ocorreu antes de se tornar “não resolvido” ou depois de retornar de “não resolvido”.
•• Tratamento do início
O estado inicial de um alvo (ponto de gestão de entrada) quando iniciado é tratado como “não
resolvido”. De forma semelhante ao caso acima, as alteração de estado antes e depois de “não
resolvido” não são vistas como accionadores de sucesso.
•• Tratamento da manutenção
Esta função não funciona quando o alvo do ponto de gestão da detecção de condição ou
controlo está em manutenção.
•• Definições inconsistentes
O sistema não apresentará qualquer aviso mesmo que uma definição inconsistente ou
inadequada seja especificada para esta função. Certifique-se de que verifica cuidadosamente
por si antes de usar.
•• Condição apurada imediatamente após configuração do programa
Se a entrada for alterada enquanto o programa está a ser editado ou ao alternar de desactivado
para activado, uma condição poderá ser considerada apurada dependendo da altura. Não altere
as definições quando a entrada estiver prestes a ser alterada.
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•• Controlo sincronizado dependente da altura
Em casos em que duas entradas se alteram simultaneamente, por exemplo, a função podem
funcionar de forma inesperada temporariamente dependendo da altura.
Exemplo:
Exemplo de deﬁnição
Programa 1, Entrada: 1-00, 1-01, Saída 1: Pelo menos uma entrada torna-se válida → 1-02 Lg
Programa 1, Entrada: 1-00, 1-01, Saída 2: entradas tornam-se válidas → 1-02 Dsl

Quando a entrada 1-00 e a entrada 1-01 se alteram simultaneamente de OFF para ON,
o controlador pode detectar dois estados como indicado na ﬁgura abaixo.

Entrada

Estado (1)

Estado (2)

1-00

ON

ON

1-01

OFF

ON

Saída 1-02 ON Saída 1-02 OFF
Temporariamente de saída ON

Se outra condição for apurada enquanto o controlo de sincronização para uma condição já
apurada estiver a ser executado, o último não acciona qualquer controlo sincronizado.
Exemplo: Quando a condição necessária é “Algo ligado”, o controlo é executado como indicado
na imagem abaixo.

Hora

Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3
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OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

Controlo sincronizado Sim
Controlo sincronizado Não
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Definir um programa de bloqueio
O seguinte descreve como programar e definir um programa de bloqueio baseado no caso modelo
abaixo.
•• Ligue o Ventilador quando qualquer das unidades interiores do Escritório B se Ligarem.
•• Desligue o Ventilador quando qualquer das unidades interiores do Escritório B se
Desligarem.
Nome do programa de bloqueio: Programa de controlo do ventilador
Alvo: Escritório B (área que consiste na unidade interior “a”, na unidade interior “b” e no
Ventilador “c”)
Programa de controlo: (Saída1) Q
 uando a unidade interior “a” ou a unidade interior “b” se ligam,
ligue o Ventilador “c”.
A duração necessária é de “10 minutos”.
(Saída2) Q
 uando tanto a unidade interior “a” ou a unidade interior “b” se
desligam, desligue o Ventilador “c”.
•• Criar o Programa de bloqueio
Toque no botão Controlo Encravamento na aba Controlo Automático do ecrã Menu lista e
apresente o ecrã principal de Controlo sincronizado (consulte a página 56).

(1)

(2)

1. Definir o nome do programa de bloqueio
Toque no botão Criar (1) e introduza o nome do programa no diálogo Introdução de Nome que
aparece. Introduza “Programa de controlo do ventilador”.
Seleccione o “Programa de controlo do ventilador” registado na lista e toque no botão Editar
(2) para apresentar o ecrã Configuração de programa de bloqueio.
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(3)

2. Definir a condição a detectar
Toque no botão Modificar (3) e apresente o ecrã Introdução de Programa de Bloqueio.

(6)

(5)

(7)
(4)

Seleccionar “Interruptor” na caixa de combinação Condição de detecção (4) apresenta uma
lista de pontos de gestão (5) para os quais Iniciar/Parar pode ser registado como a condição a
ser detectada.
Seleccionar a unidade interior “a” e tocar no botão Adicionar regista-o em (6).
De forma semelhante, registe a unidade interior “b”.
3. Definir as condições necessárias
Seleccione a unidade interior “a” da lista (6) e toque no botão Config. Condição (7) para
apresentar o ecrã Config. Condição.

163

Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

Português

(8)

Seleccione “Definir estado funcion. ou erro p/ validação” (8) e toque no botão OK para voltar
ao ecrã Configuração de programa de bloqueio.
De forma semelhante, configure a unidade interior “b”.

(9)

Seleccione a unidade interior “a” e toque no botão Temporizador (mín.) (9) e introduza “10”
como duração necessária no diálogo de Introdução Numérica que aparece.
Toque no botão OK e volte para o ecrã Configuração de programa de bloqueio.
De forma semelhante, configure a unidade interior “b”.
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(10)
(12)

(11)

Verifique que a aba Saída1 (10) está apresentada e
Seleccione “Algo foi ACTIVADO” na caixa de combinação Condição de entrada (11).
O passo acima termina a configuração das condições necessárias, “que é a unidade “a” ou
“b” está ligada durante 10 minutos”.
4. Definir o alvo
Toque no botão Modificar (12) e apresente o ecrã Config. saída prog. encrav.

(14)

(13)

(15)

(13) é a lista de pontos de gestão e áreas que podem ser registadas. 
Seleccione Ventilador “c” e toque no botão Adicionar para o registar como alvo do evento de
saída em (14).
5. Definir as acções de saída
Seleccione o Ventilador “c” registado em (14) e toque no botão Configuração de acção (15).
O ecrã Configuração de acção aparece.
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(16)

Seleccione a caixa de selecção Iniciar/Parar (16) na aba Comum e depois seleccione o botão
de opção Iniciar.
Toque no botão OK e volte para o ecrã Config. saída prog. encrav.

Toque no botão OK e volte para o ecrã Configuração de programa de bloqueio.
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(17)
(18)

(19)

O passo acima termina a configuração da Saída1 para o programa, “que liga o Ventilador “c”
quando nem a unidade interior “a” nem a “b” estão ligadas durante 10 minutos”.
•• Definir Saída2
Defina uma acção de saída diferente para a mesma condição a detectar e alvo.
Seleccione a aba Saída2 (17) e depois “Todos foram DESACTIVADOS” na caixa de
combinação Condição de entrada (18).
Toque no botão Modificar (19) e apresente o ecrã Config. saída prog. encrav.

(21)

(20)

(22)

Seleccione Ventilador “c” de (20) e toque no botão Adicionar para o registar como alvo do evento
de saída em (21).
Seleccione o Ventilador “c” registado em (21) e toque no botão Configuração de acção (22)
para apresentar o ecrã Configuração de acção.
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(23)

Seleccione o botão de opção Parar (23) e toque no botão OK para voltar ao ecrã Config. saída
prog. encrav. 
Do mesmo modo, toque no botão OK no ecrã Config. saída prog. encrav. e volte ao ecrã
Configuração de programa de bloqueio.

Português

Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

168

O passo acima termina a configuração da Saída2 para o programa, “que desliga o Ventilador
“c” quando ambas as unidade interiores “a” e “b” se desligam”.
O “Programa de controlo do ventilador” está agora completo. 
Toque no botão OK e volte para o ecrã principal Controlo sincronizado.
•• Activar o Programa de bloqueio
Active o programa de bloqueio criado.

(24)

Seleccione “Programa de controlo do ventilador” e seleccione o botão de opção Activar (24).
Verifique que a coluna de Activação da lista está definida para Activar e toque no botão Fechar
para fechar o ecrã.
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Ecrã detalhado e descrições dos botões
•• Ecrã Principal de Controlo Sincronizado
Este ecrã é apresentado quando toca no botão Controlo Encravamento na aba Controlo
Automático do ecrã Menu lista (consulte a página 56).
Este ecrã permite-lhe criar e apagar programas de bloqueio, tal como activar/desactivar os
programas de bloqueio.

(2)

(1)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(1) Lista Programa de bloqueio
Apresenta os programas de bloqueio registados.
(2) Botão de opção Activar/Desactivdo
Activa e desactiva um programa de bloqueio.
(3) Botão Criar
Cria um novo programa de bloqueio. Tocar no botão apresenta um diálogo de Introdução de Nome.
O número máximo programas de bloqueio que pode criar é 500. 
Defina um nome utilizando 1 a 32 caracteres, independentemente de ter byte simples ou duplo. 
Nomes duplicados não são permitidos.
(4) Botão Copiar
Copia o programa seleccionado na lista de programas de bloqueio. Tocar no botão apresenta um
diálogo de Introdução de Nome.
(5) Botão Apagar
Apaga o programa seleccionado na lista de programas de bloqueio. Tocar no botão apresenta
um diálogo de confirmação da eliminação.
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(6) Botão Renomear
Renomeia o programa seleccionado na lista de programas de bloqueio. Tocar no botão
apresenta um diálogo de Introdução de Texto.
(7) Botão Editar
Apresenta o ecrã Configuração de programa de bloqueio que lhe permite editar o programa
seleccionado na lista de programas de bloqueio.
(8) Botão Fechar
Fecha o ecrã.
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•• Ecrã Configuração de programa de bloqueio
Este ecrã é apresentado quando toca no botão Editar no ecrã principal Controlo sincronizado. 
Define os detalhes para o programa de bloqueio.
(7)
(2)
(4)

(5)

(3)

(1)

(6)

(8)

(9)

(1) Lista Entrada
Apresenta as condições de entrada do programa de bloqueio
(2) Botão Modificar (Entrada)
Apresenta o ecrã Entrada de Programa de Bloqueio que lhe permite definir as condições de
entrada para o bloqueio.
(3) Lista Saída
Apresenta as saídas do programa de bloqueio.
(4) Caixa de combinação Condição de entrada
Selecciona as condições de entrada para uma saída de programa de bloqueio. 
Seleccione uma condição de entrada de entre: Não detectado, Pelo menos uma entrada ficou válida, Todas
as entradas ficaram válidas, Pelo menos uma entrada ficou inválida, e Todas as entradas ficaram inválidas.
(5) Botão Modificar (Saída)
Apresenta o ecrã Programa de bloqueio que lhe permite definir o evento a ser emitido pelo
programa de bloqueio.
(6) Campo Intervalo lnic/Parar
Define a atraso para as saídas. Ao enviar uma ordem de comutação para vários pontos de
gestão, pode definir um intervalo para emitir as ordens. 
Toque no botão Modificar e introduza a hora no diálogo de Introdução Numérica que aparece. 
O intervalo de valores que pode introduzir é de 0 a 60, em incrementos de 1.
(7) Aba de selecção Saída1/Saída2
Comuta entre as definições para a Saída1 e a Saída2. Pode definir duas saídas para um
programa de bloqueio.
(8) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(9) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Ecrã Definições de entrada de programa de bloqueio
Este ecrã é apresentado quando toca no botão Modificar no ecrã Configuração de programa de bloqueio.
Define as entradas para o programa de bloqueio.

(6)
(4)
(1)
(7)

(3)
(2)

(5)

(8)

(9)

(1) Lista Entrada de ponto de gestão
Apresenta uma lista de pontos de gestão monitorizados como entradas para o programa de bloqueio.
(2) Botão Temporizador(mín.)
Apresenta o diálogo de Introdução Numérica que lhe permite definir a duração necessária. 
O intervalo de valores que pode introduzir é de 0 a 30, em incrementos de 1. (1 a 30 para
valores analógicos)
(3) Botão Config. Condição
Apresenta o ecrã Config. Condição que lhe permite definir as condições necessárias para o
ponto de gestão seleccionado na lista de Entrada de Ponto de Gestão.
(4) Lista Pontos de gestão disponíveis
Apresenta uma lista de pontos de gestão que pode ser seleccionada como entrada para a
condição a detectar seleccionada na caixa de combinação Condição de detecção.
(5) Caixa de combinação Condição de detecção
Selecciona a condição a detectar num ponto de gestão disponível na lista Pontos de gestão disponíveis.
Seleccione uma condição a detectar de entre: Interruptor, Erro de equipamento, Erro de limite
superior analógico, Erro de limite inferior analógico, Modo funcionamento e Condição de valor
analógico.
(6) Botão Adicionar
Regista na lista Entrada de ponto de gestão um ponto de gestão disponível seleccionado da
lista Pontos de gestão disponíveis. 
Pode registar até 50 pontos de gestão para monitorizar. Contudo, não pode registar áreas.
(7) Botão Remover
Remove da monitorização o ponto de gestão seleccionado da lista Entrada de ponto de gestão.
(8) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(9) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Ecrã Config. condição
Este ecrã é apresentado quando toca no botão Config. condição no ecrã Configuração de
programa de bloqueio.
Define as condições a pedir à entrada.
O ecrã consiste em três abas: Iniciar/ Parar/ Erro, Modo funcionamento e Valor analógico, em
que cada um detecta condições diferentes. O ecrã abre na aba que corresponde ao tipo de
ponto de gestão monitorizado.
•• Aba Iniciar/ Parar/ Erro (Ecrã Config. condição)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba Iniciar/ Parar/ Erro no ecrã Config. condição.
Define as condições necessárias para Interruptor, Erro de equipamento, Erro de limite superior
analógico ou Erro de limite inferior analógico serem detectados.

(1)

(2)

(3)

(1) Botão de opção Condição necessária
Seleccione Definir estado funcion. ou erro p/ validação ou Definir estado parado normal p/
validação como a condição necessária.
(2) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(3) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.

Português

Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

174

•• Aba Modo func. (Ecrã Config. condição)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba Modo func. no ecrã Config. condição.
Define as condições necessárias para o modo de funcionamento a ser detectado.

(1)

(2)

(3)

(1) Caixa de combinação Modo func.
Selecciona o modo de funcionamento necessário para apurar a condição. 
Seleccione um modo de funcionamento de entre: “Frio, Desumid., Auto (frio)”, “Calor, Auto (cal)”
e “Ventilação”.
(2) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(3) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Aba Valor analógico (Ecrã Config. condição)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba Valor analógico no ecrã Config. condição.
Define o requisito do valor analógico para a condição a ser detectada.

(a)

(3)
(4)

(2)

(1)

(b)

(5)

(6)

(1) Campo Valor analógico1
Apresenta o nome do ponto de gestão seleccionado na lista Entrada de ponto de gestão. 
(2) Botão de opção Selecção de sinal de desigualdade
Seleccione o sinal de desigualdade a ser usado na condição do valor analógico de entre “>” e “<”.
(3) Campo Valor analógico2
Define o lado direito da condição do valor analógico.
(a) Área Valor Constante
Seleccione esta área ao especificar um valor constante no lado direito. 
Toque no botão Modificar e introduza um valor no diálogo de Introdução Numérica que
aparece. 
Para o intervalo de valores que pode introduzir, consulte a página 182.
(b) Área Ponto de Gestão
Seleccione esta área ao especificar o lado direito usando um ponto de gestão e desvio. 
Toque no botão Modificar sob Ponto de Gestão e apresente o ecrã Selecção de pontos de
gestão e seleccione um da lista.
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Toque no botão Modificar sob Desvio e apresente o diálogo de Introdução Numérica para
introduzir o desvio. 
Para o intervalo de valores que pode introduzir, consulte a página 182.
(4) Área Histerese
Define o intervalo da zona morta. 
Toque no botão Modificar e introduza o intervalo no diálogo de Introdução Numérica que
aparece. 
Para o intervalo de valores que pode introduzir, consulte a página 182.
(5) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(6) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Definir uma Condição de Valor Analógico
Um valor analógico pode ser usado como uma condição a detectar ao usar arrefecimento livre
ou ao iniciar/parar os ares condicionados apenas quando a temperatura da sala está dentro de
um intervalo definido.
A condição pode ser uma comparação contra um valor constante ou uma comparação entre
valores analógicos. Para além disso, “>” e “<” podem ser usados para permitir especificação de
intervalo.
Quando a condição é apurada, a entrada é considerada válida e quando a condição não é
apurada, a entrada é considerada inválida.
É avaliado a cada minuto se a entrada é válida ou inválida.
Além disso, pode definir uma histerese em torno do valor do limite válido/inválido para evitar
variações.
Em caso de a condição ser definida entre valores analógicos, condições podem ser definidas
apenas para os pontos de gestão com o mesmo tipo analógico (temperatura/objectivo geral).
iTM

Valor analógico requerido

Selecciona o ponto de
gestão de entrada
Utilizador
(Administrador/SE)

Atributo de tipo analógico do
ponto de gestão

Valor analógico >
ou Valor
no ponto de
± Histerese
< constante
gestão

Sinal de desigualdade, valor constante,
ponto de gestão (2) + desvio

ou
Avaliação
(a cada minuto)

Histerese

Valor analógico > Valor analógico
no ponto de
ou no ponto de
+ Desvio ± Histerese
< gestão (2)
gestão (1)

Valor analógico

Instrução de controlo

Ai
Entrada de
ponto de
gestão

Português

Execução do controlo especiﬁcado quando
a condição de entrada é decorrida.

Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

T
Saída de
ponto de
gestão

178

O seguinte mostra um exemplo de como uma condição de valor analógico é avaliada.
• O valor na gestão e no valor constante são comparados como se segue.
Exemplo: [Valor analógico no ponto de gestão > Valor constante ± Histerese]
Valor analógico no ponto de gestão > Valor constante + Histerese

Sucesso

Valor analógico no ponto de gestão < Valor constante – Histerese

Falha

Excepto acima

Não avaliado (Avaliação anterior mantida)

Valor analógico

Valor
constante

Histerese
Valor analógico no ponto de gestão
Intervalo de avaliação (1 minuto)

Hora

Avaliação
Sucesso
Falha

Exemplo: [Valor analógico no ponto de gestão < Valor constante ± Histerese]
Valor analógico no ponto de gestão < Valor constante – Histerese

Sucesso

Valor analógico no ponto de gestão > Valor constante + Histerese

Falha

Excepto acima

Não avaliado (Avaliação anterior mantida)

Valor analógico

Histerese

Valor
constante

Valor analógico no ponto de gestão
Intervalo de avaliação (1 minuto)
Avaliação

Hora

Sucesso
Falha

A condição de intervalo pode ser deﬁnida combinando os dois casos acima.
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• De forma semelhante, dois valores analógicos são comparados como se segue.
Exemplo: [Valor analógico no ponto de gestão > Valor analógico no ponto de gestão + Desvio ± Histerese]
Valor analógico no ponto de gestão (1) >
Sucesso
Valor analógico no ponto de gestão (2) + Desvio + Histerese
Valor analógico no ponto de gestão (1) <
Falha
Valor analógico no ponto de gestão (2) + Desvio – Histerese
Excepto acima

Não avaliado (Avaliação anterior mantida)

Valor analógico

Ponto de gestão (2) + Desvio

Histerese
Valor analógico no ponto de gestão (2)
Valor analógico no ponto de gestão (1)
Intervalo de avaliação (1 minuto)
Avaliação

Desvio
Hora

Sucesso
Falha

Exemplo: [Valor analógico no ponto de gestão < Valor analógico no ponto de gestão + Desvio ± Histerese]
Valor analógico no ponto de gestão (1) <
Valor analógico no ponto de gestão (2) + Desvio – Histerese

Sucesso

Valor analógico no ponto de gestão (1) >
Valor analógico no ponto de gestão (2) + Desvio + Histerese

Falha

Excepto acima

Não avaliado (Avaliação anterior mantida)

Valor analógico

Ponto de gestão (2) + Desvio

Histerese

Valor analógico no ponto de gestão (2)

Desvio

Valor analógico no ponto de gestão (1)
Intervalo de avaliação (1 minuto)
Avaliação

Hora

Sucesso
Falha

A condição de intervalo pode ser deﬁnida combinando os dois casos acima.
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NOTA
•• A configuração das condições do valor analógico assume utilizadores avançados
familiarizados com o sistema; por isso tenha cuidado, dado que nenhum aviso será
apresentado mesmo que uma definição (por exemplo, temperatura da sala > 200°C) seja
inadequada.
•• Se um valor anormal é introduzido devido ao mau funcionamento de um sensor analógico, a
condição do valor analógico pode estar sempre apurada (ou não apurada). Ao usar uma
condição de valor analógico, é recomendada a criação de um programa de bloqueio
separado para erro de limite superior/inferior analógico.
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Histerese

Valor 
analógico2

Ponto de
Gestão

Genérico

Temperatura

Genérico

Temperatura

Genérico

Temperatura

Exemplo: 1

Fahrenheit
Exemplo: 1,00

Exemplo: 1,0

Celsius

Exemplo: 0,00

Exemplo: 0

Fahrenheit

×

×

×

×

×

×

×

Exemplo: Temp da sala1
Exemplo: 0,0

×

×

×

Exemplo: 0,00

Exemplo: 32°F

Exemplo: 0,0°C

×
×

>
<

Celsius

Fahrenheit

×

×

Ventilador
Exemplo: Temp exterior1

×

Aquec, Auto(Aqc)

Frio, desum, Auto(Frio)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Modo de
funcionamento

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Erro de limite
analógico
superior/
inferior
×

×

Erro de
equipamento

Definir estado funcion. ou erro p/ validação

×

Iniciar/Parar

Condição a detectar

Definir estado parado normal p/ validação

Detalhes da definição

*1 Apresentado de acordo com o tipo analógico do ponto de gestão seleccionado.
*2 Apresentado em °C ou °F dependendo da unidade seleccionada nas Configurações do Sistema.
*3 Desactivado quando Valor constante está seleccionado.
*4 Desactivado quando Ponto de Gestão está seleccionado.

Aba Valor
analógico

Valor
constante

Selecção de sinal de desigualdade
Celsius

Modo funcionamento

Aba Modo de
funcionamento

Valor analógico1

Condição necessária para Iniciar/ Parar/ Erro

Item

Aba Iniciar/Parar/
Erro

Localização da
definição

Ecrã Config. condição

Português

Desvio

(–890~954) *1*2*4 Passo: 1

(–512,0~512,0) *1*2*4 Passo: 0,1

(0,00~9999,99) *1 Passo: 0,01

(0~922) *1*2 Passo: 1

(0,0~512,0) *1*2 Passo: 0,1

(–9999,99~9999,99) *1*3 Passo:
0,01

(–922~922) *1*2*3 Passo: 1

(–512,0~512,0) *1*2*3 Passo: 0,1

*3

(–9999,99~9999,99) *1*4 Passo:
0,01

×

×

×

×

×

Único

Condição do valor analógico

Intervalo possível [ : Visível, ×: Invisível, Entre ( ) : Intervalo numérico]

•• Itens de Configuração para o Ecrã Config. Condição
Os itens de definição e intervalo de valores que pode definir em cada aba são os indicados na

tabela abaixo.
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•• Ecrã Config. saída prog. encrav.
Este ecrã é apresentado quando toca no botão Modificar no ecrã Configuração de programa de
bloqueio.
Define eventos que serão emitidos pelo programa de bloqueio.

(5)

(4)

(1)
(6)
(2)

(3)
(7)

(8)

(1) Lista Eventos
Apresenta uma lista de pontos de gestão/áreas para os quais os eventos são emitidos.
(2) Botão Ordem
Move o evento de saída seleccionado na lista Eventos para cima e para baixo.
(3) Botão Configuração de acção
Apresenta o ecrã Configuração de acção que lhe permite definir a acção a ser realizada pelo
evento de saída seleccionado na lista Eventos.
(4) Lista Pontos de gestão disponíveis/Área
Apresenta uma lista de pontos de gestão/áreas para os quais eventos podem ser emitidos.
(5) Botão Adicionar
Regista um ponto de gestão ou área disponível seleccionado na lista Pontos de gestão
disponíveis/Área para a lista Eventos como alvo de uma saída de evento. 
Pode registar até 25 pontos de gestão ou 1 área como alvo de uma saída de evento. 
Não pode registar simultaneamente pontos de gestão e áreas num programa de bloqueio.
(6) Botão Remover
Remove o ponto de gestão ou área seleccionado na lista Eventos.
(7) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(8) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Ecrã Configuração de acção
Este ecrã é apresentado quando toca no botão Configuração de acção no ecrã Config. saída prog. encrav.
Define as acções que serão realizadas por um evento de saída do programa de bloqueio.
Este ecrã consiste em cinco abas: Comum, Restrições R/C, Ar Cond., Ventilador e Ao, cada um
emitindo acções de evento diferentes. O ecrã abre na aba que corresponde ao tipo de ponto de
gestão/área seleccionado.
•• Aba Comum (Ecrã Configuração de acção)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba Comum no ecrã Configuração de acção.
Define acções para itens comuns.

(1)
(4)

(2)
(3)

(5)

(6)

(1) Área lmiciar/Parar
Seleccione a caixa de selecção Iniciar/Parar para iniciar/parar o alvo.
(2) Botão de opção Iniciar
Seleccione para iniciar o alvo.
(3) Botão de opção Parar
Seleccione para parar o alvo.
(4) Botões de opção Bloqueio elevado, Bloqueio baixo
Seleccione um dos dois botões de opção ao usar a função de Reposição. 
Estes botões de opção são apresentados apenas quando a função de Reposição opcional está
activada.
(5) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(6) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Aba Restrições R/C (Ecrã Configuração de acção)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba Restrições R/C no ecrã Configuração de acção.
Activa ou desactiva o controlador remoto. Esta aba não é apresentada quando a função
Restrições R/C está desactivada.

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

Seleccione a caixa de selecção dos itens para definir e seleccionar a definição usando os
botões de opção.
(1) Área Iniciar/Parar
Permite/Proíbe o início/paragem a partir do controlador remoto. 
Seleccione a definição de entre Permitido, Apenas paragem e Proibido.
(2) Área Modo func.
Permite/Proíbe a alteração do modo de funcionamento a partir do controlador remoto. 
Seleccione a definição de entre Permitido e Proibido. 
Esta área de definição não é apresentada quando o alvo é um Ventilador
(3) Área Setpoint
Permite/Proíbe a alteração do ponto de definição a partir do controlador remoto. 
Seleccione a definição de entre Permitido e Proibido. 
Esta área de definição não é apresentada quando o alvo é um Ventilador.
(4) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(5) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Aba Ar Cond. (Ecrã Configuração de acção)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba Ar Cond. no ecrã Configuração de acção.
Define as acções do ar condicionado.

(3)

(1)
(2)
(a)
(b)
(4)

(5)

(6)

Seleccione a caixa de selecção dos itens para definir e seleccionar a definição da caixa de combinação.
(1) Área Modo func.
Define o modo de funcionamento. 
Seleccione a definição de entre Ventilador, Frio, Calor, Temperatura, Auto e Desumid. 
Apenas são apresentadas opções aplicáveis ao alvo. 
Alguns itens poderão tornar-se indisponíveis dependendo do modo de funcionamento
seleccionado.
(2) Área setpoint
Define o ponto de definição. 
Para definir, seleccione (a) o botão de opção Ponto de definição ou (b) botão de opção de
deslocamento do Ponto de definição. 
Se seleccionou Ponto de definição, toque no botão Modificar e introduza a temperatura no
diálogo de Introdução Numérica que aparece. O intervalo de valores que pode introduzir é –30 a
70°C, em incrementos de 0,1°C.
Se seleccionou o deslocamento do ponto de definição, seleccione o valor a deslocar usando a
caixa de combinação. 
Seleccione a quantidade de deslocamento da temperatura de entre Diminuir as definições de
temperatura em 4°C, Diminuir as definições de temperatura em 3°C, Diminuir as definições de
temperatura em 2°C, Diminuir as definições de temperatura em 1°C, Aumentar as definições de
temperatura em 1°C, Aumentar as definições de temperatura em 2°C, Aumentar as definições
de temperatura em 3°C e Aumentar as definições de temperatura em 4°C.
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(3) Área Configuração da velocidade vent.
Define a velocidade do ventilador. 
Tocar no botão

aumenta a velocidade do ventilador em um nível, enquanto tocar no botão

diminui a velocidade do ventilador em um nível. 
A velocidade do ventilador que pode definir depende do alvo.
(4) Área Temporizador
Define a função que evita a falha ao desligar a unidade interior. 
Seleccione se activa (On) ou desactiva (Off) a função usando a caixa de combinação.
(5) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(6) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Aba Ventilador (Ecrã Configuração de acção)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba Ventilador no ecrã Configuração de acção.
Define as acções do Ventilador.

(1)
(2)

(3)

(4)

Seleccione a caixa de selecção dos itens para definir e seleccionar a definição da caixa de
combinação.
(1) Área Modo ventilação
Define o modo de ventilação. 
Seleccione a definição de entre Auto, Permuta de calor e Bypass.
(2) Área Veloc. ventilação
Define a velocidade de ventilação. 
Seleccione a definição de entre Auto (normal), Fraco (normal), Forte (normal), Auto (ar novo),
Fraco (ar novo) e Forte (ar novo).
(3) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(4) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Aba Ao (Ecrã Configuração de acção)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba Ao no ecrã Configuração de acção.
Define as acções do Ao.

(1)

(2)

(3)

Seleccione a caixa de selecção dos itens a definir e seleccione a definição usando o botão
Modificar.
(1) Área Valor analógico
Define um valor analógico. 
Toque no botão Modificar e introduza o valor analógico no diálogo Introdução Numérica que
aparece. 
O intervalo de valores que pode introduzir deve estar dentro dos limites superior e inferior e com
a precisão definida no ponto de gestão do Ao.
(2) Botão OK
Guarda a edição e fecha o ecrã.
(3) Botão Cancelar
Cancela a edição e fecha o ecrã.
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•• Itens de Configuração para o Ecrã Configuração de acção
Os itens de definição e intervalo de valores que pode definir em cada aba são os indicados na
tabela abaixo.
Intervalo possível [ : Visível, : Condicionalmente visível,
×: Invisível, Entre ( ) : Intervalo numérico]

Localização
da definição

Item

Detalhes da definição

Tipo de ponto de gestão
Unidade
interior

Ventilador

Chiller
(Refrigerador)

Observações

Iniciar

Área

Analógico
(Ao)

Dio
×

Pré-arref.

Apenas
configuração de
horário

Pré-aquec.
×

Aba comum

Parar

Iniciar/
Parar

Ponto de
definição
Pré-arref./
Pré-aquec.

Celsius

Bloqueio elevado

*1

×

×

×

×

*1

Bloqueio baixo

*1

×

×

×

×

*1

Exemplo: 25,0°C

Apenas
configuração de
horário

Fahrenheit Exemplo: 77°F

Apenas Config.
Detalhes para
monitorização
centralizada

Restrições R/C

Aba restrições R/C

Sinal filtro

Iniciar/Parar

Modo Funcionamento
Ponto de definição

Modo Funcionamento

Permitido

×

×

Apenas Paragem

×

×

Proibido

×

×

Permitido

×

×

×

Proibido

×

×

×

Permitido

×

×

×

Proibido

×

×

×

Ventilador

×

×

×

Frio

×

×

×

Calor

×

×

×

Temperatura

×

×

×

Automático
Desumid.

*2

×

×

×

×

×

×

×

×

*2

(–30,0~
70,0°C) *7*9

×

(–30,0~
70,0°C) *7

×

×

(–30,0~70,0°C)
*7*9

Fahrenheit Exemplo: 90°F

(–22~158°F)
*7*9

×

(–22~158°F) 
*7

×

×

(–22~158°F)
*7*9

Ecrã Eventos

Celsius

Ponto de definição

×

Exemplo: 30°C

Celsius
Ponto de
definição

Aba Ar Cond.

×

Quantidade de
deslocamento

Fahrenheit

Velocidade vent.

Diminuir as definições de temperatura em 4°C

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Diminuir as definições de temperatura em 3°C

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Diminuir as definições de temperatura em 2°C

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Diminuir as definições de temperatura em 1°C

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Aumentar as definições de temperatura em 1°C

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Aumentar as definições de temperatura em 2°C

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Aumentar as definições de temperatura em 3°C

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Aumentar as definições de temperatura em 4°C

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Diminuir as definições de temperatura em 7°F

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Diminuir as definições de temperatura em 6°F

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Diminuir as definições de temperatura em 5°F

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Diminuir as definições de temperatura em 4°F

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Diminuir as definições de temperatura em 3°F

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Diminuir as definições de temperatura em 2°F

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Diminuir as definições de temperatura em 1°F

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Aumentar as definições de temperatura em 1°F

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Aumentar as definições de temperatura em 2°F

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Aumentar as definições de temperatura em 3°F

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Aumentar as definições de temperatura em 4°F

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Aumentar as definições de temperatura em 5°F

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Aumentar as definições de temperatura em 6°F

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Aumentar as definições de temperatura em 7°F

*7*8

×

×

×

×

*7*8

Baixo

×

×

×

×

Meio

×

×

×

×

Alto

×

×

×

×

Automático

×

×

×

×

Direcção ventil. 0
Direcção ventil. 1
Direcção Ventil.

Apenas Config.
Detalhes para
monitorização
centralizada

Direcção ventil. 2
Direcção ventil. 3
Direcção ventil. 4
Oscilação

Extensão de Temporizador

Português

Ligada

×

×

×

×

Desligada

×

×

×

×
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Intervalo possível [ : Visível, : Condicionalmente visível,
×: Invisível, Entre ( ) : Intervalo numérico]

Localização
da definição

Item

Detalhes da definição

Lim. Arref.

Restrição de Temperatura

MÁX
MÍN

MÁX
MÍN

Aba ventilador

Celsius

Ventilador

Chiller
(Refrigerador)

Observações
Analógico
(Ao)

Dio

Área

Activar
Desactivar
Exemplo: 32°C

Fahrenheit Exemplo: 90°F
Celsius

Apenas Config.
Detalhes para
monitorização
centralizada,
Horário

Exemplo: 16°C

Fahrenheit Exemplo: 60°F

Activar/Desactivar
Lim. Calor

Aba Ar Cond.

Activar/Desactivar

Ecrã Eventos

Tipo de ponto de gestão
Unidade
interior

Celsius

Activar
Desactivar
Exemplo: 32°C

Fahrenheit Exemplo: 90°F
Celsius

Exemplo: 16°C

Fahrenheit Exemplo: 60°F

Veloc. ventilação

Modo Ventilação

Activar/Desactivar

Auto (normal)

×

*3*4

×

×

×

Fraco (normal)

×

*3

×

×

×

Forte (normal)

×

*3

×

×

×

Auto (ar novo)

×

*3*4*5

×

×

×

Baixa (ar novo)

×

*3*5

×

×

×

Alta (ar novo)

×

*3*5

×

×

×

Automático

×

*3

×

×

×

Permuta de calor

×

*3

×

×

×

Bypass

×

*3

×

×

×

Quando o Modo
Ventilação está
desactivado para o
ponto de gestão do
Ventilador, a própria
aba é ocultada.

Activar
Desactivar
1

Modo Repetição

Aba Dio

2
3

Apenas Config.
Detalhes para
monitorização
centralizada

4
Intervalo

5
6
7
8
9

Aba Ao

10
Analógico 

Exemplo: 0,00

×

×

×

×

*6

(–9999,99~
9999,99, sem
unidade)

*1 Não apresentado quando o Controlo de Reposição está desactivado.
*2 Não apresentado quando o Modo de Funcionamento (Desumid.) está desactivado.
*3 Não apresentado quando o Modo de Ventilação está desactivado.
*4 Não apresentado quando Veloc. ventilação/Volume ventilação Automático está desactivado.
*5 Não apresentado quando a Ventilação com ar novo está desactivada.
*6 O valor será apresentado em unidade definida, intervalo de limite superior/inferior, precisão apresentada.
*7 Apresentado em °C ou °F dependendo da unidade seleccionada nas Configurações do Sistema.
*8 Desactivado quando Ponto de definição está seleccionado.
*9 Desactivado quando Deslocamento do ponto de definição está seleccionado.
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8-3 Definir a Paragem de Emergência
O iTM inclui a Paragem de emergência como uma função padrão (consulte a página 111). 
A Paragem de emergência é uma função de controlo concebida essencialmente como uma medida
contra incêndios. Com base no programa de paragem de emergência, esta função pára os pontos
de gestão definidos como saída quando o sinal de entrada definido como sinal de paragem de
emergência é recebido.
O programa Padrão pára todas as unidades D3 registadas como ponto de gestão quando é
recebido um sinal de paragem de emergência.
O programa Padrão não pode ser editado, excepto alternando activar e desactivar.
Se a função opcional Controlo paragem de emergência está activa, pode criar o seu próprio
programa de paragem de emergência.
O seguinte descreve como criar e definir um programa de paragem de emergência.
1. Toque no botão Paragem Emergência na aba Controlo Automático do ecrã Menu lista e
apresente o ecrã Controlo paragem de emergência (consulte a página 56).

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

2. (1) é a lista de programas de paragem de emergência. Realize a operação pretendida tocando
no botão relevante à direita.
(2) Botão Criar
Cria um novo programa. Pode criar até 32 programas de paragem de emergência (incluindo o
programa Padrão).
(3) Botão Copiar
Copia o programa seleccionado para edição.
(4) Botão Apagar
Apaga o programa seleccionado.
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(5) Botão Renomear
Apresenta o diálogo de Configuração do Nome onde pode renomear o programa seleccionado.
(6) Botão Editar
Permite-lhe editar um programa.
3. Tocar no botão Criar, Copiar ou Renomear apresenta o diálogo de Configuração de Nome, que
lhe permite introduzir o nome do programa. Pode dar nome ao programa usando até 20
caracteres. Introduza um nome e toque no botão OK para fechar o ecrã. O programa é
adicionado à lista (1). Depois, toque no botão Editar (6) e apresente o ecrã Prog. paragem
emergência.

(8)

(7)

4. (7) é a lista de entrada de pontos de gestão como sinal de paragem de emergência. Toque no
botão Modificar (8) e apresente o ecrã Selecção de pontos de gestão.

(9)

(10)

5. (9) é a lista de pontos de gestão registados, enquanto que (10) é a lista de pontos de gestão
que podem ser registados.
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Para adicionar um ponto de gestão, clique num de (10) e toque no botão Adicionar. Para
remover um ponto de gestão, seleccione um de (9) e toque no botão Remover.
Pode registar até 6 pontos de gestão para monitorizar.
Quando terminar, toque no botão OK para guardar e voltar ao ecrã Prog. paragem emergência.

(12)

(11)

(13)

(14)

6. (11) é a lista de alvo de pontos de gestão da Paragem de emergência. Toque no botão
Modificar (12) e registe pontos de gestão como no passo 5.
7. Usando a caixa de combinação Modo de libertação (13), seleccione o método de libertação do
programa de paragem de emergência de entre Automático e Manual.
Usando a caixa de combinação Método de especificação (14), seleccione se a lista Saída (11)
é a lista de alvos de paragem de emergência ou a lista daqueles excluídos.

NOTA
Os pontos de gestão, que foram registados recentemente depois de criar o programa de
paragem de emergência, podem ser usados como se segue.
•• No programa que usa a lista (11) como a lista de alvos de paragem de emergência, não
pode ser parado em emergência.
•• No programa que usa a lista (11) como a lista daqueles excluídos, pode ser parado em
emergência.
Quando terminar, toque no botão OK para guardar e voltar ao ecrã Controlo paragem de
emergência.
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(16)

(15)

8. Seleccione o programa em (15) e active ou desactive o programa em (16).
Quando terminar, toque no botão Fechar e feche o ecrã.

Libertar uma Paragem de emergência
Para o programa Padrão, cancelar a entrada do sinal de paragem de emergência liberta a paragem
de emergência. (É possível a libertação forçada.)
Programas criados neste capítulo podem ser manualmente libertados. Quando um programa é
definido para libertação manual, tocar no botão Libertar no diálogo Libert. paragem emerg.
(consulte a página 112) apresenta um diálogo de confirmação. Depois de verificar, toque no botão
Sim e liberte a Paragem de emergência.
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8-4 Definir o Limite de temperatura
O Limite de temperatura é uma função que mantém a temperatura da sala dentro de um limite superior
e inferior iniciando automaticamente o arrefecimento e o aquecimento quando a temperatura da sala
excede o limite superior definido ou desce abaixo do limite inferior definido. Usando esta função, pode
evitar condensação e sobreaquecimento em produtos armazenados numa sala sem supervisão.
Esta função realiza o seguinte a cada 5 minutos para cada unidade interior registada com o grupo
de Limite de temperatura que criou e que tem esta função activa.
•• Quando Desligado e a temperatura da sala > limite superior da temperatura da sala, envia a
ordem para arrefecer.
•• Quando Desligado e a temperatura da sala < limite inferior da temperatura da sala, envia a ordem para aquecer.
•• Quando o arrefecimento é Ligado por esta função e a temperatura da sala < limite superior de
temperatura –4°C, ou temperatura da sala < ponto de definição frio, envia a ordem para parar.
•• Quando o aquecimento é Ligado por esta função e a temperatura da sala > limite inferior de
temperatura +4°C, ou temperatura da sala < ponto de definição calor, envia a ordem para parar.

NOTA
•• As avaliações que seguem uma ordem para iniciar o arrefecimento ou o aquecimento não são
realizadas até depois de um período de 30 minutos. Contudo, avaliações são realizadas imediatamente
e depois, a cada 5 minutos quando seguem um membro de grupo ou alteração de atributo de grupo.
Temperatura da sala
Limite superior
Limite superior –4°C
Calor ON

Calor OFF

Temperatura
da sala mantida
dentro deste
intervalo

Frio ON
Frio OFF

Limite inferior +4°C
Limite inferior

Aquecimento

Arrefecimento

<Temperatura da Sala e Funcionamento>

Hora

Contudo, nas seguintes situações, o acima não é realizado:
•• A unidade interior é Ligada por uma ordem de outra função, tal como a função Controlo de
Horário ou Controlo sincronizado.
•• A unidade interior recebeu uma ordem para iniciar de outra função enquanto em funcionamento
por uma ordem desta função.
•• A temperatura de aspiração para a unidade interior não pode ser adquirida.

NOTA
•• Tenha cuidado, dado que uma unidade interior que foi iniciada por esta função continuará
Ligada se a temperatura de aspiração não puder ser adquirida.
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O seguinte descreve como definir isto.
1. Toque no botão Limite Temp. na aba Controlo Automático do ecrã Menu lista e apresente o ecrã
Limite temperatura (consulte a página 56).

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

2. (1) é a lista de grupos de Limite de temperatura. Realize a operação pretendida tocando no
botão relevante à direita.
(2) Botão Criar
Cria um novo grupo e apresenta o diálogo de Configuração de Nome que lhe permite introduzir o
nome. Nomes duplicados não são permitidos. Pode criar até 8 grupos de Limite de temperatura.
Toque no botão OK para guardar e fechar o ecrã. O grupo criado é adicionado à lista.
(3) Botão Apagar
Apaga o grupo seleccionado.
(4) Botão Registo
Apresenta o ecrã Registo que lhe permite registar/apagar o ponto de gestão seleccionado como
membro.
(5) Botão Atributos
Apresenta o ecrã Atributos que lhe permite renomear o grupo seleccionado, definir os limites
superiores/inferiores das temperaturas da sala, etc.
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3. Apresente o ecrã Registo e registe os membros do grupo.

(6)

(7)

(6) é a lista de pontos de gestão registados, registados com o grupo enquanto que (7) é a lista
de pontos de gestão que podem ser registados.
Para adicionar um ponto de gestão, clique num de (7) e toque no botão Adicionar. Para remover
um ponto de gestão, seleccione um de (6) e toque no botão Remover.
Os pontos de gestão que pode registar estão limitados a unidades interiores. Pode registar até 512
unidades interiores num grupo. Não pode registar a mesma unidade interior em vários grupos.
Quando terminar, toque no botão OK para guardar e voltar ao ecrã Limite de temperatura.

NOTA
•• Para unidades interiores sem a opção de arrefecimento/aquecimento, certifique-se de
que a unidade interior que usa o mesmo refrigerador e tem a opção de arrefecimento/
aquecimento está registada no mesmo grupo.
•• Unidades interiores a ser sujeitas ao mesmo controlo podem estar registadas no mesmo
grupo mesmo que não estejam localizadas no mesmo espaço.
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4. Apresente o ecrã Atributos e defina os atributos do grupo.
(8)
(9)
(10)

Tocar no botão Modificar (8) para apresentar o diálogo Introdução de Nome onde pode alterar o nome do grupo.
Introduza o limite inferior da temperatura da sala em (9) e o limite superior da temperatura da
sala em (10) usando o diálogo de Introdução Numérica.
Em Limite superior, pode especificar uma temperatura no intervalo entre 32°C e 50°C, em
incrementos de 1°C, enquanto que em Limite inferior, pode especificar uma temperatura no
intervalo entre 2°C e 16°C, em incrementos de 1°C.
Quando terminar, toque no botão OK para guardar e voltar ao ecrã Limite de temperatura.
(12)

(11)

5. Para activar a função de Limite de temperatura para o grupo seleccionado em (11), seleccione
o botão de opção Activar na área de botões de opção Activação (12). Para desactivar,
seleccione o botão Desactivar.
Quando terminar, toque no botão Fechar e feche o ecrã.
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Cuidados ao Usar Simultaneamente com Outras Funções de Controlo
1. Esta função não pode controlar unidades interiores com a função Optimização de Modo de
Aquecimento activada.
2. Se a função Extensão de Temporizador é definida para uma unidade interior onde a função está
activada, a unidade interior pode ser iniciada de novo por esta função após ser parada pela
função Extensão de Temporizador.
3. Ao usar em conjunto com a função Temperatura de deslastramento, a unidade interior pode ser
iniciada e parada repetidamente a cada 5 minutos (variação) dependendo do ponto de
definição.
Exemplo: Q
 uando o ponto de definição para a Temperatura de deslastramento calculada a partir
da temperatura exterior é 32°C e o limite superior para esta função é 32°C.
1. Quando a temperatura da sala excede os 32°C, esta função ordena que o arrefecimento
se inicie.
2. O ponto de definição frio é definido para 32°C pela função Temperatura de
deslastramento.
3.	Quando a temperatura da sala descer abaixo dos 32°C, dado que a temperatura da
sala < ponto de definição frio, esta função ordena que o arrefecimento pare.
4.	A temperatura da sala excede os 32°C, e esta função ordena que o arrefecimento se
inicie. (De volta a 1.)
Ao Usar esta Função
Use as unidades interiores alvo com a recuperação automática de falha de energia definida para “OFF”.
Certifique-se de que consulta um técnico de serviço antes de usar.
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8-5 Definir a Função de Temperatura de Deslastramento
A Temperatura de deslastramento é uma função que altera o ponto de definição da unidade interior
de acordo com as alterações da temperatura exterior para que a diferença entre as temperaturas
exterior e interior não seja excessiva em salas com acesso directo para/do exterior do edifício. Esta
função funciona apenas quando a unidade interior está a funcionar em modo Frio.
O ponto de definição de uma unidade interior registada com um grupo de Temperatura de
deslastramento que criou e tem esta função activada pode alterar-se a cada 5 minutos
dependendo da temperatura exterior medida no ponto de gestão Ai.
A temperatura exterior e o ponto de definição estão ligadas através das seguintes expressões:
•• Quando a temperatura exterior é superior ao limite superior da temperatura exterior
Ponto de definição = Ponto de definição do limite superior
•• Quando a temperatura exterior é inferior ao limite inferior da temperatura exterior
Ponto de definição = Ponto de definição do limite inferior
•• Quando a temperatura exterior está entre o intervalo especificado pelos limites superior e
inferior da temperatura exterior
Ponto de definição = (Temperatura exterior – Limite inferior da temperatura exterior) × (Ponto de
definição do limite superior – Ponto de definição do limite inferior) / (Limite superior da
temperatura exterior – Limite inferior da temperatura exterior) + Ponto de definição do limite
inferior

NOTA
•• O valor do ponto de definição calculado é arredondado.

Ponto de deﬁnição
Ponto de deﬁnição
do limite superior
Ponto de deﬁnição

Ponto de deﬁnição
do limite inferior

Temperatura exterior
de limite inferior

Temperatura exterior
de limite superior

Temperatura
exterior

Relação entre a Temperatura Exterior e o Ponto de deﬁnição
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O seguinte descreve como definir isto.
1. Toque no botão Temp Deslast. na aba Controlo Automático do ecrã Menu lista e apresente o
ecrã Temperatura de deslastramento (consulte a página 56).

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

2. (1) é a lista de grupos de Temperatura de deslastramento. Realize a operação pretendida
tocando no botão relevante à direita.
(2) Botão Criar
Cria um novo grupo e apresenta o diálogo de Configuração de Nome que lhe permite introduzir
o nome. Nomes duplicados não são permitidos. Pode criar até 8 grupos de Limite de
temperatura. Toque no botão OK e feche o ecrã. O grupo criado é adicionado à lista.
(3) Botão Apagar
Apaga o grupo seleccionado.
(4) Botão Registo
Apresenta o ecrã Registo que lhe permite registar/apagar membros de grupo.
(5) Botão Atributos
Apresenta o ecrã Atributos que lhe permite renomear o grupo seleccionado, definir os limites
superiores/inferiores das temperaturas exteriores e/ou pontos de definição, etc.
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3. Apresente o ecrã Registo e registe os membros do grupo.

(6)

(7)

(6) é a lista de pontos de gestão registados, registados com o grupo enquanto que (7) é a lista
de pontos de gestão que podem ser registados.
Para adicionar um ponto de gestão, clique num de (7) e toque no botão Adicionar. Para remover
um ponto de gestão, seleccione um de (6) e toque no botão Remover.
Os pontos de gestão que pode registar estão limitados a unidades interiores. Pode registar até
512 unidades interiores num grupo. Não pode registar a mesma unidade interior em vários
grupos.
Quando terminar, toque no botão OK para guardar e voltar ao ecrã Temperatura de
deslastramento.

NOTA
Unidades interiores a ser sujeitas ao mesmo controlo podem estar registadas no mesmo
grupo mesmo que não estejam localizadas no mesmo espaço.
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4. Apresente o ecrã Atributo e defina os atributos do grupo.

(8)

(9)

(11)

(12)

Tocar no botão Modificar (8) apresenta o diálogo Introdução de Nome onde pode alterar o
nome do grupo.
Tocar no botão Modificar (9) apresenta o ecrã Entrada analógica onde pode registar o ponto de
gestão Ai em que a temperatura exterior será medida.

(10)

Seleccione o ponto de gestão Ai que quer registar a partir da lista (10). Pode registar o mesmo
ponto de gestão Ai em vários grupos.
Toque no botão OK para guardar e volte para o ecrã Atributo.
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Usar o diálogo de Introdução Numérica, introduza o limite superior e inferior das temperaturas
exteriores em (11).
Usar o diálogo de Introdução Numérica, introduza os limites inferiores e superiores dos pontos
de definição em (12).
Para o limite superior da temperatura exterior, pode definir uma temperatura do intervalo entre
18°C e 34°C, em incrementos de 1°C, enquanto que para o limite inferior de temperatura
exterior, pode definir uma temperatura do intervalo entre 16°C e 32°C, em incrementos de 1°C.
Quando terminar, toque no botão OK para guardar e voltar ao ecrã Temperatura de
deslastramento.

(14)

(13)

5. Para activar a função Temperatura de deslastramento para o grupo seleccionado em (13),
seleccione o botão Activar na área de botões de opção Activação (14). Para desactivar,
seleccione o botão Desactivar.
Quando terminar, toque no botão Fechar e feche o ecrã.
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Cuidados ao Usar Simultaneamente com Outras Funções de Controlo
1. Se um ponto de definição for alterado por outra função enquanto esta função está em controlo,
o ponto de definição é alterado uma vez pela outra função, mas alterado de novo por esta
função.
2. Quando usado em conjunto com a função Comutação de arrefecimento/aquecimento, se o
ponto de definição frio é diminuído por esta função, o ponto de definição quando o modo de
funcionamento é alterado para aquecimento pela função Comutação arrefecimento/
aquecimento pode ser inesperadamente baixo.
Exemplo: Q
 uando o limite inferior do ponto de definição é 20°C para esta função e o Diferencial
para a função Comutação de arrefecimento/aquecimento é 4°C.
1.	O aquecimento é iniciado com o ponto de definição a 20°C.
2.	Quando a temperatura da sala se torna 24°C, a função Comutação de arrefecimento/
aquecimento altera o modo de funcionamento para Frio.
3.	Quando o modo de funcionamento se altera para Frio, esta função altera o ponto de
definição de acordo com a temperatura exterior.
4.	Se a temperatura exterior diminuir, o ponto de definição é reduzido até aos 20°C por
esta função.
5.	Quando a temperatura da sala arrefece mais e se torna 16°C, a função Comutação de
arrefecimento/aquecimento altera o modo de funcionamento para Calor. O ponto de
definição nesse momento torna-se 16°C.
3. Pré-arref. e Pré-aquec. não podem ser usados quando esta função é definida.
4. Ao usar em conjunto com a função Limite de Temperatura, a unidade interior pode ser iniciada
e parada repetidamente a cada 5 minutos (variação) dependendo do ponto de definição.
Exemplo: Quando o ponto de definição para esta função calculada a partir da temperatura
exterior é 32°C e o limite superior para o Limite de Temperatura é 32°C.
1.	Quando a temperatura da sala excede os 32°C, a função Limite de Temperatura ordena
que o arrefecimento se inicie.
2.	Esta função define o ponto de definição para 32°C.
3.	Quando a temperatura da sala descer abaixo dos 32°C, dado que a temperatura da
sala < ponto de definição frio, a função Limite de Temperatura ordena que o
arrefecimento pare.
4.	Quando a temperatura da sala excede os 32°C, a função Limite de Temperatura ordena
que o arrefecimento se inicie. (De volta a 1.)
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8-6 Definir a Função de Optimização do Modo de Aquecimento
A Optimização do Modo de Aquecimento é uma função que pára a unidade interior enquanto a
sua indicação de estado de funcionamento é mantida sem alterações para evitar subidas de
temperatura desnecessárias durante o aquecimento e correntes de ar desagradáveis.
Esta função realiza o seguinte a cada 5 minutos para cada unidade interior com esta função
activada.
•• Quando o aquecimento e a temperatura de aspiração > ponto de definição +1°C, pára a unidade
interior. Contudo, o ecrã do iTM continuará a indicar Lg. (Ecrã do controlador remoto indicará Dsl.)
•• Enquanto parado por esta função, se a temperatura de aspiração < ponto de definição –1°C,
inicia a unidade interior.
•• Enquanto parado por esta função, se a Optimização do Modo de Aquecimento for alterada de
“Activado” para “Desactivado” no ecrã Optimização modo de aquecimento, inicia a unidade interior.
•• Enquanto parado por esta função, se o modo de funcionamento é alterado para outro que não
aquecimento, inicia a unidade interior.
Se a temperatura de aspiração não pôde ser adquirida a partir de uma unidade interior controlada
por esta função, a avaliação descrita acima não é realizada. O estado de funcionamento neste
ponto é mantido e a tentativa de adquirir a temperatura de aspiração continua a cada 5 minutos
até que tenha sucesso.
Temperatura
Ponto de
deﬁnição + 1°C

Recomeço do ventilador

Temperatura
Ponto de
deﬁnição –1°C

Ventilador OFF
Controlo de interrupção

Temperatura da Sala e Ponto de Deﬁnição na
Unidade Interior e Controlo de Interrupção de Calor

207

Alteração de
temperatura
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O seguinte descreve como definir isto.
1. Toque no botão Optimização Aquecimento na aba Controlo Automático do ecrã Menu lista e
apresente o ecrã Optimização modo de aquecimento (consulte a página 56).

(2)

(1)

(3)
(4)

2. Seleccione uma unidade interior da lista (1) apresentando os nomes das unidades interiores e
se esta função está activada ou desactivada, e depois seleccione Activar ou Desactivar em (2).
Tocar no botão Activ. todos (3) activa todas as unidades interiores listadas.
Tocar no botão Desact. todos (4) desactiva todas as unidades interiores listadas.
Quando terminar, toque no botão Fechar e feche o ecrã.
Cuidados ao Usar Simultaneamente com Outras Funções de Controlo
1. O início/paragem de unidades interiores por esta função torna-se a condição de entrada para a
função Controlo sincronizado.
2. Dado que as unidades interiores paradas por esta função são reconhecidas como funcionando
pelo iTM, elas não são também reconhecidas como “paradas” por outras funções como
Monitorização Central, Extensão de Temporizador, Histórico, etc.
3. Quando uma unidade interior parada por esta função é iniciada por controlador remoto, é
parada na próxima avaliação da temperatura da sala se a temperatura da sala exceder o ponto
de definição por 1°C ou mais.
4. Unidades interiores paradas por esta função são tratadas como Paradas para a Distribuição
Proporcional de Energia e a corrente consumida enquanto paradas, calculada como Energia
standby.
5. Esta função não pode parar unidades interiores em funcionamento pela função de Limite de
temperatura.
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9. Configurações de sistema
9-1 Definições de Rede
Com o iTM, pode operá-lo remotamente através da Internet ou receber uma notificação através do
E-mail em caso de erro. Para usar estas funções, deve definir a rede na unidade iTM.
O seguinte descreve como definir isto.
1. Toque no botão Rede na aba Config. Sistema do ecrã Menu lista e apresente o ecrã Ajuste
rede(consulte a página 58).

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

<Diálogo de introdução de texto>
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2. As definições actuais são apresentadas. Toque no botão Modificar e altere as definições no
diálogo de Introdução que aparece. Para a informação necessária para as definições, consulte
o seu administrador de rede.
(1) Nome do controlador
(2) Nome host
(3) Endereço IP
(4) Máscara subnet
(5) Endereço da Gateway padrão
(6) Endereço DNS principal
(7) Endereço DNS secundário
3. Defina o número de porta do servidor Web.

(8)

Toque no botão Servidor Web (8) e apresente o ecrã Servidor Web para definir o número de
porta.
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Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

210

(9)
(10)

Seleccione (9) para usar a porta 80 padrão.
Seleccionar (10) apresenta a porta número 8080. Tocar no botão Modificar permite-lhe alterar
as definições no diálogo de Introdução Numérica que aparece.
Toque no botão OK para guardar e fechar o ecrã.
4. Quando terminar, toque no botão OK. Aparece um diálogo de confirmação.

5. Uma mensagem de confirmação de reinicialização será apresentada. Toque no botão Sim para
reflectir a definição e reiniciar o iTM.

NOTA
Os seguintes números não estão disponíveis como número de porta.
8082, 17821, 20000-20010
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9-2 Definições de Acesso Web e Gestão Remota
Um iTM com definição de rede pode ser acedido através da Internet para operação remota a partir
de um PC. Pode registar vários utilizadores Web com diferentes âmbitos de operações permitidas
de acordo com os seus privilégios.
Os requerimentos de PC para usar esta função são os indicados na tabela abaixo.
Função

Requerimento

PC para Gestão Web 
Remota

SO:	Windows XP Professional SP3(32bit)
Windows VISTA Business SP2(32bit)
Windows 7 Professional SP1(32bit, 64bit)
CPU: Equivalente a Intel Core 2 Duo 1,2GHz ou superior
Memória: 2 GB ou mais
Espaço disponível no disco rígido: 10 GB ou mais
Rede: 100Base-TX ou superior
Resolução do ecrã: 1024 x 768 ou superior

Rede

100Base-TX
Taxa de transferência real: 115 kbps ou superior

Software de segurança
suportado

McAfee 2011
Norton 2011
Virus Buster 2011

Flash Player *1

Versão 11,1

Navegador Web *1

Internet Explorer 8, 9
Firefox 10,0

*1 Para o Flash Player e o Navegador Web, o funcionamento está garantido apenas para as versões
especificadas.

Porta LAN

Router de Banda Larga
HUB
Em conformidade com 100Base-TX
Intranet

Internet

Inquilino utilizador

Inquilino utilizador

Inquilino utilizador

4 gestores, 16 utilizadores
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O seguinte descreve como criar utilizadores e operar.

Registar utilizadores Web
Registe utilizadores Web que podem aceder à Internet. Existem dois tipos de utilizadores Web:
gestores e utilizadores, e as operações permitidas aos utilizadores podem ser limitadas por
definições. O número máximo de gestores que pode registar é 4, enquanto que o de utilizadores é
60. O acesso simultâneo é permitido a um máximo de 4 gestores e 16 utilizadores.
1. Toque no botão Util. c/ acesso web na aba Config. Sistema do ecrã Menu lista e apresente o
ecrã Defin. utilizadores acesso web (consulte a página 58).

(2)
(3)
(1)

(4)

(1) é a lista de tipos de utilizadores Web registados.
O botão Criar (2) permite-lhe criar novos utilizadores.
O botão Modificar (3) permite-lhe editar as definições do utilizador seleccionado.
O botão Apagar (4) permite-lhe apagar o utilizador seleccionado.
2. Toque no botão Criar (2) ou Modificar (3) e apresente o ecrã Configuração de utilizador.
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(5)
(6)
(7)
(8)

Para introduzir o nome do utilizador, toque no botão Modificar (5) e apresente o diálogo de
Introdução de Texto. Especifique um nome utilizando 1 a 15 caracteres, independentemente de
ter byte simples ou duplo.
Para definir a senha de início de sessão, toque no botão Modificar (6) e apresente o diálogo de
Int. senha. Introduza a mesma senha duas vezes para confirmação. Defina uma senha usando
0 a 15 caracteres alfanuméricos.
Seleccione o tipo de utilizador em (7).
No caso de um utilizador, defina a Área a gerir e o Ecrã a gerir com o objectivo de registar o
alvo que o utilizador pode gerir.
3. Toque no botão Modificar (8) e apresente o ecrã Área a gerir.

(9)

(9) é a lista de áreas que podem ser registadas. Seleccione uma área e toque no botão OK para
guardar as definições e voltar ao ecrã Configuração de utilizador.
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(10)

4. Toque no botão Modificar (10) e apresente o ecrã Gestão ecrã.

(11)

(12)

(11) é a lista de Ecrãs registados, enquanto que (12) é a lista de Ecrãs que podem ser
registados.
Seleccionar um ecrã de (12) e tocar no botão Adicionar regista o ecrã. Pode registar apenas
uma vista de Dispos.
Seleccionar um ecrã registado de (11) e tocar no botão Remover cancela o seu registo.
Quando terminar, toque no botão OK para guardar as definições e voltar ao ecrã Configuração de utilizador.
Tocar no botão OK no ecrã Configuração de utilizador guarda as definições e regista o utilizador Web.

NOTA
•• Definir Área a gerir e Gestão ecrã é desnecessário para Gestores.
•• O nome de utilizador e a senha não podem conter caracteres especiais.
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Iniciar/terminar sessão num PC
1. O ecrã Login aparece quando acede ao iTM iniciando o navegador Web num PC e introduzindo
o endereço IP de uma unidade iTM com definições de rede (http:// Endereço IP do iTM ).

(13)
(14)
(15)

O idioma de apresentação do ecrã Login segue a definição local da unidade iTM.
Introduza o nome de utilizador e senha em (13) e clique no botão Login (14). O ecrã Gestão via
web (vista em Ícone) aparece se a autenticação tiver sucesso.
2. Introduzir o nome e senha e clicar no botão Def. util (15) apresenta o ecrã Configuração de
utilizador onde pode alterar a senha de início de sessão e definir o local.

(16)

(17)

O botão Modificar (16) permite-lhe alterar a senha de início de sessão.
(17) serve para definir o local a ser usado pelo PC. A informação que pode ser definida é a
mesma que para a definição local da unidade iTM. Defina consultando a página 130.
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3. Para terminar a sessão, clique no botão Logoff no ecrã Gestão via web. Clique no botão Sim no
ecrã de confirmação que aparece e termine a sessão.

Ecrã Gestão via web

Botão de Logoff
O funcionamento depois de iniciar sessão é basicamente o mesmo que o da unidade iTM. Para o
procedimento de funcionamento, consulte a página relevante.
Os utilizadores podem apenas usar as funções que lhes sejam permitidas na Configuração de
utilizadores. Para além disso, mesmo um gestor não pode abrir o mesmo ecrã de configuração de
função que aquele a ser usado por outro gestor.
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O utilizador web A tem o ecrã Controlo sincronizado aberto

O diálogo de informação é apresentado quando o
utilizador web B prime o botão Sincronização.
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NOTA
•• Operações que usam a memória USB na unidade iTM (gravação de definições e dados)
usam o disco rígido do PC.
•• Esta função não pode ser usada para introduzir dados de um ficheiro. Pode ser usada
apenas para gravar os seguintes dados de função:
· Distr prop pot

· Navegador energia

· Histórico

· Configurar Configuração

•• O ficheiro batch das configurações de saída, gravado com esta função, é gravado como
ficheiro comprimido zip. (Nome de ficheiro padrão: SetupExport.zip)
•• Esta função não suporta a função de bloqueio do ecrã.
•• As funções específicas à unidade iTM (por exemplo, a protecção de ecrã) não estão
disponíveis através desta função.
•• Esta função permite abrir e fechar a Janela de funcionamento apresentada no ecrã Vista
padrão (Lista).
•• Se a rede for desligada durante o início da sessão, levará um máximo de 4 minutos até que
possa iniciar a sessão da próxima vez.
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9-3 Definir o Relatório de Erro Via E-mail
Um iTM com definição de rede pode enviar E-mails com a data de ocorrência, código de erro e
outras informações para endereços de E-mail definidos anteriormente quando um erro, tal como
um erro de equipamento ou um erro de limite analógico superior/inferior, ocorre num ponto de
gestão.

NOTA
Para além da unidade iTM, são necessários um servidor SMTP e um terminal para receber
E-mails.
O seguinte descreve como definir isto.

Definir o Servidor de Mail
Toque no botão E-mail na aba Config. Sistema do ecrã Menu lista e apresente o ecrã Def. e-mail
(consulte a página 58).

(1)

Toque no botão Editar (1) e apresente o diálogo Servidor. O diálogo consiste em duas abas:
Transmissão e Servidor email. Alterne e defina cada uma das abas. Quando terminar, toque no
botão OK para guardar e voltar ao ecrã Def. e-mail.

Português

Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

220

•• Aba Transmissão

(2)
(3)
(4)

Defina o nome de site em (2). Toque no botão Modificar e introduza um nome de até 20
caracteres no diálogo de Configuração de Nome de site que aparece. O nome do site será
usado como assunto dos E-mails.
Seleccione o intervalo de reenvio de E-mail na caixa de combinação (3). Pode seleccionar um
intervalo de 1 a 72 horas, em incrementos de 1 hora. Se após enviar o E-mail uma vez, o erro
persistir mesmo depois do tempo aqui passar, o E-mail é reenviado.
Defina o endereço do remetente em (4). Toque no botão Modificar e introduza um endereço de
até 128 caracteres no diálogo de Configuração de Endereço Remetente que aparece.
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•• Aba Servidor email

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Apresenta a informação do servidor que enviará os E-mails. Defina cada item usando o botão
Modificar ou a caixa de combinação. Para a informação necessária para as definições, consulte
o seu administrador de rede.
(5) URL ou Endereço IP do Servidor SMTP
(6) Número de porta do Servidor SMTP
(7) Método de autenticação para E-mails enviados: Seleccione um de Sem autenticação, POP
antes de SMTP e SMTP-AUTH
(8) URL ou endereço IP do Servidor POP a ser usado na autenticação POP antes de SMTP
(9) Número de porta do Servidor POP a ser usado na autenticação POP antes de SMTP
(10) ID utilizador para o Servidor POP ou autenticação SMTP
(11) Senha para o Servidor POP ou autenticação SMTP

Português

Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

222

Definir o endereço de E-mail destinatário e enviar um E-mail

(12)

(13)
(14)
(15)

(12) é a lista de endereços de E-mail destinatários registados. Realize a operação pretendida
tocando no botão relevante à direita.
(13) Botão Criar
Cria um novo endereço de E-mail. Toque no botão e introduza um endereço de até 128 caracteres
no diálogo de Configuração de Endereço e-mail que aparece.
(14) Botão Apagar
Apaga o endereço de E-mail seleccionado.
(15) Botão Editar
Edita o endereço de E-mail seleccionado. Toque no botão e apresente o diálogo Editar. O diálogo
consiste em duas abas: Selecção de Pontos de Gestão e Endereço e-mail. Defina ambos como
necessário.
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•• Aba de Selecção de Pontos de Gestão

(16)

(17)

(16) é a lista de pontos de gestão registados como alvo de monitorização de erro, enquanto que
(17) é a lista de pontos de gestão que podem ser registados. Para registar, seleccione um ponto
de gestão que será alvo de monitorização de (17) e toque no botão Adicionar. Pode registar até
512 pontos de gestão. Seleccionar um ponto de gestão de (16) e tocar no botão Remover
cancela o seu registo.
•• Aba Endereço e-mail

(18)
(19)

(18) é o endereço de E-mail actual. Para enviar, toque no botão Modificar e introduza o
endereço de E-mail no diálogo de Configuração de Endereço e-mail que aparece.
Tocar no botão Mail de teste (19) apresenta o diálogo Mail de teste.
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(20)

(20) apresenta as definições actuais cujos detalhes são os indicados na Tabela 1 abaixo.
Item

Informação apresentada

Endereço de e-mail destinatário

Endereço de e-mail 
(Para):[endereço]

Endereço de e-mail remetente

Endereço de e-mail 
(De):[endereço]

Nome de Site

Nome de Site:[nome]

Servidor SMTP

Autenticação

225

Título

Servidor SMTP

Endereço

Endereço:[endereço]

N.º porta

Porta:[porta]

Método de
autenticação

Autenticação:[método]

Título

Servidor POP

Endereço do Servidor
Endereço:[endereço]
POP
Nº porto srvdr POP

Porta:[porta]

ID utilizador

ID utilizador:[ID]

Manual do Utilizador EM11A015
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Observações

[método] é um entre [Sem
autenticação], [POP antes de
SMTP] e [SMTP-AUTH]
Apresentado quando [método]
é [POP antes de SMTP].
Apresentado quando [método]
é outro que não [Sem
autenticação].
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Tocar no botão OK envia o e-mail de teste e retorna o ecrã à aba Editar.
Quando terminar, toque no botão OK para guardar e fechar o ecrã.
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Funções Opcionais de Funcionamento do Fabricante
10.
10-1

Distribuição Proporcional de Energia
Função de Distribuição Proporcional de Energia

A Distribuição Proporcional de Energia é uma função que distribui proporcionalmente a energia
total usada pelos ares condicionados num edifício para arrendamento e semelhantes, medida
usando um medidor de electricidade entre os inquilinos. O cálculo de distribuição proporcional
pode também ser exportado para um ficheiro CSV. 
Para usar esta função, deve definir grupos para distribuição proporcional, dispositivos de entrada,
etc. tal como executar um teste num PC com antecedência. Consulte o seu técnico de serviço.
A distribuição proporcional não pode ser calculada se o controlador estiver desligado. Não desligue
o controlador ao calcular a distribuição proporcional.
Este capítulo descreve as operações a ser realizadas na unidade iTM.

Definir o período de recolha de dados
Toque no botão PPD na aba Gestão func. do ecrã Menu lista e apresente o ecrã Distribuição
Proporcional de Energia (consulte a página 60).

(a)

(1)

(b)

(2)

Defina o período de recolha de dados em (1).
Seleccione o botão de opção Período (a) para definir as datas de início e fim da recolha. 
Toque no botão Modificar para Data Inicio e Data fim e introduza as datas no respectivo diálogo de
Introdução de Data que aparece. 
O intervalo de datas que pode introduzir é entre o 1º do mesmo mês do ano anterior e o dia
seguinte do dia ao dia que abriu o diálogo. A ordem da data de início e da data de fim não pode
ser invertida.
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Seleccione o botão de opção Mês (b) para definir a Data de cálculo. O período de recolha de
dados é determinado como o mês a partir da Data de cálculo do mês anterior.
Por exemplo, se a data na unidade iTM é 20 de Outubro e a Data de cálculo está definida para o
dia 20, então a distribuição proporcional é calculada para o período de 20 de Setembro a 19 de
Outubro. 
Toque no botão Modificar e introduza a Data de cálculo. Pode introduzir um valor no intervalo de 1
a 31. Contudo, se a data de contagem especificada não existir no mês, o período de contagem
será ajustado automaticamente para corresponder às datas do calendário.
(2) é o botão para criar definições avançadas que não são normalmente usadas.

Recolher dados e gravar os resultados da Distribuição Proporcional de Energia

(4)

(3)

Tocar no botão Executar (3) apresenta um diálogo de confirmação. Ligue a memória USB à
unidade iTM e toque no botão Sim para iniciar a recolha de dados e gravar o ficheiro CSV. 
A recolha de dados pode levar até 30 minutos. Quando a recolha de dados termina, uma lista de
períodos e resultados da recolha de dados aparece em (4).
Se a memória USB não estiver ligada, os dados são recolhidos e os resultados da recolha
apresentados, mas não será gravado nenhum ficheiro.
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<Formato de saída CSV>

Área de título

512 colunas Fixas

Nome do controlador
Data e hora
(Data de saída)
Número de versão

iTM1
2010/09/10 12:00
1.0000

Título

Dados por hora PPD (Wh)
Nota:

Nota
Área de cabeçalho

Por exemplo, o valor na linha 3:00 é o resultado por uma hora das 2:01 às 3:00.

Nome da unidade interior

Dados de 1 hora

Este valor é o resultado PPD durante uma hora em Data e Hora.

Nome da unidade interior 2

Nome da unidade interior 1

Tipo

2

2

Data e hora

2010/04/01

0:00

Potência da ID-Unidade 1

Energia por hora de
cada unidade interior

Potência da ID-Unidade 2

Potência em standby da ID-Unidade 1 Potência em standby da ID-Unidade 2
2010/04/01

MÁX 28.584
Dados de 1 hora
linha

Potência da ID-Unidade 1

··

··

··

··

··

Potência da ID-Unidade 512

··

··

Potência em standby da ID-Unidade 512

··

··

Potência da ID-Unidade 512

··

··

Potência em standby da ID-Unidade 512

:

:

:

2

1:00

Potência da ID-Unidade 2

Potência em standby da ID-Unidade 1 Potência em standby da ID-Unidade 2
2:00

2010/04/01
:

Nome da unidade interior 512

··

:

Toque no botão Fechar para fechar o ecrã.

NOTA
Tocar no botão Períodos exclusão + Excepções no ecrã Distribuição Proporcional apresenta
o ecrã Ajuste nível avançado.
Neste ecrã pode definir tempos a ser excluídos do período de recolha de dados. Os dados
para a distribuição proporcional não são recolhidos durante os tempos excluídos.
Esta definição é normalmente desnecessária. Defina isto apenas quando necessário
após uma verificação minuciosa.

Os Períodos exclusão serão os indicados na figura abaixo quando a informação no ecrã da
esquerda acima estiver definida.
00:00
(24:00)

00:00
(24:00)

Domingo
09:00

PPD

18:00

Segunda

08:00

PPD

00:00
(24:00)

Terça

24:00
(24:00)

Quarta a Sábado

00:00
(24:00)

20:00

PPD

PPD

Tempo excluído = Tempo
sem recolha de dados
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11.

Navegador energia

11-1

Função Navegador energia

Recentemente, as leis e regulamentos relacionados com a redução de energia e CO2 de muitos
países têm sido fortalecidos. Por essa razão, para propriedades, é necessário saber quanta
energia consomem ou o seu progresso em relação a um plano de consumo de energia para
cumprir as leis, e fazer melhorias para reduzir o consumo de energia, se necessário.
É exigido aos administradores de equipamento e administradores de energia que façam a gestão
sistemática de equipamentos analisando o estado de funcionamento do equipamento e criando
planos de redução de energia, definindo directrizes de funcionamento do equipamento para
poupar energia, etc.
Vista Geral do Navegador de Energia
Gostaria de gerir o
consumo de energia
de orçamentado a
real facilmente e
poupar energia.

Gostaria de gerir o equipamento
de acordo com as directrizes de
funcionamento do equipamento
para poupar energia.
Função de Gestão da energia
orçamentada/real
Função de Gestão de
funcionamento do equipamento

Técnico de serviço
Operação de experimentação
(Para cálculo da potência da unidade interior)

Administrador do edifício

Outro equipamento

Memória USB
Função de exportação de dados
Administrador de energia
Gostaria de analisar minuciosamente
o funcionamento do equipamento e
elaborar um plano de poupança de
energia para poupar mais.

Tentativa (Navegador energia)

Técnico de serviço

O Navegador de energia é uma função para suportar a gestão do orçamento e o consumo real de
energia e/ou a gestão de equipamentos. Inclui as seguintes três funções.
•• Função Gestão act estim energ
•• Gestão de funcionamento do equipamento (desvio do plano de funcionamento)
•• Função de Saída de dados
Usando estas funções em conjunto com medidores de energia e a distribuição proporcional de
energia de teste, pode suportar vários cenários de necessidades e de utilização. Para detalhes,
consulte um técnico de serviço.
Português

Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

230

Posição de início para um utilizador que quer veriﬁcar o consumo real de energia e o estado de
funcionamento do equipamento no ano de implementação do iTM, e começar a gerir o funcionamento
do equipamento para o próximo ano.
Posição de início para um utilizador que quer gerir o funcionamento do
equipamento imediatamente após a implementação do iTM.

Planear

Ciclo semanal PDCA

Ciclo anual PDCA

Necessidades

Acção de veriﬁcação

231

Fazer

Veriﬁcar

Quero conhecer a lacuna do plano
de funcionamento do equipamento.
Consulte a declaração
detalhada de consumo
de energia.

Consulte a declaração
detalhada de consumo de
energia do ano passado.

Opere o equipamento com base no
plano de redução do
consumo de energia.

Crie o plano de
consumo de energia.
(Gestão baseada em
registo)

Consulte o funcionamento
real para criar o plano de
funcionamento.
(O utilizador realiza um
simples teste de hipótese
em estados de
funcionamento.)

Quero conhecer o progresso do
plano de poupança de energia.
Consulte a declaração
detalhada sobre o
progresso que diz
respeito ao plano
de consumo de energia
para o ano actual.
Consulte a declaração
detalhada sobre o efeito
de redução devido à
renovação do
equipamento e estrutura.

Crie o plano de
funcionamento do
equipamento.

Opere o equipamento
com base no plano
de funcionamento
do equipamento.

Acção

Estude o plano de
consumo de energia
para o próximo ano.
Estude a renovação
do equipamento e
estrutura.
Estude o plano de
funcionamento do
equipamento para
o próximo ano.

Procure pontos de
melhoria de uncionamento
com base nos dados
detalhados do equipamento.
Veriﬁque se existem lacunas
no plano de funcionamento
do equipamento.
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Altere o plano de
funcionamento do
equipamento.
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Posição de início para um utilizador que quer veriﬁcar o consumo real de energia e o estado de
funcionamento do equipamento no ano de implementação do iTM, e começar a gerir o consumo de
energia para o próximo ano.
Posição de início para um utilizador que quer gerir o consumo
de energia imediatamente após a implementação do iTM.

Ciclo semanal PDCA

Ciclo anual PDCA

Necessidades

Acção de veriﬁcação

Planear

Quero conhecer o progresso do
plano de poupança de energia.

Consulte o consumo
real de energia
medido.

Consulte o consumo
de energia do ano
passado.

Fazer

Veriﬁcar

Quero conhecer a lacuna do
plano de funcionamento do
equipamento.
Opere oequipamento
com base no plano
de redução do
consumo de energia.

Crie o plano de
consumo de energia.

Acção

Quero conhecer o progresso do
plano de poupança de energia.

Consulte o consumo de
energia deste ano que
diz respeito ao plano de
consumo de energia.

Estude o plano de
consumo de energia
para o próximo ano.

Consulte o efeito de
redução devido à
renovação do
equipamento e estrutura.

Estude a renovação
do equipamento e
estrutura.
Estude o plano de
funcionamento do
equipamento para
o próximo ano.

Crie o plano de
funcionamento do
equipamento.

Consulte o funcionamento
real para criar o plano
de funcionamento.
(O utilizador realiza um
simples teste de
hipótese em estados de
funcionamento.)

Consulte o consumo
de energia deste mês
que diz respeito ao
plano de consumo de
energia.

Opere o equipamento
com base no plano de
funcionamento do
equipamento.

Procure pontos de
melhoria de funcionamento
com base nos dados
detalhados do equipamento.
Veriﬁque se existem lacunas
no plano de funcionamento
do equipamento.

Altere o plano de
funcionamento do
equipamento.

[Legenda]
Transição de cenário
Cenário executado manualmente
Cenário utilizando esta função

Este capítulo descreve as funções, as suas definições e como as usar.

NOTA
Um teste prévio é necessário para usar esta função. Consulte um técnico de serviço antes de
usar.

Português

Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

232

Gestão act estim energ
Estas funções podem calcular o nível de sucesso do plano de consumo de energia a partir do
consumo real de energia e do consumo estimado quando o plano é completamente realizado, tal como
planear o orçamento e o consumo de energia real em gráficos anuais/mensais para gestão fácil.
Para além disso, pode comparar o consumo de energia real do ano passado com o consumo de
energia real deste ano.
As funções que pode usar dependem da disponibilidade dos medidores de energia e da
disponibilidade do plano de consumo de energia, como indicado nas tabelas abaixo.
Detalhes de engenharia
Disponibilidade
dos medidores

Disponibilidade
do plano de
consumo
de energia

Sim

Sim

Sim

Não

Função de
estimativa
do consumo
de energia
(Mensal)

Sim

×

Não

Não

×

Detalhes de engenharia
Função de
Disponibilidade
registo do
Disponibilidade do plano de
plano
consumo
dos medidores
de consumo de
de energia
energia
Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Função visualização act
estim energ anual

Função visualização
Função de
act estim energ
comparação
mensal
de energia ano-a-ano

×

Não

Sim

Função Gestão act estim energ
Função visualização act estim energ

(Orçamentado/real
podem ser visualizados
introduzindo
manualmente o consumo
de energia real)

×

×

(Disponível introduzindo
manualmente o consumo
de energia real)

(Disponível introduzindo
manualmente o consumo
de energia real)

Função Gestão act estim energ
Função de registo de tipo de
energia/factor de conversão de
Função de
energia
Função de registo do
registo do
Função de Função de registo
grupo de energia
consumo de
registo do
do factor de
energia real
tipo de
conversão de
energia
energia

(Criação de grupo para
o qual introduzir
manualmente o consumo
de energia real)
(Criação de grupo para
o qual introduzir
manualmente o consumo
de energia real)
: Disponível
: Algumas funções disponíveis
× : Indisponível
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Os passos da estimativa de energia/gestão actual são os seguintes:
Defina o alvo do tipo de energia da estimativa de energia/gestão actual
↓
Defina o alvo do grupo do ponto de gestão (grupo de energia) da estimativa de energia/gestão
actual
↓
Defina um plano de consumo de energia
↓
Registo do consumo real de energia
↓
Verifique o consumo de energia orçamentado a real usando o gráfico
O seguinte descreve como definir isto e usar.
•• Definir o Tipo de Energia e o Grupo de Energia
Defina o alvo do grupo de energia e do tipo de energia da estimativa de energia/gestão actual.
Apresente a aba Navegador energia do ecrã Menu lista (consulte a página 61).

(1)

Toque no botão Gestão actestim energ (1) e apresente o ecrã Gestão act estim energ.
O ecrã Gestão act estim energ consiste em três abas: Orç anual/gestão actual, Orç.mensal/
gestão actual e Compar.ano anterior (F).
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(2)

Toque no botão Modo visualiz. (2) e apresente o ecrã Modo visualiz. O botão Modo visualiz.
está disponível em todas as abas.

(3)

Toque no botão Modificar (3) e apresente o ecrã Tipo energia.
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(5)
(6)
(7)
(8)
(4)

(9)

Defina o tipo de energia para o qual traçar o gráfico da estimativa de energia/gestão actual.
(4) é a lista de tipos de energia registados. 
Realize a operação pretendida tocando no botão relevante à direita.
(5) Botão Criar
Cria um novo tipo de energia. Pode registar até 30 tipos de energia, incluindo a eléctrica, gás e
água registadas por padrão. 
Introduza um nome no diálogo de Introdução de Nome que aparece. Toque no botão OK para
registar o nome em (4) como um novo tipo de energia. 
Pode dar nome ao tipo de energia usando até 16 caracteres.
(6) Botão Copiar
Cria um novo tipo de energia copiando o tipo de energia seleccionado. 
Introduza um nome no diálogo de Introdução de Nome que aparece. Toque no botão OK para
registar o nome em (4).
Pode dar nome ao tipo de energia usando até 16 caracteres.
(7) Botão Apagar
Apaga o tipo de energia seleccionado.
(8) Botão Renomear
Renomeia o tipo de energia selecionado. 
Introduza um nome no diálogo de Introdução de Nome que aparece. Toque no botão OK para alterar o nome.
Pode dar nome ao tipo de energia usando até 16 caracteres.
Não pode alterar o nome dos tipos de energia registados por padrão.
(9) Botão Editar
Apresenta o ecrã Tipo energia/Factor conversão CO2 que lhe permite editar o tipo de energia seleccionado.
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(10)
(11)
(12)
(13)

Define detalhes para o tipo de energia selecionado.
Na caixa de combinação (10), seleccione o tipo de energia de entre Eléctrica, Gás e Água.
Seleccione a unidade (11) a partir do candidato correpondente ao Tipo de Energia seleccionado
(10) na caixa de combinação. A unidade é fixa para cada Tipo de energia: kWh para energia, e
m3 para gás e água.
Defina o factor de conversão de CO2 em (12). 
Toque no botão Modificar e introduza o factor de conversão no diálogo Introdução Numérica que
aparece. Pode introduzir um valor no intervalo entre 0 e 9999,999, em incrementos de 0,001. A
unidade é apresentada de acordo com a unidade seleccionada em (10).
Se o novo tipo de conversão de energia estiver registado no ecrã Tipo de conv.energia, introduza
um novo factor de conversão em (13). 
Toque no botão Modificar e introduza o factor de conversão no diálogo Introdução Numérica que
aparece. Pode introduzir um valor no intervalo entre 0 e 9999,999, em incrementos de 0,001. A
unidade é apresentada de acordo com a unidade seleccionada em (10).
Toque no botão OK para guardar as definições e voltar ao ecrã Tipo energia.
Quando terminar, toque no botão OK para guardar as definições e voltar ao ecrã Modo visualiz.

NOTA
Para informações sobre o registo de novos tipos de conversão, consulte um técnico de serviço.

237

Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

Português

(14)

Toque no botão Modificar (14) e apresente o ecrã Grupo energia.

(16)
(17)
(18)
(19)
(15)

(20)

Defina o alvo do Grupo de energia da estimativa de energia/gestão actual.
(15) é a lista de Grupos de Energia. 
Realize a operação pretendida tocando no botão relevante à direita.
(16) Botão Criar
Cria um novo Grupo energia. Pode criar até 30 Grupos de energia. 
Introduza um nome no diálogo de Introdução de Nome que aparece. Toque no botão OK para
registar o nome em (15) como um novo Grupo de energia. 
Pode dar nome ao Grupo de energia usando até 16 caracteres.
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(17) Botão Copiar
Cria um novo Grupo de energia copiando o grupo seleccionado. 
Introduza um nome no diálogo de Introdução de Nome que aparece. Toque no botão OK para
registar o nome em (15).
Pode dar nome ao Grupo de energia usando até 16 caracteres.
(18) Botão Apagar
Apaga o Grupo de energia seleccionado.
(19) Botão Renomear
Renomeia o Grupo de energia selecionado. 
Introduza um nome no diálogo de Introdução de Nome que aparece. Toque no botão OK para
alterar o nome. 
Pode dar nome ao Grupo de energia usando até 16 caracteres.
(20) Botão Editar 
Apresenta o ecrã Def. energia de grupo que lhe permite definir o grupo seleccionado.

(22)
(21)

(23)

Defina o ponto de gestão do qual adquirir os dados a ser usados na Gestão act estim energ.
Num Grupo de energia, pode apenas registar pontos de gestão Pi. Pode registar até 100 por
grupo. Para além disso, pode registar pontos de gestão Pi que incluem vários tipos de energia.
Pode também registar vários pontos de gestão Pi num Grupo de energia.
(21) é a lista de pontos de gestão registados.
Seleccione um ponto de gestão da lista de pontos de gestão disponíveis (22) e usando a caixa
de combinação Tipo (23), seleccione o seu tipo de entre Eléctrica, Gás e Água. Pode
seleccionar um tipo de energia registado no ecrã Tipo energia. 
Toque no botão Adicionar para registar em (21).
Seleccionar um tipo de energia de (21) e tocar no botão Remover cancela o seu registo.
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Toque no botão OK para guardar as definições e voltar ao ecrã Grupo energia. 
Quando terminar, toque no botão OK para guardar as definições e voltar ao ecrã Modo visualiz.
Toque no botão Fechar no ecrã Modo visualiz. para fechar o ecrã e voltar ao ecrã Gestão act
estim energ.
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•• Definir um Plano de Consumo de Energia e Registar o Consumo de Energia Real
Defina o plano de consumo de energia (valor planeado) e a energia realmente consumida (valor real).
(24)

(25)

Pode seleccionar um Grupo de energia registado utilizando a caixa de combinação Visualizar
Objecto (24) disponível em cada aba no ecrã Gestão act estim energ. 
Seleccione o Grupo de energia para o qual definir o plano de consumo de energia e registe a
energia realmente consumida, e toque no botão Obj/actual (25) para apresentar o ecrã Obj/
actual.
(26)

Toque no botão Modificar (26) e apresente o ecrã Config Consumo energia planeado.
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(27)
(28)
(29)

(b)

(a)

(33)

(30)
(32)

(31)

Defina o plano de consumo de energia para o Grupo de energia seleccionado no ecrã Gestão
act estim energ.
Na caixa de combinação Tipo energia (27), seleccione o tipo de energia para o qual definir o
plano de consumo de energia de entre Eléctrica, Gás e Água. Pode seleccionar de entre os tipos
de energia incluídos no Grupo de energia seleccionado.
Alternando este ano com o ano passado com a aba Ano (28), defina o objectivo de cada ano.
Este ano é o período entre o mês de início da recolha que inclui o mês actual e o mês final do
ano, enquanto que o ano passado é o ano anterior.
Seleccione a unidade para a definição do objectivo em (29). Seleccione (a) Conf. por ano ou (b)
Conf. por mês.
Quando o objectivo é (a) por ano, toque no botão Modificar (30) e introduza a taxa de
redução que diz respeito ao ano anterior no diálogo de Introdução Numérica que aparece. O
plano de consumo de energia anual é apresentado em (31) de acordo com o valor em (30).
Quando o objectivo é (b) por mês, uma lista para definir o objectivo para os 12 meses a
partir do mês de início da recolha aparece em (32). Seleccione um mês de cada vez e
introduza o objectivo para cada mês no diálogo de Introdução Numérica que aparece
quando toca no botão Modificar (33). Pode introduzir um valor no intervalo entre 0 e
2000000, em incrementos de 0,1.
Quando terminar, toque no botão OK para guardar as definições e voltar ao ecrã Obj/actual.
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(34)

Toque no botão Modificar (34) e apresente o ecrã Config.cons.energia actual.

(35)
(36)
(39)

(40)

(37)

(38)

Registe o consumo de energia real para o Grupo de energia seleccionado no ecrã Gestão act estim energ.
Na caixa de combinação Tipo energia (35), seleccione o tipo de energia para o qual introduzir o
consumo de energia real de entre Eléctrica, Gás e Água. Pode seleccionar de entre os tipos de
energia incluídos no Grupo de energia seleccionado.
Alternando este ano com o ano passado com a aba Ano (36), introduza os valores reais para
cada ano. Este ano é o período entre o mês de início da recolha que inclui o mês actual e o mês
final do ano, enquanto que o ano passado é o ano anterior.
Uma lista definindo o valor real para os 12 meses a partir do mês de início da recolha aparece
em (37). Seleccione um mês de cada vez e introduza o valor actual para cada mês no diálogo
de Introdução Numérica que aparece quando toca no botão Modificar (38). 
Os valores reais medidos pelos pontos de gestão Pi não podem ser modificados.
Pode introduzir um valor no intervalo entre 0 e 2000000, em incrementos de 0,1.
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O facto de conversão de CO 2 para o consumo de energia aparece em (39). A unidade
apresentada depende do tipo de energia seleccionado. Toque no botão Modificar e introduza o
factor de conversão no diálogo Introdução Numérica que aparece. 
Pode introduzir um valor no intervalo entre 0 e 9999,999, em incrementos de 0,001. 
(40) aparece um novo tipo de conversão de energia está registado no ecrã Tipo de conv.energia.
A unidade apresentada dependerá do tipo de energia ([Unidade registada no novo tipo de
conversão]/kWh). Introduza o factor de conversão se necessário. 
Pode introduzir um valor no intervalo entre 0 e 9999,999, em incrementos de 0,001.
Quando terminar, toque no botão OK para guardar as definições e voltar ao ecrã Obj/actual.
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•• Verificar o Consumo de Energia Orçamentada a Real
Avalie o nível de sucesso comparando o valor definido no plano de consumo de energia e o
consumo actual de energia, e apresente-o graficamente. 
Para além disso, apresente o consumo estimado quando o plano é completamente realizado e o
objectivo para alcançar o plano calculando a partir do valor real actual. 
O ecrã Gestão act estim energ consiste em três abas: Orç anual/gestão actual, Orç.mensal/
gestão actual e Compar.ano anterior (F). Verifique em cada aba o consumo de energia
orçamento a real. 
Toque no botão Orç.E/Gestão actual na aba Navegador energia do ecrã Menu lista. (Consulte a
página 61.)
Aba Orçamento anual/Gestão actual (Ecrã Gestão act estim energ)

(41)

(47)

(45)

(44)

(46)
(42)

(43)

Este ecrã apresenta o estado do consumo de energia orçamentado a real anual para o Grupo
de energia seleccionado na caixa de combinação Visualizar Objecto (41).
Defina o tipo de energia a planear na caixa de combinação Tipo energia (42). 
Seleccione de entre Eléctrica, Gás e Água. 
Apenas será capaz de seleccionar o “total” de CO2 emitido por todos os tipos de energia quando
a unidade de energia for CO2 ou um novo tipo de conversão.
Seleccionar a unidade de energia a apresentar no gráfico de entre Energia, CO2 e um novo tipo
de conversão na caixa de combinação Unid. Energia (43) planeia o gráfico em (44). 
No gráfico, o eixo horizontal representa cada mês do ano a partir do mês de início da
compilação, o eixo vertical esquerdo representa o consumo mensal de energia e o eixo vertical
direito representa o consumo de energia acumulado.
Para alternar o ano apresentado use (45).
Tocar no botão Legenda (46) apresenta uma explicação de cada componente do gráfico.
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(47) apresenta ícones e mensagens de acordo com o nível de sucesso do plano de consumo de
energia.
Para além disso, tocar num mês no gráfico apresenta o consumo real de energia, o valor
planeado e o valor alvo para esse mês numa ferramenta de dica.
Quando o ecrã está a apresentar o ano passado
Informação apresentada

Classificação

Ícone

Consumo 
quant. e acum.
– Consumo
acumulado de
energia
Quando tanto o
consumo de energia real planeado >0
e o consumo de energia Consumo 
planeado existem
quant. e acum.
– Consumo
acumulado de
energia
planeado ≤0
Quando apenas o consumo de energia real
existe
(Quando o plano de consumo de energia
não está definido)
Quando nem o consumo de energia real nem
o consumo de energia planeado existem

Português

Mensagem
Cons.energia excedido s/planeado: .% (.............kWh)
– Consumo quant. energético acum: ................kWh
– Consumo energético anual planeado: ...........kWh

Cons.energia excedido s/planeado: ...................Nada
– Consumo quant. energético acum: ................kWh
– Consumo energético anual planeado: ...........kWh

–

Consumo quant. e acum: .....................................kWh

–

(Não são apresentadas mensagens)
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Quando o ecrã está a apresentar este ano
Informação apresentada

Classificação

Ícone

Consumo 
energia
estimado – 
Consumo
acumulado de
Quando tanto o
energia
consumo de energia
planeado >0
estimada e o consumo
Consumo 
de energia planeado
energia
existem
estimado – 
Consumo
acumulado de
energia
planeado ≤0
Quando apenas o consumo de energia
estimado existe (Quando o plano de
consumo de energia não está definido)
Quando nem o consumo de energia
estimado nem o consumo de energia
planeado existe

Mensagem

Cons.energia excedido s/planeado: .% (................kWh)
– Consumo energia estimado: ............................kWh
– Consumo energético anual planeado: .............kWh

Plano de consumo de energia alcançado:.............Nada
– Consumo energia estimado: ............................kWh
– Consumo energético anual planeado: .............kWh

–

Consumo energia estimado: ...................................kWh

–

(Não são apresentadas mensagens)

NOTA
Os resultados poderão não ser apresentados quando faltam valores planeados e/ou reais.
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Orç.mensal/gestão actual Aba (Ecrã Gestão act estim energ)

(48)

(52)

(54)
(51)

(53)
(49)

(50)

Este ecrã apresenta o estado do consumo de energia orçamentado a real mensal para o Grupo
de energia seleccionado na caixa de combinação Visualizar Objecto (48).
Seleccione o tipo de energia a planear na caixa de combinação Tipo energia (49). 
Seleccione de entre Eléctrica, Gás e Água. 
Apenas será capaz de seleccionar o “total” de CO2 emitido por todos os tipos de energia quando
a unidade de energia for CO2 ou um novo tipo de conversão.
Seleccionar a unidade de energia a apresentar no gráfico de entre Energia, CO2 e um novo tipo
de conversão na caixa de combinação Unid. Energia (50) planeia o gráfico em (51). 
No gráfico, o eixo horizontal representa cada dia do mês a partir do dia de início da recolha, o
eixo vertical esquerdo representa o consumo diário de energia e o eixo vertical direito representa
o consumo de energia acumulado diário.
Use (52) para alterar o mês exibido entre o mês actual e o mês anterior.
Tocar no botão Legenda (53) apresenta uma explicação de cada componente do gráfico.
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(54) apresenta ícones e mensagens de acordo com o nível de sucesso do plano de consumo de
energia.
Para além disso, tocar num dia no gráfico apresenta o consumo real de energia para esse dia
numa ferramenta de dica.
Quando o ecrã está a apresentar o mês actual
Nível de sucesso

Ícone

Mensagem para o nível de sucesso

Seguro

Se a tendência se mantiver, o alvo pode atingir-se.
– Consumo energia estimado: .....kWh
– Cons. energia previsto: .....kWh

Cuidado

Exc.cons.energia acima previsto: Nada: .% (...kWh)
– Consumo energia estimado: .....kWh
– Cons. energia previsto: .....kWh

Perigo

Consumo de energia previsto já excedido.
– Consumo energia estimado: .....kWh
– Cons. energia previsto: .....kWh

Quando o ecrã está a apresentar o mês passado
Classificação

Informação de
Classificação

Mensagem

Ícone
Consumo quant. e acum. – 
Consumo acumulado de
energia planeado >0

Exc.cons.energia acima previsto: .% (...kWh)
– Consumo quant. e acum.: .....kWh
– Cons. energia previsto: .....kWh

Consumo quant. e acum. – 
Consumo acumulado de
energia planeado ≤0

Consumo de energia previsto foi alcançado.
– Consumo quant. e acum.: .....kWh
– Cons. energia previsto: .....kWh
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NOTA
Os resultados poderão não ser apresentados quando faltam valores planeados e/ou reais.
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Comparado com a (F)Aba Anual anterior (Ecrã Gestão act estim energ)

(55)

(60)
(58)

(59)
(56)

(57)

Este ecrã apresenta o consumo de energia do ano actual contra o ano anterior numa base
mensal para o Grupo de energia seleccionado na caixa de combinação Visualizar Objecto (55).
Seleccione o tipo de energia a planear na caixa de combinação Tipo energia (56). 
Seleccione de entre Eléctrica, Gás e Água. 
Apenas será capaz de seleccionar o “total” de CO2 emitido por todos os tipos de energia quando
a unidade de energia for CO2 ou um novo tipo de conversão.
Seleccionar a unidade de energia a apresentar no gráfico de entre Energia, CO2 e um novo tipo
de conversão na caixa de combinação Unid. Energia (57) planeia o gráfico em (58). 
No gráfico, o eixo horizontal representa cada mês do ano a partir do mês de início de
compilação, o eixo vertical esquerdo representa o consumo de energia para cada mês para o
tipo de energia seleccionado na aba Orçamento anual/Gestão actual do ecrã Gestão act estim
energ, e o eixo vertical direito, de forma semelhante ao eixo esquerdo, o consumo de energia
acumulado correspondente a cada mês da aba Orçamento anual/Gestão actual. 
Usando este gráfico, pode concluir facilmente o resultado das medidas de poupança de energia
deste ano em relação às do ano passado.
Tocar no botão Legenda (59) apresenta uma explicação de cada componente do gráfico.
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(60) apresenta mensagens de acordo com o nível de sucesso do plano de consumo de energia. 
Para além disso, tocar num mês no gráfico apresenta o consumo de energia real para esse mês
e o valor real do ano anterior numa ferramenta de dica.
Mensagem
Consumo real de energia acumulado
– ....: .....kWh
– ....: .....kWh

NOTA
Os resultados poderão não ser apresentados quando faltam valores planeados e/ou reais.
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Gestão de funcionamento do equipamento (Desvio do plano de funcionamento)
Pode definir regras de funcionamento com o objectivo de poupar energia e depois, pontos de
gestão de amostra que se desviam dessas regras.
Esta é uma função para extrair e planear/listar equipamento em funcionamento em períodos de
tempo em que deviam estar parados, ares condicionados a funcionar a um ponto de definição
diferente do plano dos ares condicionados, etc.
As funções que pode usar dependem se a distribuição proporcional de energia de teste está activada
ou não, ou da disponibilidade das regras de funcionamento, como indicado nas tabelas abaixo.
Detalhes de engenharia
Distribuição Proporcional
de Energia de Teste

Regras de
funcionamento

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Detalhes de engenharia
Distribuição Proporcional
de Energia de Teste

Regras de
funcionamento

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Detalhes de engenharia
Distribuição Proporcional
de Energia de Teste

Regras de
funcionamento

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Gestão func.equip.
Função de configuração do período/alvo de amostragem
Função de criação de
Função de configuração
Função de configuração
regras de funcionamento
do período de amostragem do alvo de amostragem

Gestão func.equip.
Função de amostragem Falha na paragem
Função de apresentação de resultados de
Função apresentação
amostragem Falha na paragem
detalhada

(Amostragem possível por regra padrão)
(Apresenta a energia consumida durante a
falha na paragem, baseada no valor CT.) *1
(Apresenta a energia consumida durante a
falha na paragem, baseada no valor CT.) *1
(Amostragem possível por regra padrão)
Gestão func.equip.
Função de amostragem Dif. ajuste temp.
Função apresentação
Função de amostragem Dif. ajuste temp.
detalhada

(Amostragem possível por regra padrão)
(Apresenta a energia consumida quando existe uma
diferença de ponto de ajuste, baseada no valor CT.) *1
(Apresenta a energia consumida quando existe uma
diferença de ponto de ajuste, baseada no valor CT.) *1
(Amostragem possível por regra padrão)

*1 O valor CT é a energia calculada a partir da corrente da unidade

: Disponível

exterior. Para detalhes, consulte um técnico de serviço.

: Algumas funções disponíveis
× : Indisponível

253

Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

Português

São fornecidas como padrão duas regras de funcionamento. Personalize-as como necessário
para o seu uso, dado que os seus conteúdos podem ser alterado e/ou apagados.
•• Falha na paragem
Dia da semana: S
 egunda a Domingo, Sem definições de dia especial/Horas de funcionamento:
9:00 às 21:00 (AM9:00 às PM9:00 quando o relógio de 12 horas é usado)/Ponto
de definição: Nenhum
•• Dif. ajuste temp.
Dia da semana: S
 egunda a Domingo, Sem definições de dia especial/Horas de funcionamento:
9:00 às 21:00 (AM9:00 às PM9:00 quando o relógio de 12 horas é usado)/Ponto
de definição: Frio 24°C, Calor 24°C
O seguinte descreve como definir isto e usar.
•• Definir as Regras de Funcionamento do Equipamento
Defina as regras de funcionamento do equipamento.
Apresente a aba Navegador energia no ecrã Menu lista (consulte a página 61).

(61)

Toque no botão Gestão oper equipam (61) e apresente o ecrã Gestão func.equip. O ecrã
Gestão func.equip. consiste em duas abas: Falha na paragem e Dif. ajuste temp.
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(62)

Toque no botão Defs rgra fn (62) e apresente o ecrã Regra operação. O botão Regras operação
está disponível em ambas as abas.

(64)
(65)
(66)
(67)
(63)

(68)

(63) é a lista de regras de funcionamento registadas. Realize a operação pretendida tocando no
botão relevante à direita.
(64) Botão Criar
Cria uma nova regra de funcionamento. Pode criar até 10 regras de funcionamento, incluindo as
registadas por padrão. 
Introduza um nome no diálogo de Introdução de Nome que aparece. Toque no botão OK para
registar o nome em (63).
Pode dar nome à regra de funcionamento usando até 16 caracteres.
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(65) Botão Copiar
Cria uma nova regra de funcionamento copiando a regra seleccionada. 
Introduza um nome no diálogo de Introdução de Nome que aparece. Toque no botão OK para
registar o nome em (63).
Pode dar nome à regra de funcionamento usando até 16 caracteres.
(66) Botão Apagar
Apaga a regra de funcionamento seleccionada.
(67) Botão Renomear
Renomeia a regra de energia selecionada. 
Introduza um nome no diálogo de Introdução de Nome que aparece. Toque no botão OK para
alterar o nome.
Pode dar nome à regra de funcionamento usando até 16 caracteres.
(68) Botão Editar 
Apresenta o ecrã Configuração Regra operação que lhe permite definir a regra de
funcionamento seleccionada.
O ecrã Configuração Regra operação consiste em três abas: Padrão semanal, Padrão dia esp. e
Calendário. Defina-as alternando-as.

NOTA
Modificar as regras de operação apaga os dados amostrados até aquele ponto.
As seguintes páginas descrevem como definir cada aba.
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Aba Padrão semanal (Ecrã Configuração Regra operação)

(69)

(70)
(72)
(73)
(74)

(71)

Define uma regra de funcionamento do equipamento semanal. Introduza todos os dias da
semana para os quais quer definir uma regra.
Selecciona o dia da semana a partir do qual editar (69).
(70) é o conteúdo das regras de funcionamento. (71) apresenta a legenda.
Toque no botão Copiar (72) para copiar a regra de funcionamento do dia da semana
seleccionado e cole-a no dia da semana seleccionado no ecrã Copiar para Selecção. A regra de
funcionamento no destino da cópia é sobrescrita.
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Tocar no botão Apagar (73) apaga a regra de funcionamento do dia da semana seleccionado.
Tocar no botão Editar (74) apresenta o ecrã Regra operação que lhe permite editar a regra de
funcionamento do dia da semana seleccionado.

(77)

(a)
(75)

(b)

(c)

(76)

(75) é a lista de regras de funcionamento registadas com horas de funcionamento e detalhes de
ponto de definição. 
Seleccionar um regra de funcionamento e tocar no botão Apagar (76) apaga a regra de
funcionamento seleccionada.
Utilização Horas e Pontos de Definição em (77). 
Introduza a Hora início e a Hora paragem em Utilização Horas. Toque no botão Modificar e
introduza as horas no diálogo Configuração de Hora que aparece. 
Pode definir no intervalo entre as 00:00 e as 24:00 (AM00:00 às PM12:00 ao usar o relógio de
12 horas), e em incrementos de 15 minutos. Se o valor introduzido não for um múltiplo de 15
minutos, um diálogo é apresentado e o valor arredondado para um múltiplo de 15 minutos.
Para além disso, não pode definir horas que abranjam dois dias. 
Seleccione a caixa de selecção (a) se aplicar um ponto de definição às horas de utilização. 
Pode definir temperaturas para o arrefecimento e para o aquecimento. Para introduzir uma
temperatura, seleccione a caixa de selecção e toque no botão Modificar para apresentar o
diálogo de Introdução Numérica. 
Pode introduzir valores no intervalo entre –30 e 70°C, em incrementos de 0,1°C.
Toque no botão Adicionar (b) para adicionar a nova definição a (75). 
Pode definir até 10 horas de funcionamento numa regra de funcionamento.
Para alterar as definições, pode seleccionar uma regra de funcionamento de (75), introduza
novas definições para ela em (77) e toque no botão Modificar (c).
Toque no botão OK para guardar as definições e voltar ao ecrã Configuração Regra operação.
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Aba Dia especial (Ecrã Configuração Regra operação)

(78)

(79)

Define regras de funcionamento para dias especiais, fora da regra de funcionamento semanal.
Pode definir até 5 tipos de padrões de dia especial. 
Selecciona o dia especial a editar em (78). 
Os passos subsequentes e a interpretação do ecrã são os mesmos que para o Padrão Semanal.
Defina a regra de funcionamento usando os mesmos passos.
Toque no botão Renomear (79) para apresentar o diálogo de Introdução de Nome onde pode
alterar o nome do dia especial seleccionado.
Aba Calendário (Ecrã Configuração Regra operação)

(85)

(81)
(82)
(80)

(83)
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Regista o padrão de dia especial criado na aba Padrão dia esp. no calendário. Pode definir até
40 padrões de dia especial. 
(80) é a lista de padrões de dia especial já registados. 
Seleccione o padrão de dia especial a registar na caixa de combinação Padrão (81) e defina o dia
para o qual o quer registar em (82). Pode seleccionar uma Data ou um Mês/Dia da semana a definir.
Se uma Data e um Mês/Dia da semana se sobrepuserem, o Mês/Dia da semana toma precedência.
O intervalo de valores que pode especificar nas caixas de combinação respectivas é o seguinte.
Mês: J an, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez e Todos.
Dia: 1 a 31. Contudo, dias não existentes não podem ser seleccionados.
Semana: 1
 .º, 2.º, 3.º, 4.º e Último
Dia da semana: Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta e Sábado
Toque no botão Adicionar para registar o padrão do dia especial no calendário.
Para alterar a ordem dos padrões de dia especial na lista, mova para cima e para baixo usando
os botões ↑↓ (83). 
Seleccionar um padrão de dia especial da lista e tocar no botão Apagar (84) apaga a definição
seleccionada. 
Tocar no botão Pré-visualizar (85) permite-lhe verificar em formato do calendário o estado de
registo para um ano a partir do dia actual.

Fechar o calendário e toque no botão OK no ecrã de configuração Operação regra para
salvar as configurações e retornar à tela regra de operação.
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Copiar o Calendário de Dias Especiais
Pode copiar o calendário com definições de dia especial entre as regras de funcionamento.
Apresente o ecrã Regra operação.

(86)

Seleccione a regra de funcionamento em que calendário a copiar está registado e toque no
botão Copiar calend. (86) para apresentar o ecrã Copiar calend.

(87)

(88)

(89)

O nome da regra de funcionamento seleccionado é apresentado em (87). 
Em (88) pode pré-visualizar o calendário de regras de funcionamento tanto da fonte como do
destino da cópia. Verifique alternando o botão. 
Para colar, seleccione a regra de funcionamento para onde copiar em (89) e toque no botão OK. Isto
irá sobrescrever qualquer definição de calendário no destino da cópia da regra de funcionamento.
Quando a configuração no ecrã Regra operação está terminada, toque no botão OK para
guardar e voltar ao ecrã Gestão func.equip.
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Cuidados ao Usar Simultaneamente com Outras Funções de Controlo
1. As funções de controlo automático que funcionam quando não está ninguém na sala (tal como
Reposição, Limite temperatura, Pré-arref./Pré-aquec.) estão isentas de regras de funcionamento
durante as suas horas de funcionamento.
2. As funções de controlo automático que funcionam quando existem pessoas na sala
(Optimização Aquecimento, Extensão de Temporizador, Temperatura de deslastramento,
Horário, Controlo sincronizado) estão sujeitas a regras de funcionamento durante as suas horas
de funcionamento.
3. As regras de funcionamento não se aplicam a pontos de gestão sob manutenção ou em
verificação de fuga.
•• Verificar o Estado de Funcionamento do Equipamento
Executa uma amostragem e apresenta os pontos de gestão a operar fora das regras de funcionamento
definidas. Os resultados da verificação também podem ser gravados num ficheiro CSV.
Seleccionar um período de amostragem, os alvos da amostragem e as regras de funcionamento
aplicáveis e executar uma amostragem apresenta um gráfico e uma lista.
Especifique o alvo de amostragem por área. Sub-áreas e pontos de gestão incluídos na área
tornam-se alvos.
Existem dois modos para apresentar os resultados de amostragem: amostragem de área e
amostragem de ponto de gestão.
No modo de amostragem de área, os resultados são amostrados por área e apenas as subáreas incluídas na área seleccionada são apresentadas.
No modo de amostragem de ponto de gestão, os pontos de gestão (incluindo pontos de gestão
de sub-áreas) incluídos na área seleccionada são apresentados.
A informação amostrada é apresentada em duas abas: Aba Falha na paragem, onde os pontos
de gestão que estavam a funcionar quando deviam estar parados são amostrados, e Aba Dif.
ajuste temp., onde as unidade interiores com diferenças entre o ponto de definição real e o
ponto de definição que devia estar definido são amostradas.
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NOTA
A falha na paragem e a dif. ajuste temp. são amostrados por período.
* 1 período ... 15 minutos obtidos dividindo 1 hora por 4.
Exemplo:

1 período
3:00

1 período

3:15

1 período

3:30

1 período

3:45

4:00

•• Tempo de Falha na paragem
O equipamento esteve em operação durante todo o período apesar de, segundo a regra
de funcionamento, este dever ter estado parado.
•• Tempo de Dif. ajuste temp.
O equipamento esteve em funcionamento durante todo o período e a diferença de energia entre o
ponto de definição médio (calor real) e o ponto de definição (regra de funcionamento) é positiva.
Contudo, se o funcionamento durante o período for devido a vários modos de
funcionamento, a amostragem não é realizada.

Toque no botão Gestão func. do equipamento na aba Navegador energia do ecrã Menu lista e
apresente o ecrã Gestão func.equip. (Consulte a página 61.)
Aba Falha na paragem (Ecrã Gestão func.equip.)

(90)
(91)
(93)

(96)

(97)

(92)
(94)
(95)

O período de amostragem é exibido em (90). É executado a partir de 15 dias antes até ao dia actual.
Defina a Opção dados em (91). Tocar no botão Modificar apresenta a lista de áreas registadas
com o sistema no ecrã Configuração Opção dados. Seleccione os alvos a partir do ecrã e toque
no botão OK para guardar. 
Na caixa de combinação Regra operação (92) seleccione uma regra de funcionamento a partir
das registadas e toque no botão Amostragem (93). 
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O gráfico correspondente ao resultado da amostragem é apresentado em (94).
<Interpretar o Gráfico>
•• O eixo horizontal representa o número de dias em que a falha na paragem ocorreu. Ao
apresentar por área, o total de dias em que os pontos de gestão incluídos na área não
foram desligados é apresentado.
•• O eixo vertical representa o tempo total.
•• Pontos de gestão e áreas onde a falha na paragem ocorreu são apresentados com um
azul.
•• Pontos de gestão e áreas seleccionados na lista são apresentados com um

laranja.

•• Se o número de pontos de gestão e áreas onde a falha na paragem ocorreu exceder 50, os
50 de topo são apresentados.
(95) é a lista de resultados de amostragem. A lista apresenta o nome dos pontos de gestão e
áreas, o número de dias em que a falha ao ligar ocorreu, o acréscimo de tempo e a quantidade
de energia consumida. 
Se o número de pontos de gestão e áreas onde a falha na paragem ocorreu exceder 50, os 50
com mais dias de ocorrência e duração são apresentados. 
Tanto (94) como (95) apresentam resultados por ponto de gestão como padrão. Para apresentar
por área, toque no botão Área (96). O botão torna-se Ponto de Gestão enquanto em vista de
Área. Tocar no botão altera a vista para Ponto de Gestão. 
Seleccionar um ponto de gestão da lista na vista Ponto de Gestão e tocar no botão Detalhe (97)
apresenta o ecrã Vista de Detalhe. 
O ecrã Vista de Detalhes consiste em duas abas: Estado da operação e Data de ocorrência.

NOTA
O gráfico e a lista exibem apenas os pontos de gestão da unidade interior amostrados.
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Aba Estado operação (Ecrã Vista detalhada)

(98)
(99)

(100)

Defina a data para a qual apresentar os detalhes em (98). A data De do Período de data é
apresentada por padrão. Pode alterar a data tocando nos botões Próx. e Anterior. 
(99) é o gráfico de estado de funcionamento. O eixo horizontal representa o tempo e o eixo
vertical, a temperatura. 
Tocar no botão Legenda (100) apresenta uma explicação de cada componente do gráfico.

NOTA
O ponto de definição não é apresentado quando o modo de funcionamento é Ventilador ou
Desumid.
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Aba Data da ocorrência (Ecrã Vista detalhada)

(101)

(101) é a lista de datas em que os desvios da regra de funcionamento foram encontrados nos
pontos de gestão seleccionados. 
A lista apresenta as datas de acréscimo, o acréscimo de tempo e a quantidade de energia consumida.
Quando terminar a verificação, toque no botão Fechar para fechar o ecrã e voltar ao ecrã Gestão
func.equip.
Aba Dif. ajuste temp. (Ecrã Gestão func.equip.)

De forma semelhante à aba Falha na paragem, este ecrã apresenta o estado de funcionamento
para o período de amostragem definido, amostrando alvos e regras de funcionamento.
A interpretação do ecrã e passos são os mesmos que para a aba Falha na paragem (consulte a página 263).
Quando terminar a amostragem e verificação, toque no botão Fechar e feche o ecrã.
Português
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•• Gravar Dados de Amostragem para um Ficheiro CSV
As condições e os resultados da amostragem de falha ao desligar e diferença de ponto de ajuste
podem ser gravados num ficheiro CSV.

(102)

Conectar uma memória USB à unidade iTM e tocar no botão Guardar (102) guarda os dados
amostrados usando as condições apresentadas no ecrã actual para um ficheiro CSV.
O nome do ficheiro a ser gravado altera-se dependendo da aba de origem. Serão gravados os
50 pontos de gestão/áreas de topo.
Aba Falha na paragem: MngPointData-TurnOffXX.csv
Aba Dif. ajuste temp.: MngPointData-SetPointXX.csv
(Um número entre 01 e 99 é atribuído automaticamente a XX para evitar sobrescrever os ficheiros.)
Quando terminar de gravar, um diálogo aparece. Toque no botão OK e feche o ecrã.
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Os conteúdos dos dados de saída e de formato do ficheiro são os seguintes.
<Formato do ficheiro Mgmt.PointData-TurnOffXXX.csv>
A
Em branco

B

Nome do Controlador

Nome do controlador (Exemplo: Edifício A)
Data de saída (Exemplo: 2012/09/02 12:00)
(O formato da data e hora seguem as Configurações do sistema)
Versão iTM (Exemplo: 1,0)
Período de dados
(Exemplo: 2012/09/02 - 2012/09/30)
Nome (Exemplo: Todos>1F)
Área/Ponto gestão
(Exemplo: Ponto gestão)

Data Export
Versão iTM
Período de dados
Alvo de dados
Ponto gestão/Área

C

D

Em branco
Nome das Regras de Administração Nome da regra de funcionamento
Mês

Dia

Padrão dia esp.

Jan

3.ª Qua

Dia especial 1

Dia da semana (Exemplo: Segunda,
Terça, Quarta, Quinta)
ou Dia especial
Ponto de definição (Frio) [°C]

...

...

...
Padrão semanal
ou
Padrão dia esp.
Fuso Horário

Ponto de definição (Calor) [°C]
...

...

...

...
Em branco

Nome Ponto gestão/Nome Área Dias ocorrência [Dia]

Acréscimo tempo

Consumo [kwh]
...

...

...

...

<Formato do ficheiro Mgmt.PointData-SetPointXXX.csv>
A
Em branco

B

Nome do Controlador

Alvo de dados

Nome do controlador (Exemplo: Edifício A)
Data de saída (Exemplo: 2012/09/02 12:00)
(O formato da data e hora seguem as Configurações do sistema)
Versão iTM (Exemplo: 1,0)
Período de dados
(Exemplo: 2012/09/02 - 2012/09/30)
Nome (Exemplo: Todos>1F)

Ponto gestão/Área

Área/Ponto gestão (Exemplo: Ponto gestão)

Data Export
Versão iTM
Período de dados

C

D

Em branco
Nome das Regras de Administração Nome das Regras de Administração
Mês

Dia

Padrão dia esp.

Jan

3.ª Qua

Dia especial 1

Dia da semana (Exemplo: Segunda,
Terça, Quarta, Quinta)
ou Dia especial
Ponto de definição (Frio) [°C]

Ponto de definição (Calor) [°C]

Acréscimo tempo

Consumo [kwh]
...

...

...

...
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...

...

Em branco
Nome Ponto gestão/Nome Área Dias ocorrência [Dia]

Português

...

...

...
Padrão semanal
ou
Padrão dia esp.
Fuso Horário
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Função de Saída de dados
O iTM pode gravar dados de medições que não os correspondentes à função Navegador energia
em formato CSV para utilizadores que querem conduzir análises sofisticadas.
Dados relativos a pontos de gestão e áreas com ocorrências de falha na paragem e diferenças do
ajuste de temperatura podem ser gravados a partir do ecrã Gestão func.equip.
Este capítulo descreve os passos para gravar dados de Gestão act estim energ, tal como dados
de um ponto de gestão arbitrário.
Apresente a aba Navegador energia no ecrã Menu lista (consulte a página 61).

(103)

Toque no botão Saída dados (103) para apresentar o ecrã Saída dados. O ecrã Saída dados
consiste em dois abas: Dados de energia e Dados de Ponto de Gestão
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•• Aba Dados de energia (Ecrã Saída dados)
Grava informação de Gestão act estim energ.

(104)

Na caixa de combinação Período de saída (104), seleccione os dados a gravar de Este ano e
Ano Passado.
Ligue uma memória USB à unidade iTM e toque no botão Guardar. Tocar no botão OK no
diálogo de confirmação que aparece inicia a gravação. 
Os ficheiros são gravados sob o nome “EnergyDataXX.csv”. (Um número entre 01 e 99 é
atribuído automaticamente a XX para evitar sobrescrever os ficheiros.)
Quando terminar de gravar, um diálogo aparece. Toque no botão OK e feche o ecrã.
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Os conteúdos dos dados de saída e de formato são os seguintes.
•• Os Grupos de energia são emitidos na ordem em que são registados.
•• Os Tipos de energia são emitidos pela ordem: Eléctrica ⇒ Gás ⇒ Água ⇒ CO2 ⇒ Novo
nome de factos de conversão.
•• Os ficheiros dentro do mesmo tipo de energia são emitidos por unidade de energia e pela
ordem: Energia ⇒ CO2 ⇒ Novo nome de factor de conversão.

<Dado de energia em formato de ficheiro CSV>
A

B

C

D

···

Em branco
Nome do Controlador

Nome do controlador (Exemplo: Edifício A)

Data Export

Data de saída
(Exemplo: 2012/09/02 12:00)
(O formato da data e hora seguem as Configurações do sistema)

Versão iTM

Versão iTM (Exemplo: 1,0)

Exportação do Ano

Saída de Ano

Em branco
Nome de Grupo

Nome de grupo de energia

Tipo de Energia

Potência

Unidade de energia

Energia

Consumo energia estimado ou
Cons. energia actual [kWh/m3]*
Consumo planeado de
energia anual [kWh/m3]*

150000
(Valor real apresentado quando os dados são do passado)
140000(“--” apresentado quando os dados são do
passado ou quando não existem valores planeados)
Mês de início de recolha de dados
(Exemplo : 2012/04)

Mês

···

Mês de fim de recolha de
dados (Exemplo : 2013/04)

Tantos quanto
os Tipos de
energia
registados

Cons. energia actual [kWh/m3]*
Consumo planeado de energia
[kWh/m3]*
Cons. energia previsto [kWh/m3]*
Unidade de energia

CO2

Mês

Mês de início de recolha de dados
(Exemplo : 2012/04)

···

Mês de fim de recolha de
dados (Exemplo : 2013/04)

Cons. energia actual
[kg-CO2]*
Unidade de energia

[Novo nome de factor de conversão]

Mês

Mês de início de recolha de dados
(Exemplo : 2012/04)

···

Mês de fim de recolha de
dados (Exemplo : 2013/04)

Mês de início de recolha de dados
(Exemplo : 2012/04)

···

Mês de fim de recolha de
dados (Exemplo : 2013/04)

···

15.000

···

Mês de fim de recolha de
dados (Exemplo : 2013/04)

···

Mês de fim de recolha de
dados (Exemplo : 2013/04)

Cons. energia actual
[Novo tipo de unidade de conversão]*
Mês

Nome de ponto de gestão 1 [kWh/m3]*
(Apresenta apenas pontos de gestão
10.000
registados com um Grupo de energia e
com um Tipo de energia correspondente)

Tantos quanto
os Grupos de 
energia
registados. 
(Não emitido
quando o Grupo
de energia está
registado)

··
·
Tipo de Energia

Gás
··
·

Tipo de Energia

CO2

Mês

Mês de início de recolha de dados
(Exemplo : 2012/04)

CO2 [kg-CO2]*

14.000

Tipo de Energia

[Novo nome de factor de conversão]

Mês

Mês de início de recolha de dados
(Exemplo : 2012/04)

Factor [Novo tipo de unidade de conversão]
[Novo tipo de unidade de conversão]*
Nome de Grupo

Nome de grupo de energia
*Convertido e apresentado de acordo com o Tipo de energia e com a Quantidade de energia.

Continua na próxima tabela
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A

B

····

AF

Em branco
Nome de Grupo

Nome de grupo de energia

Mês

Mês (Exemplo: 2012/04)

Tipo de Energia

Potência

Unidade de energia

Energia

Consumo energia 
150.000
estimado ou Cons. energia actual (Valor real apresentado quando os
[kWh/m3]*
dados são do passado)
140.000
Cons. energia previsto
(“--” apresentado quando os dados
3
[kWh/m ]*
são do passado)
Cons. energia
actual

Dia

1.º

Cons. energia actual
[kWh/m3]*

1.000

Unidade de energia

CO2

Dia

1.º

CO2[kg-CO2]*

1.000

Unidade de energia

[Novo nome de factor de conversão]

Dia

1.º

····

····

····

1.000

··
Tipo de Energia

····

··

1.500
Cons. energia actual
(Exemplo : 2012/04/30)

1.º (Exemplo : 2012/04/01)

Nome do ponto de gestão 1
[kWh/m3]*
(Apresenta apenas pontos de
gestão registados com um
Grupo de energia e um Tipo
de energia correspondente)

Cons. energia
actual
1.500
Cons. energia
actual

Cons. energia actual
1.000
[Novo tipo de unidade de conversão]*
Dia

1.500

1.500

··

··

Gás
···

Unidade de energia

CO2

Dia

1.º

CO2[kg-CO2]*

1.000

Tipo de Energia

[Novo nome de factor de conversão]

····

Dia

1.º

Tantas 
vezes como 
o número
de meses
desde o 
início da 
recolha até 
ao fim da
recolha,
ou até ao
mês actual.

Tantos
quanto os
Grupos de 
energia
registados. 
(Não emitido
quando o Grupo
de energia está
registado)

Cons. energia
actual
1.500
Cons. energia
actual

[Novo nome de unidade de conversão]
1.000
[Novo tipo de unidade de conversão]*
Mês

Tantos quanto
os Tipos de
energia
registados.

····

1.500

Mês (Exemplo: 2012/04)
··

Nome de Grupo

Nome de grupo de energia

··
*Convertido e apresentado de acordo com o Tipo de energia e com a Quantidade de energia.
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•• Aba Ponto de Gestão (Ecrã Saída dados)
Grava dados que um ponto de gestão arbitrário.

(105)

Ligue uma memória USB à unidade iTM e toque no botão Guardar (105). Tocar no botão OK no
diálogo de confirmação que aparece inicia a exportação. 
Os ficheiros são gravados para a pasta MngPointData criada no primeiro nível da memória USB.
Os nomes dos ficheiros são anexados com mês e anos, e são do tipo MngPointData201201.csv.
Quando terminar de gravar, um diálogo aparece. Toque no botão OK e feche o ecrã.
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Os conteúdos dos dados de saída e de formato são os seguintes.
•• Os dados são emitidos por ordem do nome do ponto de gestão.
•• A data, a hora e os dados de cada ponto de gestão são emitidos como dados de hora a hora.
•• Os tipos de pontos de gestão que podem ser emitidos são: unidade interior, Ventilador, Di,
Dio, Pi e Ai. 

<Dados de Ponto de Gestão em formato de ficheiro CSV>
A

B

C

D

····

Em branco
Nome do Controlador

Data Export

Tantos
quanto o
número
de datas
incluídas
no Período
de saída.

Nome do controlador
(Exemplo: Edifício A)
Data de saída
(Exemplo: 2012/09/02 12:00)
(O formato da data e hora seguem
as Configurações do sistema)

Versão iTM

Versão iTM (Exemplo: 1,0)

Período de Gravação

Período de saída
(Exemplo: 2012/11/01 - 
2012/11/30)

Tantos quanto
o número de
pontos de
gestão a ser
emitidos.

Em branco
Nome do ponto de gestão a
emitir
Classificação do Ponto Tipo do ponto de gestão a
gestão
emitir
Data
Hora
Data de saída
Hora de saída (Exemplo: 10:00)
(Exemplo: 2012/11/01)
·
·
·
·
·
·
Nome Ponto gestão

Item 1 *

Item 2 *

····

·
·
·

·
·
·

·
·
·

Em branco
*O item de saída varia para cada tipo de ponto de gestão.
Para itens de saída, consulte as tabelas abaixo.
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[Unidade Interior (DIII)]
Itens de dados de saída da Unidade Interior (DIII)
N.º

Item
Ponto de definição
(Média)
Ponto de definição
(Valor máximo)
Ponto de definição
(Valor mínimo)
Temperatura de Aspiração
(Média)
Temperatura de
Aspiração (Valor Máximo)
Temperatura de
Aspiração (Valor Mínimo)

Método de recolha
Unidade
Intervalo de saída válido
Média de valor de 1 minuto em 1 hora
˚C *
0≤Valor≤50,0 *
1
(tempo de recolha de dados)
˚F *
32≤Valor≤122 *
Máximo de valor de 1 minuto
˚C *
0≤Valor≤50,0 *
2
em 1 hora (tempo de recolha de dados)
˚F *
32≤Valor≤122 *
Mínimo de valor de 1 minuto
˚C *
0≤Valor≤50,0 *
3
em 1 hora (tempo de recolha de dados)
˚F *
32≤Valor≤122 *
Média de valor de 1 minuto
˚C *
–50,0≤Valor≤120,0 *
4
em 1 hora (tempo de recolha de dados)
˚F *
–58≤Valor≤248 *
Máximo de valor de 1 minuto
˚C *
–50,0≤Valor≤120,0 *
5
em 1 hora (tempo de recolha de dados)
˚F *
–58≤Valor≤248 *
Mínimo de valor de 1 minuto
˚C *
–50,0≤Valor≤120,0 *
6
em 1 hora (tempo de recolha de dados)
˚F *
–58≤Valor≤248 *
Tempo de funcionamento acumulado
Tempo de funcionamento
7
da unidade interior em modo
Minutos 0≤Valor≤60
de arrefecimento (Total)
Arrefecimento, em minutos
Tempo de funcionamento acumulado
Tempo de funcionamento
8
da unidade interior em modo
Minutos 0≤Valor≤60
do calor (Total)
Aquecimento, em minutos
Tempo de funcionamento acumulado da
Tempo de funcionamento
9
unidade interior em modo Ventilador, em Minutos 0≤Valor≤60
do ventilador (Total)
minutos
Número de vezes que a unidade interior
10 Contagem Iniciar/Parar
Vezes 0≤Valor≤9.999
esteve em funcionamento.
*A temperatura da sala é emitida em Celsius ou Fahrenheit dependendo das Configurações do sistema.

[Ventilador]
Itens de dados de saída do ventilador
N.º
1
2
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Item
Método de recolha
Unidade
Intervalo de saída válido
Tempo de funcionamento Tempo de funcionamento acumulado do
Minutos 0≤Valor≤60
(Total)
Ventilador, em minutos
Número de vezes que o Ventilador esteve
Contagem Iniciar/Parar
Vezes 0≤Valor≤9.999
em funcionamento.
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[Chillher (refrigerador) DIII]
Itens a ser emitidos pelo chiller (refrigerador) DIII
Os dados são arredondados para dentro do intervalo efectivo de saída se estiverem foram desse intervalo.
N.º
Item
Método de recolha
Unidade
Intervalo de saída válido
Tempo de funcionamento Tempo de funcionamento acumulado (em minutos)
Minutos 0≤Valor≤60
1
do chiller (refrigerador) DIII em modo de aquecimento
do calor (Total)
Tempo de funcionamento Tempo de funcionamento acumulado (em minutos)
Minutos 0≤Valor≤60
2
de arrefecimento (Total) do chiller (refrigerador) DIII em modo de arrefecimento
Número de vezes que o chiller (refrigerador) DIII
Vezes 0≤Valor≤9.999
3
Contagem Iniciar/Parar
esteve em funcionamento.
Temperatura entrada água
Média de valor de 1 minuto
˚C *
–50,0≤Valor≤120,0 *
4
(Média)
em 1 hora (tempo de recolha de dados)
˚F *
–58≤Valor≤248 *
Temperatura entrada água
Máximo de valor de 1 minuto
˚C *
–50,0≤Valor≤120,0 *
5
(Máximo)
em 1 hora (tempo de recolha de dados)
˚F *
–58≤Valor≤248 *
Temperatura entrada água
Mínimo de valor de 1 minuto
˚C *
–50,0≤Valor≤120,0 *
6
(Mínimo)
em 1 hora (tempo de recolha de dados)
˚F *
–58≤Valor≤248 *
Temperatura saída água
Média de valor de 1 minuto
˚C *
–50,0≤Valor≤120,0 *
7
(Média)
em 1 hora (tempo de recolha de dados)
˚F *
–58≤Valor≤248 *
Temperatura saída água
Máximo de valor de 1 minuto
˚C *
–50,0≤Valor≤120,0 *
8
(Máximo)
em 1 hora (tempo de recolha de dados)
˚F *
–58≤Valor≤248 *
Temperatura saída água
Mínimo de valor de 1 minuto
˚C *
–50,0≤Valor≤120,0 *
9
(Mínimo)
em 1 hora (tempo de recolha de dados)
˚F *
–58≤Valor≤248 *
*A temperatura da sala é emitida em Celsius ou Fahrenheit dependendo das Configurações do sistema.

[Di/Dio]
Itens de dados de saída do Di/Dio
N.º
1
2

Item
Tempo de funcionamento
(Total)
Contagem Iniciar/Parar

Método de recolha
Tempo de funcionamento acumulado
do Di/Dio, em minutos
Número de vezes que Di/Dio esteve em
funcionamento.

Unidade
Minutos
Vezes

Intervalo de saída válido
0≤Valor≤60
0≤Valor≤9.999

[Pi]
Itens de dados de saída do Pi
N.º

Item

1

Valor de contador (Total)

Método de recolha
Total de hora a hora
(tempo de recolha de dados)

Unidade

Método de recolha
Média de valor de 1 minuto
em 1 hora (tempo de recolha de dados)

Unidade

-

Intervalo de saída válido
0≤Valor≤999.999,99

[Ai]
Itens de dados de saída do Ai
N.º
1

Item
Valor analógico (Média)
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Intervalo de saída válido
–100.000,0≤Valor
≤100.000,0
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Explicação da iTM integrator
12.

iTM integrator

12-1

iTM integrator

Uma iTM integrator pode controlar um máximo de cinco Intelligent Touch Managers. Deste modo, pode
monitorizar, operar, e definir um sistema com até 2560 pontos de gestão a partir de um único ecrã.
Também pode definir uma senha de gerente para a iTM integrator, tal como na iTM, para restringir
operações indesejadas por parte de estranhos.
Além disso, à semelhança da iTM, você também pode operar remotamente a iTM integrator a
partir de um PC através de uma rede.
Ao ligar a iTM integrator a cada iTM, pode monitorizar, operar, e definir da mesma forma como
com a unidade iTM. No entanto, as seguintes são funções específicas da unidade iTM e não
podem ser definidas ao aceder a partir da iTM integrator.
•• Bloqueio do ecrã, config. do local, configuração do hardware
•• Calibração do ecrã táctil, protecção de ecrã
•• Cópia de segurança/restaurar
Cada iTm trabalha individualmente. Por isso, não necessita de parar o sistema inteiro para um
trabalho de expansão, por exemplo.
iTM integrator

Gestão via web
Porta USB
Memória USB
Fonte de alimentação
(100~240V)

Porta LAN

Internet

Internet

Gestão via web

Router

HUB

A trabalhar
individualmente como iTM*

Em conformidade com 100Base-TX

iTM

iTM

iTM

iTM

iTM

5 unidades ligadas

Este capítulo descreve os ecrãs e os pontos a ter em conta ao utilizar a iTM integrator.
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Ecrã detalhado e descrições dos botões
•• Ecrã de Vista Padrão (unidade iTM integrator)

(3)

(2)
(1)

(4)

(5)

(6)

(1) Vista em Ícone
Exibe as iTMs ligadas utilizando ícones.
(2) Botão Abr
Acede à iTM seleccionada na Vista de Ícone e exibe o seu ecrã Vista Padrão (ícone).
(3) Botão de informação
Apresenta a legenda para a Vista de Ícone e informação de contacto para questões sobre a iTM
integrator.
(4) Botão do interruptor de Menu Lista
Altera o ecrã Menu lista entre as abas de Config. Sistema e Gestão func.
(5) Botão Bloquear/Desbloquear
Bloqueia/Desbloqueia o ecrã. O botão desaparece quando o bloqueio do ecrã é desactivado.
(6) Área do Mostrador de Data/Hora
Exibe a data e a hora na iTM integrator.
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•• Ecrã de Vista Padrão (iTM acedida)
É exibido este ecrã quando toca no botão Abr (2) no ecrã de Vista Padrão da iTM integrator e
acede a uma iTM.
O botão Desbloquear/Bloquear que é normalmente exibido na unidade iTM não é exibido. A iTM
integrator pode aceder a uma unidade iTM mesmo se o respectivo ecrã estiver bloqueado.
(7)

(8)

(7) Etiqueta do Nome do Controlador
Exibe o nome da iTM acedida a partir da iTM integrator e o respectivo ecrã em exibição.
(8) Botão iTM integrator
Volta ao ecrã de Vista Padrão da iTM integrator.
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•• Aba de Legenda (Ecrã Informação)
É exibido este ecrã quando toca no botão Informação no ecrã de Vista Padrão da iTM integrator.

Exibe a legenda dos ícones utilizados no ecrã de Vista Padrão.
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•• Vista de Ícone em Cada Estado
Manutenção

Ícone Quando todos os
pontos de gestão
ligados à iTM estão
em manutenção

Erro de
comunicação

Ícone

Quando existe pelo
menos um ponto de
gestão ligado à iTM
com erro de
comunicação

Sem operação/
parado

Reposição Inactiva

Reposição Activa

Iniciar (*1)

•• Quando todos os
pontos de gestão
ligados à iTM
estão Sem
operação/parado
•• Quando não há
um ponto de
gestão ligado ao
controlador

Quando há pelo
menos um ponto de
gestão com
reposição inactiva

Quando há pelo
menos um ponto de
gestão com
reposição activa

Quando existe pelo
menos um ponto de
gestão ligado à iTM
que está a operar *1

Erro equipamento

Erro de sistema

Paragem de
emergência

Erro de Rede

Quando existe pelo
menos um ponto de
gestão ligado à iTM
em paragem de
emergência

•• Quando existe um
erro de
comunicação
entre a iTM
integrator e a iTM
•• Quando duas iTM
integrators estão
ligadas a uma
única iTM
•• Quando a versão
não é compatível

Quando existe pelo
menos um ponto de
gestão ligado à iTM
com erro (O sinal de
erro é apresentado
sobre Em operação,
Parado/Sem
operação)

Quando existe um
erro de sistema na
iTM *2

*1 A cor do ícone é apresentada na cor definida nas Configurações do Sistema.
*2 Um erro do sistema de distribuição proporcional é considerado como restaurado quando o
balão desaparecer.

NOTA
•• Quando os estados dos pontos de gestão ligados à iTM variam, aquele com maior
prioridade é exibido com um ícone. A ordem de prioridade é a seguinte:
“Manutenção” < “Sem operação/parado” < “Atraso Parar” < “Atraso Oper.”
< Em funcionamento” < “Erro de comunicação” < “Erro equipamento” < “Erro de sistema”
< “Paragem de emergência” < “Erro de Rede”
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•• Aba de Contactos (Ecrã Informação)
Este ecrã é apresentado quando toca na aba de Contactos no ecrã Informação.

Apresenta informação de contacto definida pelo técnico de serviço.

NOTA
A informação de contacto exibida aqui refere-se à iTM integrator. Por favor, tenha em
atenção que estes não são contactos referentes à unidade iTM.
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•• Gestão func. Aba (Ecrã Menu Lista)
É exibido este ecrã quando toca no Botão do interruptor de Menu lista na Vista Padrão da iTM
integrator.
O método de configuração é o mesmo que o da unidade iTM. Consulte “4-5 Ecrã Menu lista”.

(1)

(1) Botão de Histórico
Configura a gestão do histórico de ocorrência de erro, mudança de estado, informação de
controlo, etc., para a iTM integrator.

NOTA
As definições descritas aqui são definições da iTM integrator. Por favor, tenha em atenção
que estas são diferentes das da unidade iTM.
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•• Aba Configurações do Sistema (Ecrã Menu Lista)
É exibido este ecrã quando toca na aba Configurações do Sistema no ecrã Menu Lista da iTM
integrator.
O método de configuração é o mesmo que o da unidade iTM. Consulte “4-5 Ecrã Menu lista”.

(1)

(2)

(3)

(8)

(9)

(10)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) Botão de Rede
Define os endereços IP da rede e Servidores Web.
(2) Botão Util. c/ acesso web
Define utilizadores Web para Gestão via web.
Na iTM integrator apenas os gerentes são permitidos. O número máximo de gerentes que
podem ser registados é 4.
(3) Botão de Senhas
Define a senha para desbloquear.
(4) Botão de protecção de ecrã
Altera a protecção de ecrã e também cancela a protecção de ecrã durante os erros.
(5) Botão Hardware
Define a luminância do ecrã e o volume para o som de toque e o sinal sonoro.
(6) Botão Calibração Painel toque
Corrige a calibração do painel táctil.
(7) Botão Hora/DTS
Define a hora actual e a hora de Verão.
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(8) Botão Local
Define a língua a utilizar, formato de data e hora, ponto decimal e delimitador, e cor do ícone a
serem utilizados na iTM integrator.

NOTA
A unidade de temperatura segue o local da unidade iTm acedida.
(9) Botão Cópia de Segurança
Exporta a cópia de segurança dos dados da iTM integrator para a memória USB.
(10) Botão Informasão Vérsão
Exibe a informação da versão da iTM integrator.

NOTA
As definições descritas aqui são definições da iTM integrator. Por favor, tenha em atenção
que estas são diferentes das da unidade iTM.
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Cuidados ao usar a iTM integrator
A operação e configuração da unidade iTM integrator, e a operação e configuração remota ao
aceder a uma iTM a partir da iTM integrator, são basicamente equivalentes à operação e
configuração realizadas na unidade iTM. Para detalhes, consulte as suas páginas respectivas.
O seguinte descreve funções específicas à iTM integrator e os cuidados ao utilizá-la.
iTM integrator e Versão da iTM
Para controlar a iTM utilizando a iTM integrator, a iTM integrator tem de ser instalada com um
software de versão compatível com o software das iTMs a serem controladas.
Se o software não for compatível, a iTM emite um erro de comunicação com o registo da causa no
histórico. Consulte um técnico de serviço.
Acesso à iTM
O acesso simultâneo a uma unidade iTM através da iTM integrator é permitida a 5 utilizadores.
No entanto, os múltiplos utilizadores não podem abrir simultaneamente o ecrã de configuração.
Função de histórico
O histórico exibido a partir da aba de Gestão func. do ecrã Menu Lista da iTm integrator é o
histórico da unidade iTM integrator (pode guardar até 10.000 registos).
Para verificar o histórico de cada iTM, aceda à iTM alvo a partir do ecrã Vista Padrão da iTM
integrator e exiba o histórico a partir do ecrã Menu Lista da iTM.
Para gravar os dados do histórico da iTM integrator, grave-os numa memória USB ligada à iTM
integrator.
Local
As Configurações do Sistema da iTM integrator permitem-lhe definir a língua a utilizar, formato da
data e hora, ponto decimal e delimitador, e cor do ícone. Estas definições também se aplicam ao
exibir o ecrã de uma iTM acedida a partir da iTM integrator.
No entanto, estas definições são definições da iTM integrator e não da iTM acedida. O local da
unidade iTM acedida permanece respectivamente configurado e não irá alterar-se em resultado da
operação a partir da iTM integrator.
A unidade da temperatura segue o local da unidade iTM acedida (a vista na iTM integrator também
não pode ser alterada).
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Paragem de Emergência e Informação de Erro
Quando uma paragem de emergência/erro de sistema/erro de equipamento/erro de monitorização
ocorrer em alguma iTM ligada à iTM integrator, irá soar um sinal sonoro se este estiver definido
como ON (ligado) nas Configurações do Sistema da iTM integrator.
Os passos para libertar e verificar uma paragem de emergência ou erro de informação são os
mesmos que para a unidade iTM.
Se algum evento ocorrer na iTM, um dos balões abaixo será exibido como um alerta.

Introdução/Gravação de dados
À semelhança de quando opera a unidade iTM, pode introduzir/gravar vários dados mesmo
quando acede à iTM a partir da iTM integrator. Neste caso, a introdução/gravação é realizada
utilizando uma memória USB ligada à unidade iTM integrator.
Os dados que pode importar/exportar são os seguintes:
Exportação Configuração
Histórico
Dados da Distribuição Proporcional de Energia (opcional)
Dados do Navegador de energia (opcional)
Os ficheiros gravados são nomeados de forma semelhante como quando são gravados pela
unidade iTM. No entanto, a iTM integrator cria e salva automaticamente o ficheiro gravado numa
pasta nomeada com o nome do controlador da iTM e o seu endereço IP, [nome do controlador]_
[endereço IP], para indicar a iTM que gravou o ficheiro, e gere os ficheiros por iTM.
No entanto, como a pasta é criada e o ficheiro gravado pode variar, dependendo do estado interno
da memória USB. Consulte a seguinte tabela.
Estado interno da memória USB
Nenhuma pasta de
destino no directório raiz
da memória USB

Nenhum ficheiro com o mesmo nome na
memória USB

Criar nova pasta de destino e guardar

Ficheiro com o mesmo nome na memória
USB

Apague o ficheiro com o mesmo
nome, crie uma nova pasta de destino
e guarde

Pasta de destino presente no directório raiz da memória USB

287

Método de criação e gravação

Guardar na pasta existente

Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

Português

Alteração das configurações da unidade iTM
A alteração do ecrã de unidade da unidade iTM, ou reinicialização, etc. podem ocorrer como
resultado da alteração das configurações da iTM a partir da iTM integrator. Consulte a seguinte
tabela.
Conteúdo das configurações

Temporização

A reinicialização da iTM causa alteração
das configurações

Quando a reinicialização começa

Eliminação de área

Quando é premido o botão “Sim” no
diálogo de confirmação da eliminação

Registo de membro de área

Quando é premido o botão “OK” no
ecrã de Registo

Alteração de atributos de área

Quando é premido o botão “OK” no
ecrã de Configuração de Atributos de
Área

Movimentação de área

Quando é premido o botão “OK” no
ecrã de Movimentação de Área

Configuração do ponto de gestão

Quando é premido o botão “OK ” no
ecrã de Configuração dos Atributos
dos Pontos de Gestão

Alteração da Configuração da
Monitorização Centralizada

Quando é premido o botão “OK ” no
ecrã de Configuração de
Monitorização Centralizada

Alteração da Confirmação de Configuração

Quando é premido o botão “OK ” no
ecrã de Confirmação de Configuração

Alteração da Opção de Transição

Quando é premido o botão “OK ” no
ecrã de Opção de Transição
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A unidade iTM reinicia

Exibe o ecrã superior da vista
de Ícone Padrão do ecrã da iTM.
Se for aberto um ecrã de
configuração, as definições em
progresso são canceladas.
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Desconexão de comunicação com a iTM
A iTM integrator acede à iTM através de uma rede. Por isso, a comunicação com a iTM pode estar
desligada. Para além disso, a comunicação pode estar desligada devido a uma interrupção da
alimentação na unidade iTM, ou a uma inicialização devida à alteração das configurações.
Se a comunicação for desligada quando estiver aberto um ecrã da iTM acedida na iTM integrator,
são exibidas as mensagens descritas na seguinte tabela.
Razão

Temporização

A reinicialização da iTM causa alteração
das configurações

Quando a iTM está desligada

Interrupção da alimentação da iTM

Quando a alimentação da iTM for abaixo

Sem comunicação devido a causas da
rede

Quando a comunicação for abaixo

Eliminação de área

Quando é premido o botão “Sim ” no
diálogo de confirmação da eliminação

Registo de membro de área

Quando é premido o botão “OK ” no ecrã
de Registo

Alteração de atributos de área

Quando é premido o botão “OK ” no ecrã
de Configuração de Atributos de Área

Movimentação de área

Quando é premido o botão “OK ” no ecrã
de Movimentação de Área

Introdução de CSV de Área

Quando o é premido o botão “Sim” no
ecrã de confirmação e a gravação é bem
sucedida

Configuração do ponto de gestão

Mensagem
<Nome do controlador>
Comunicação desligada.
Aguarde um momento para
aceder novamente.

<Nome do controlador>
Configurações do Sistema
Quando é premido o botão “OK ” no ecrã alteradas.
de Configuração dos Atributos dos Pontos Por favor, aceda novamente.
de Gestão

Alteração do local da unidade iTM

Quando é premido o botão “OK ” no ecrã
de Local

Alteração da Configuração da
Monitorização Centralizada

Quando é premido o botão “OK ” no ecrã
de Configuração de Monitorização
Centralizada

Alteração da Confirmação de
Configuração

Quando é premido o botão “OK ” no ecrã
de Confirmação de Configuração

Alteração da Opção de Transição

Quando é alterada uma Opção de
Transição

Utilizador web
O Gestão via web através do integrador iTM é permitido apenas para administradores, podendo
ser registado até um máximo de 4 administradores.
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Manutenção
13.

Manutenção

13-1

Reiniciar o Sinal de filtro

Reinicie o sinal de filtro após limpar o ar condicionado com o sinal ON.

(1)
(2)

1. Seleccione (1) com o sinal de filtro ON no ecrã Vista Padrão e toque no botão Def. (2) para
apresentar o ecrã Config. Detalhes.

(3)

(4)
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2. Toque na aba Comum (3) do ecrã Config. Detalhes e apresente o ecrã Comum. Seleccione a
caixa de selecção Reset sinal filtro (4) para activar a reinicialização. Toque no botão OK e
feche o ecrã.

NOTA
Não seleccionável onde não existem sinais de filtro.

13-2

Manutenção do ecrã LCD

Quando a superfície do LCD do iTM ou a unidade iTM estiver suja, limpe a sujidade com um pano
suave molhado em detergente neutro diluído e suficientemente torcido.

CUIDADO
•• Não use detergentes ácidos ou solventes orgânicos como álcool, diluente ou benzeno. A
impressão pode desbotar, desgastar-se ou descolorir.
•• Esfregar com força o ecrã LCD pode danificá-lo. Use sempre um pano suave para remover
sujidade.
•• Deixar o ecrã LCD com gotas de água ou sujidade pode manchar o LCD ou descolar o
revestimento.
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Informação Útil
14.

Resolução de problemas

14-1

Antes de Mandar Reparar o Produto

■■O ecrã do iTM desligou-se.
•• Verifique o LED do botão MONITOR na unidade. 
Se estiver aceso a laranja, o monitor está desligado. Prima o botão MONITOR e ligue o
monitor. O LED acende-se a verde.
•• Quando Des. auto luz fundo está definido nas definições da protecção de ecrã do iTM, o ecrã
desliga-se se não for tocado durante um determinado período de tempo. 
Toque no ecrã com o seu dedo. O ecrã voltará a ligar-se.

■■A luz de fundo não se desliga estando a Conf luz fundo automática definida para Desligado.
•• Des. auto luz fundo é uma função que desliga o ecrã automaticamente quando não se toca
este durante um determinado período de tempo. 
O ecrã não se desliga automaticamente quando está a apresentar “Config/Detalhes”, “Config. Sistema”, etc.

■■O iTM não pode ser operado ou a monitorização não funciona.
•• Mova a tampa frontal deslizante. Depois, remova a tampa aparafusada e prima o botão
RESET à direita no fundo do iTM. 
Premir este interruptor reinicia o iTM. 
(Premir este interruptor não apaga definições de área/pontos de gestão, horários etc.)

MONITOR
LAN SW
FRONT BACK
SERVICE LAN

ON

SLAVE

OFF

MASTER

CPU ALIVE LAN LINK D
D

BACKUP

MONITOR

RESET

MASTER

RESET

■■A fonte de alimentação da iTM precisa de ser desligada.
•• Ligue/desligue o interruptor de corrente diferencial residual para ligar/desligar a fonte de
alimentação da iTM.
A iTm não tem um interruptor de ligar/desligar a alimentação.
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CUIDADO
•• Não prima o interruptor com força excessiva. Fazê-lo pode danificar os componentes e
causar mau funcionamento.
•• Se os componentes electrónicos no iTM forem carregados com electricidade estática,
podem causar mau funcionamento. 
Certifique-se de que descarrega a electricidade estática acumulada no seu corpo antes
de tentar qualquer operação. Para se descarregar, toque num objecto de metal ligado à
terra (painel de controlo, etc.).

■■Ao operar no ecrã Vista padrão, o som de toque é ouvido, mesmo que seja premida uma área
que não esteja atribuída a um botão.
•• O ecrã iTM é concebido para fazer um som sempre que é tocado. Isto é normal.

■■O ecrã tremeluz a um intervalo regular.
•• O ecrã da Vista padrão do iTM é actualizado a cada 3 segundos para reflectir o estado actual
do ar condicionado. O ecrã tremeluz de cada vez que é actualizado, mas isto é normal.

■■A operação realizada ao tocar no ecrã do iTM leva algum tempo a ser reflectida na vista do ecrã.
•• Dependendo do estado da comunicação com os ares condicionados ligados, a actualização
da vista do ecrã pode levar algum tempo. Por favor espere alguns segundos.

■■Ecrã LCD
•• Os ecrãs LCD são produzidos usando tecnologia de alta precisão, mas podem existir alguns
pontos que nunca se ligam e pontos que estão permanentemente ligados. Para além disso, o
ecrã LCD pode gerar irregularidade devido à alteração de temperatura e factores semelhantes.
Contudo, estes fenómenos são inerentes aos painéis LCD e não são falhas.

■■Um sinal de filtro de unidade interior está Ligado no ecrã Vista padrão.
•• O sinal de filtro não se desliga mesmo que o filtro do ar condicionado tenha sido limpo e o
sinal de limpeza tenha sido reiniciado usando o controlador remoto. 
O sinal de filtro no ecrã Vista padrão é concebido para se desligar apenas quando os sinais
de limpeza para todos os ares condicionados no grupo são reiniciados. 
Procure se existe um ar condicionado no grupo com o sinal de limpeza Ligado para além do
ar condicionado limpo.
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■■Um ar condicionado não está a funcionar.
•• O ar condicionado pode ser parado pelo Controlo sincronizado. Verifique as definições do
Controlo sincronizado. 
Sob as seguintes condições, o ar condicionado 1-01 não funcionará. 
(1-00 e 1-01 são ambos iniciados, mas depois o 1-01 é parado pelo Controlo sincronizado.) 
O horário 1-00 1-01 inicia as unidades interiores 1-00 e 1-01.
Quando a unidade interior 1-00 está Ligada, a 1-01 é parada pelo Controlo sincronizado.

Unidade
principal

Unidade
exterior

Unidades interiores 1-00 e 1-01
iniciadas por horário

1-00

1-01

Unidade interior 1-01 parada
quando 1-00 é iniciada por
controlo de sincronização

No caso acima, o Controlo sincronizado para a 1-01, apesar de ter sido iniciado pelo Horário.
⇒ Parece não estar a funcionar.
Ao definir um horário ou controlo sincronizado, considere cuidadosamente a interacção com
outros programas de horário e programas de bloqueio.

■■Outro equipamento pára quando uma unidade interior e semelhantes são iniciadas a partir do
iTM. (Comportamento inesperado)
•• Verifique as definições do controlo sincronizado.
A função de Controlo sincronizado pode ser definida para parar outro equipamento quando
uma unidade interior é posta em funcionamento.
Verifique as definições como indicado abaixo.
1. Verifique as definições de controlo sincronizado usando a função de saída das definições
em lote.
Para detalhes sobre a função de saída das definições em lote, consulte a página 141.
2. Verifique o estado de controlo do equipamento relevante no histórico.
Para detalhes da função Histórico, consulte a página 139.
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■■Não se consegue iniciar uma unidade interior usando o controlador remoto.
•• O controlador remoto pode estar desactivado.
Uma unidade interior pode não ser iniciada/parada, ou serem alterados o seu modo de
funcionamento e a sua temperatura definida dependendo das definições de funcionamento do
controlador remoto.
Verifique as definições de funcionamento do controlador remoto a partir do ecrã Vista padrão
(Vista em lista) ou na aba Restrições R/C do ecrã Config. Detalhes.
Para detalhes sobre as definições de funcionamento do controlador remoto, consulte a página
45.

■■Não se consegue operar uma área ou uma unidade interior a partir do ecrã Vista padrão.
•• Procure o ícone “Paragem de emergência” no ecrã Vista padrão, como mostrado na figura
abaixo. 
“Paragem de emergência” é apresentado nos seguintes casos: 
Uma ordem de paragem de emergência foi recebida pelo dispositivo de controlo central
(controlador de gestão centralizada, controlador ON/OFF, etc.), incluindo o iTM. Se uma
ordem de paragem de emergência for recebida, todos os ares condicionados ligados ao iTM
irão parar por defeito. Para além disso, o funcionamento dos ares condicionados a partir de
um dispositivo de controlo central ou controlador remoto é impossível enquanto está presente
uma ordem de paragem de emergência.
O ícone “Paragem de emergência” desaparecerá e a operação a partir do iTM será possível
quando a ordem de paragem de emergência parar.
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■■Iniciar/parar os ares condicionados não é possível a partir do ecrã Vista padrão.
•• Procure pelo sinal de “Gestão central” no ecrã de monitorização, tal como mostrado na figura
abaixo.
Na “Gestão central”, a iTM é deixada para monitorização apenas se for dada prioridade a um
dispositivo de nível central superior (Interface para utilizar em rede BAC, etc.).

■■O botão Def. não está disponível para toque no ecrã Vista padrão.
•• “Operação manual proibida” pode estar definido para o ponto de gestão seleccionado.
Se “Desact. manual” estiver apresentado na Vista em lista como mostrado na figura abaixo, a
“Operação manual proibida” está definida.
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■■A aba Restrições R/C não está apresentada.
A Restrição de temperatura não está apresentada na Lista Área/Ponto de Gestão no ecrã
Config. Sistema
•• Quando um dispositivo central de nível superior (Interface para uso em BACnet, etc.) está ligado,
as Restrições R/C e a Restrição de temperatura tornam-se indisponíveis. Para além disso, quando
existem dois iTMs ligados, as Restrições R/C e a Restrição de temperatura estão indisponíveis
para o iTM definido como sub.

■■Os ares condicionados não podem ser iniciados ou parados à medida que o iTM se estragou
quando o funcionamento do controlador remoto está desactivado.
•• Desligue o disjuntor da fonte de alimentação do iTM como medida de emergência até que um
técnico de serviço olhe para o problema. Fazendo isto, o funcionamento dos ares
condicionados a partir do controlador remoto será possível em cerca de 5 minutos. 
Se existirem outros dispositivos de controlo central para além do iTM ligado, desligue a
alimentação de todos os dispositivos de controlo central uma vez.

■■Um erro de comunicação é apresentado em unidades interiores e semelhantes.
•• O estado das unidades interiores pode não ser apresentado (erro de comunicação)
imediatamente após um início que segue a reinicialização de um iTM, etc.
Por favor espere; as condições vão tornar-se normais em cerca de 10 minutos, no máximo.

■■A gravação de um ficheiro numa memória USB falha.
O iTM fornece várias funções como a Cópia de segurança e a Exportação de configurações
para gravar ficheiros a uma memória USB ligada.
Verifique os seguintes itens se a gravação de um ficheiro numa memória USB falhar.
•• O espaço livre na memória USB de destino não é suficiente.
Verifique o espaço livre da memória USB. (é recomendado 5 GB ou mais)
•• A memória USB de destino está protegida contra a escrita.
Desbloqueie a protecção de escrita antes de usar.
Para como desbloquear, consulte o manual de instruções ou outro da memória USB usada.
•• A memória USB de destino contém um ficheiro com o mesmo nome.
Mova o ficheiro contido na memória USB para um computador.
Altere o nome do ficheiro contido na memória USB.
Apague o ficheiro contido na memória USB. (Confirme que apagar o ficheiro não causa um problema.)
•• A memória USB não está ligada ao iTM.
Ligue a memória USB ao iTM e grave o ficheiro de novo.
•• A memória USB está desligada durante a gravação do ficheiro.
Não desligue a memória USB durante a gravação do ficheiro.
Ligue a memória USB ao iTM e grave o ficheiro de novo.
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■■O ecrã para a função de acesso Web não está apresentado correctamente.
•• As definições de rede podem estar em falta.
A correcção das definições de rede é necessária para usar a função de acesso Web.
Para detalhes sobre as definições de rede, consulte a página 209.
•• O ecrã pode não apresentar correctamente se estiverem armazenados conteúdos antigos na
cache do navegador.
Ao aceder ao iTM com um PC, a seguinte mensagem é apresentada se estiverem
armazenados conteúdos antigos na cache do navegador.

Limpe a cache do navegador usando o procedimento abaixo.
<Com Internet Explorer>
1. Seleccione [Ferramentas] – [Opções da Internet] na barra de menu.
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2. Na aba [Geral], clique no botão [Eliminar] sob [Histórico de navegação].

3. Seleccione [Ficheiros Temporários da Internet ], [Cookies] e [Histórico], e depois clique
no botão [Eliminar].
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<O ecrã não apresenta correctamente mesmo depois de limpar a cache do Internet
Explorer>
1. Seleccione [Ferramentas] – [Opções da Internet] na barra de menu.

2. Na aba [Geral], clique no botão [Definições] sob [Histórico de navegação].
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3. Seleccione o botão de opção [Sempre que visitar a página Web] sob Procurar novas
versões de páginas armazenadas, e clique no botão [OK].
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<Com Firefox>
1. Seleccione [Ferramentas] – [Limpar o histórico recente] na barra de menu.

2. Seleccione [tudo o meu histórico] em Intervalo de tempo a limpar e [Cookies], [Cache],
[Inícios de sessão activos] e [Preferências do sitio] em Detalhes, depois clique no
botão [Limpar agora].
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14-2

Ligar/Desligar a Bateria Interna

O iTM vem equipado com uma bateria interna para alimentar o relógio durante falhas eléctricas e
encerramento. 
A bateria interna é Ligada/Desligada usando o interruptor BACKUP (1). O interruptor BACKUP está
localizado sob a tampa aparafusada que aparece quando a tampa frontal deslizante da unidade é
movida. (Veja a figura abaixo.) Normalmente está colocado em ON.

ON
BACKUP
OFF

(1)
LAN SW
FRONT BACK

SLAVE

OFF

MASTER

D

BACKUP

SERVICE LAN

MONI
MONITOR

ON

MASTER
MASTER

CPU ALIVE LAN LINK D

MONITOR

RESET

Ao Desligar a Unidade Durante Muito Tempo
Quando deixar o controlador Desligado durante muito tempo (6 meses ou mais), coloque o
interruptor BACKUP em OFF. 
(Colocar este interruptor em OFF não apaga definições de área/pontos de gestão, horários etc.)
•• Se a alimentação não for fornecida ao iTM durante muito tempo, a bateria pode descarregar
completamente.
•• Ao iniciar o uso do iTM novamente, coloque o interruptor BACKUP em ON.

CUIDADO
•• Não toque noutros interruptores.
•• Não prima o interruptor ON/OFF com força excessiva. Fazê-lo pode danificar os
componentes e causar mau funcionamento.
•• Se os componentes electrónicos no iTM forem carregados com electricidade estática,
podem causar mau funcionamento. Certifique-se de que descarrega a electricidade
estática acumulada no seu corpo antes de tentar qualquer operação. 
Para se descarregar, toque num objecto de metal ligado à terra (painel de controlo, etc.).
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14-3

Função Informação erro

Quando ocorre um erro, o ponto de gestão onde o erro ocorreu pode ser verificado no ícone de
monitorização de grupo que indica o erro apresentado no ecrã Vista padrão.

1. Quando um erro é detectado, é notificado por um

(Vermelho)

ou (Amarelo) a piscar, e é apresentado um

balão. Se definido, o sinal sonoro também soará.
A piscar: Erro de sistema
(Vermelho)

Texto: Ocorreu erro sistema. Toque neste ícone para verif. e rest.
A piscar: Erro equipamento

(Amarelo)

Texto: Ocorreu erro. Toque neste ícone para verificar..
Ligado: Erro de comunicação * Nem o sinal sonoro nem a mensagem aparecem.

(Azul)

Tocar no ícone apresenta um diálogo de Informação de erro.

NOTA
Tocar no ícone quando a restrição de privilégios está definida apresenta o diálogo de
Introdução de Senha. Introduzir a senha correcta apresenta um diálogo de Informação de
erro.
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2. O diálogo Informação erro apresenta uma lista de erros. 
A informação apresentada na lista é a seguinte: 
Hora: A hora em que ocorreu o erro
Nome: O nome do ponto de gestão/sistema onde o erro ocorreu
Conteúdos: Os conteúdos do erro
Cód. Erro: O código de erro
Contacte um revendedor autorizado registado no ecrã Contactos seguinte.

NOTA
Um erro de sistema listado uma vez, tal como um erro de equipamento/erro analógico/
distribuição proporcional de energia (Opcional), não será apresentado de novo.
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15.

Especificações de Hardware

15-1

Especificações de Hardware do iTM

207mm

243mm

256,6mm

290mm

Potência

CA100 - 240V 50/60Hz

Consumo de energia

23 W

Entrada de paragem de
emergência

Sempre “um” contacto
Corrente de contacto de
aproximadamente 10 mA

Tamanho

290 × 243 × 50 (C × A × L)

Peso

2,4kg

Precisão de tempo

Dentro de –195,7 a 79,1 seg./mês

Intervalo de temperatura de
0 - 40°C
funcionamento
Inter valo de humidade de
85% ou menos
funcionamento
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15-2

Especificações de Equipamento Periférico
Função

PC para Gestão Web
Remota

Especificação Necessária

SO:	Windows XP Professional SP3 (32 bits)
Windows Vista Business SP2 (32 bits)
Windows 7 Professional SP1 (32 bits, 64 bits)
CPU: Equivalente a Intel Core 2 Duo 1,2GHz ou superior
Memória: 2 GB ou mais
Espaço livre no disco rígido: 10 GB ou mais
Rede: 100Base-TX ou superior
Resolução do ecrã: 1024 × 768 ou superior

Rede

100Base-TX
Taxa de transferência real: 115 kbps ou superior

Memória USB

USB2,0
Capacidade de memória: 8 GB (Espaço livre: 5 GB) ou mais, 32 GB
recomendados.
==Produto recomendado (Funcionamento confirmado)==
Kingston Data Traveler Generation 3 (G3) 32 GB

Software de segurança

McAfee 2011

suportado

Norton 2011
Virus Buster 2011

Flash Player

Versão 11,1

Navegador Web

Internet Explorer 8, 9
Firefox 10,0

15-3

Direitos de Autor e Marcas Comerciais

•• O logotipo da SDHC é uma marca comercia de SD-3C, LLC.

•• O SO em tempo real “eT-Kernel”, o protocolo de rede “PrCONNECT/Pro”, o sistema de
ficheiros “PrFILE2” e a pilha USB “PrUSB” instalados neste produtos são produtos de eSOL
Co., Ltd.
•• Fugue © 1999-2011 Kyoto Software Research, Inc. Todos os direitos reservados.
•• A fonte TrueType usada neste produto é um produto de Ricoh Company, Ltd.
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Apêndice
■■Funções de Controlo da Monitorização do iTM
Localização da definição
Monitorização 
Central

Número de definições

Área

Número de áreas que podem ser criadas Até 650 (Todos excluídos)
Número total de pontos de gestão que Até 1300
podem ser registados em áreas

Ponto de gestão
* O total de todos os pontos de
gestão é 650.

Número de pontos de gestão que
podem ser registados numa área

Até 650

Número de níveis hierárquicos

Até 10

Ponto de gestão da unidade interior

Até 512

Ponto de gestão da unidade exterior Até 80
Ponto de gestão externa
Ponto de gestão BACnet

Até 512
(Total de pontos de gestão externos,
Ponto de gestão BACnet e Ai.Interno)

Ponto de gestão da porta da unidade Até 32
Ponto de gestão do Pi interno

Até 80

Número de imagens que podem ser
usadas numa disposição

Até 60

Número de ícones que podem ser
colocados numa imagem

Até 100

Histórico

Número de gravações que podem
ser guardadas

Até 100.000 (iTM)
Até 10.000 (iTM integrator)
* Incluindo o número de registos de
desenvolvimento interno. Os registos de
desenvolvimento interno não podem ser vistos.

Função de Horário

Número de programas de horários

Até 100

Número de padrões de horários

Semanal: 7 padrões

Ecrã Vista esquema

Função de 
controlo
automático

Dia especial: 5 padrões
Calendário anual

Número de eventos

Até 20 por horário

Vista de calendário

1 ano

Número máximo de calendários que 40
podem ser registados
Função de Controlo Sincronizado

Número de programas de bloqueio

Até 500

Número de pontos de gestão que
podem ser usados como entrada

Até 50

Número de eventos para Saída1

Até 25

Número de eventos para Saída2

Até 25

Função de Paragem de emergência Número de programas de paragem
de emergência

Função de Comutação de
arrefecimento/aquecimento
Função de Limite de temperatura

Função de Temperatura de
deslastramento

Até 32
(Incluindo o programa Padrão)

Número de pontos de gestão que
podem ser registados num grupo

Até 650

Número de pontos de gestão que
podem ser usado num sinal de
paragem de emergência

Até 6

Número de grupos que podem ser criados Até 512
Número de pontos de gestão que podem
ser registados num grupo

Até 64

Número de grupos que podem ser criados

Até 8

Número de pontos de gestão que
podem ser registados num grupo

Até 512

Número de grupos que podem ser criados Até 8
Número de pontos de gestão que
podem ser registados num grupo

Até 512

Número de pontos de gestão Ai que Até 1
podem ser registados num grupo

Português

Função de Optimização
Aquecimento

Número de pontos de gestão que
podem ser controlados com
Optimização de Aquecimento

Até 512

Função de Extensão de
Temporizador

Tempos de Extensão de
Temporizador

Seleccionavéis de entre 30 Min, 60 Min,
90 Min, 120 Min, 150 Min, 180 Min
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Localização da definição
Função de 
controlo
automático

Número de definições

Função de Reposição

Config. ponto relativo/setpoint
Atraso do ponto relativo/setpoint
Ponto de definição de recuperação

Função de
gestão de
dados

Seleccionável de entre 1 a 7 tanto para
Bloqueio elevado como para Bloqueio
baixo
Seleccionável no intervalo
Temperatura de Recuperação de Frio:
1 a 6
Temperatura de Recuperação de Calor:
1a6

Função de Distribuição Proporcional Número máximo de grupos de
Até 80
de Energia
Distribuição Proporcional de Energia
Número de portas de entrada
que podem ser registadas num
grupo

Até 80

Número de pontos de gestão
que podem ser registados num
grupo

Até 512

Intervalo de cálculo especial Distr
prop pot

Para o ano passado a partir do dia em
que o ecrã é aberto

Saída dados Dist prp Dias de retenção de dados
pot

Até 13 meses

Definição dos 
Períodos de exclusão
Períodos de exclusão

Semanal: 7 padrões

Função Navegador energia

Gestão act estim energ

Apresentado para cada Grupo de
energia

Consumo energético planeado

Pode ser introduzida uma taxa de
redução de 0 a 100 respeitante ao ano
anterior
Entrada de consumo planeado de
energia anual
Entrada de consumo planeado de
energia mensal de Janeiro a Dezembro

Registo do consumo de energia real Pode ser introduzido um factor de
conversão de 0 a 9999,999
Número de Grupos de energia

Até 30

Número de pontos de gestão Pi
que podem ser registados num
grupo

Até 100

Número de tipos de energia que
podem ser registados

Até 30

Registo do factor de conversão de
energia

1 para cada tipo de energia

Número de regras de funcionamento Até 10
que podem ser criadas
Padrões de regras de funcionamento Semanal: 7 padrões
Dia especial: 5 padrões

Função Modo
eco

309

Regras de funcionamento
detalhadas

10 padrões

Período de amostragem

Até 15 dias

Período de amostragem da
Extensão do Temporizador

Até 15 dias

Período de amostragem Dif. ajuste
temp.

Até 15 dias

Exportação de dados

Para o ano passado a partir do mês de
início de recolha de dados

Mês da definição do ano

1 a 12

Controlo de deslocamento do ponto Intervalo de deslocamento da
de definição
temperatura

Manual do Utilizador EM11A015
DCM601A51 intelligent Touch Manager

Diminuir as definições de temperatura
de 1 a 4°C
Aumentar as definições de temperatura
de 1 a 4°C
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Localização da definição
Função de
acesso remoto

Número de definições

Função de Gestão via web

Número de Utilizadores Web que
podem estar registados

Até 4 Gestores

Função de Relatório erro via email

Definições do Servidor SMTP

Endereço do Servidor: 0 a 128 
caracteres
Nº porto srvidr SMTP: 1 a 65 535
Método de autenticação: Sem 
Autenticação
POP antes de
SMTP
SMTP-AUTH
Endereço do Servidor POP: 0 a 128 
caracteres
Nº porto srvidr SMTP: 1 a 65 535
ID de Utilizador: 0 a 64 caracteres
Palavra-passe: Podem ser definidos 0 a
64 caracteres

Condição para a transmissão

Recipientes: Até 512 pontos de gestão
Intervalo de reenvio: 1 a 72 horas
Nome do site: 0 a 20 caracteres

E-mail

Até 10 endereços de E-mail Para

Até 60 Utilizadores

Até 10 endereços de E-mail De
Funções do
sistema

Sistema
Função de
Definições

Senhas

1 a 15 caracteres

Palavra-passe de desbloqueio do
ecrã

1 a 15 caracteres

Definições de ponto
de gestão, área

Consulte Monitorização Central.

Config Hora/Horário
de verão

Ajuste hora

De 01/01/2010 00:00:00 a 31/12/2036
23:59:59

Definições da Hora de Verão

Data Inicio:
Mês Jan a Dez
A Semana 1.ª a 4.ª, Última
Dia da semana Seg a Dom
Hora 1:00 a 4:00
Data Fim:
Mês Jan a Dez
A Semana 1.ª a 4.ª, Última
Dia da semana Seg a Dom
Hora 2:00 a 4:00

Nome host

1 a 63 caracteres

Endereço IP

1 a 223, 0 a 255, 0 a 255, 0 a 255

Máscara subnet

0 a 255, 0 a 255, 0 a 255, 0 a 255

Gateway padrão

1 a 223, 0 a 255, 0 a 255, 0 a 255

DNS principal

ou

DNS secundário

0,0,0,0

Nº porta do servidor web

1024 a 65 535

Nome do Controlador

1 a 64 caracteres

Rede

Gravações do
histórico

Português

Protecção senha administrador

Consulte Monitorização Central.
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Localização da definição
Funções do
sistema

Função de
Local

Número de definições
Idioma

Idiomas disponíveis

Config. fuso horário

Fusos horários disponíveis

30

Apresentação de
Data

Formatos de data disponíveis

Três padrões disponíveis: “DD/MM/
AAAA”,
“MM/DD/AAAA”, “AAAA/MM/DD”

Ponto decimal

Separador CSV

“.” “,” ou “.” “;”

Unidade de
temperatura

Símbolo de temperatura

°C, °F

Cor do ícone

Cor do ícone

Vermelho, verde

Função de comutação

Número de pontos de gestão para
os quais é possível definir a opção
de Comutação

Até 512

Configuração do Controlador

Nível de detecção de erro

Considerar/Não considerar o Aviso
como Nível de erro

Modo de funcionamento (Desumid.)

Activar/desactivar Desumid.

Brilho

8 níveis, entre 1 e 8

Volume do sinal sonoro

6 níveis, entre 0 e 5

Duração do sinal sonoro

Quatro padrões: 1 min, 3 min, 5 min,
Contínuo

Volume de toque

6 níveis, entre 0 e 5

Hardware

Registo de gestão de dados

Consulte Monitorização Central.

Protecção ecrã

Definições de Protecção de ecrã

Desactivado, Luz de fundo desligada,
Protecção de ecrã 1 a 3

Tempo de inactividade

1 a 60 minutos

Prot. ecrã DESLG. com err

Activar/Desactivar

Entradas de Contacto

Até 3 linhas

Informação de Contacto
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Estão disponíveis dez idiomas:
Inglês, Francês, Alemão, Italiano,
Espanhol, Holandês, Português,
Chinês, Japonês e Coreano
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