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1. CARATERÍSTICAS GERAIS: 

Pontos de comando: 4 pontos de comando; 

Comando: Via MDiBus; 

Aplicações: Controlo da intensidade de lâmpadas de 

halogéneo e LED; 

Instalação: Quadro de comando em calha DIN. 

Modos de controlo: Por ângulo de fase (Leading-edge / 

Trailing-edge). 

2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 

Tensão Alimentação: 15VDC; 

Consumo: 100mA @ 15VDC; 

Temperatura Armazenamento: -10ºC a 60ºC; 

Temperatura Funcionamento: 10ºC a 50ºC; 

Humidade máxima: 80% (sem condensação); 

Tensão de Funcionamento: 115VAC / 230VAC +/-10%; 

Frequência de funcionamento: 50HZ / 60Hz; 

Especificações das Saídas:  

- Carga nominal: 

230V~ 

- Lâmpadas incandescentes/halogéneo 250W 

- Transformadores indutivos  125VA 

- Transformadores eletrónicos  125W 

- Lâmpadas LED HV    50W 

115V~ 

- Lâmpadas incandescentes/halogéneo 125W 

- Transformadores indutivos   62VA 

- Transformadores eletrónicos  62W 

- Lâmpadas LED HV    25W 

Proteção interna: 

-Proteção eletrónica contra sobreaquecimento e 

curto-circuito. 

Especificações Físicas: 

Dimensão: 157mm X 90mm X 70mm, fixação em calha DIN 

(9 módulos);  

Caixa em plástico auto extinguível UL-94 V0  

Grau de Proteção: IP20, para uso no interior. 

 

Diretivas: 

 

- Diretiva da Compatibilidade Eletromagnética / 

EMC Directive 2004/108/EC 

 

- Diretiva da Baixa Tensão / LVD Directive 

2006/95/EC 

3. COMPATIBILIDADE: 

Compatibilidade com o módulo iThink: V1.0 ou superior. 

Compatibilidade com Software Mordomus: Mordomus 

iThink V2017 ou superior. 

4. SEGURANÇA: 

Antes de efetuar quaisquer ligações, leia atentamente estas 

instruções. Nunca abrir a caixa de suporte de calha DIN. 

Não tocar em componentes sob tensão (tensões de rede 

presentes no interior do módulo).  

Para aceder ao interior do equipamento este primeiro deve 

ser desconectado da rede de alimentação. 

 

Nunca cravar fichas ou cortar os cabos enquanto estes 

estiverem conectados a equipamentos alimentados. 

 

Os módulos não são providos de proteção adicional contra 

curto circuito, recomenda-se por isso o uso de fontes de 

alimentação com as especificações corretas. 

 

A Mordomus não se responsabiliza por quaisquer danos 

resultantes do uso dos nossos equipamentos fora das 

especificações e/ou para uma finalidade diferente da prevista. 

5. LIGAÇÕES: 

Secção e especificação dos condutores: 

Circuito de Cargas: Monofilar/ Multifilar 2.5mm² 

Circuito de MDiBus + Alimentação: Cabo CAT 6 UTP; 

 

O uso de cabo de baixa secção provoca quedas de 

tensão que poderão colocar o módulo em modo de 

proteção com tensão de alimentação insuficiente. 

 

Nunca conectar alimentadores com saída superior a 4A. 

 

O alimentador nunca deverá ser conectado nos módulos nos 

extremos do bus. 

Imagem 1 

 
A ligação correta é efetuada conectando o alimentador num 

módulo central de forma a distribuir a alimentação para os 

restantes módulos. Para instalações maiores adicionar mais 

alimentadores quantos necessário, respeitando sempre uma 

distribuição uniforme. 

Imagem 2 

 

http://www.mordomus.com/
http://www.mordomus.com/


 
iUD4 – Controlo de Iluminação 

                 Hardware: V1 

Firmware: V1 

Versão: V1.1 

F 

 

 

Manual: iUD4-1722-PT www.mordomus.com Pág.2/3 

 

Tabela de Ligações: 

Número Função Número Função 

1, 2 Fase Rede 8, 9 Saída Ch3 

3, 4 Saída Ch1 11, 12 Saída Ch4 

5, 6 Saída Ch2 16 Neutro Rede  
 

Ligação do MDiBus: 

Para a ligação do MDiBus deve ser utilizado cabo CAT 6 UTP 

com fichas RJ45 segundo as normas EIA568A ou EIA568B. 

 

Ligação das saídas: 

A entrada da alimentação (1, 2) do módulo iUD4 deve ser 

protegida por disjuntor magnetotérmico de calibre adequado 

às cargas conectadas. 

 

Na ligação de lâmpadas de baixa tensão, não colocar mais 

do que um transformador por saída. Verificar se o 

transformador em causa permite regulação de intensidade. 

Não conectar lâmpadas fluorescentes ou outras cargas 

diferentes das indicadas neste manual. 

Não conectar cargas do tipo indutivo e capacitivo (exemplo: 

transformadores de núcleo de ferro e transformadores 

eletrónicos) no mesmo canal. Perigo de destruição do 

módulo e das cargas! 

Não misturar cargas de diferentes tipos na mesma saída. 

Configurar sempre o canal do módulo de acordo com a carga 

conectada. Perigo de destruição do módulo e das cargas! 

 

Modo Trailing-edge, deve ser usado para cargas do tipo C 

transformadores eletrónicos e LEDs. Pode também ser usado 

para lâmpadas incandescente. 

Modo Leading–edge, deve ser usado para cargas do tipo L e 

R, transformadores com núcleo de ferro e lâmpadas 

incandescentes. 

 

Ligação da alimentação 15VDC: 

Recomenda-se o uso das fontes de alimentação iPSE54 ou 

iPSE56. O módulo iUD4 poderá usar a alimentação 

proveniente de outros módulos próximos através do cabo 

MDiBus. 

 

 

6. ENDEREÇAMENTO E CONFIGURAÇÃO: 

Para endereçar o módulo iUD4 proceda da seguinte forma, 

com a alimentação conectada (15VDC): 

1. No software Mordomus ir a Configurações → 

Módulos/Endereços → Registar Módulos, 

carregar no botão “Registar Novo”. 

2. No módulo, com a alimentação 115V/230V 

desconectada, pressionar o botão de 

endereçamento, por pelo menos 1seg (Addressing). 

O LED verde irá ficar intermitente lentamente até 

que o endereçamento termine.  

Se o endereçamento não se concretizar após três 

minutos, o módulo retorna ao modo normal. 

3. Ao fim de aplicar o novo endereço no software, o 

módulo deverá assumir o novo endereço confirmado 

através do LED verde que deve parar de estar 

intermitente.  
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7. FUNCIONAMENTO: 

Código de LEDs: 

LED verde aceso: Módulo alimentado; 

LED vermelho aceso: Módulo não têm endereço; 

LEDs verde e vermelho intermitente simultaneamente: 

Módulo com tensão de alimentação insuficiente; 

LED verde intermitente continuamente: Módulo a aguardar 

endereço; 

LED vermelho intermitente: Módulo a enviar/receber dados. 

 

Interrupção da alimentação: 

Após uma interrupção da alimentação, cada saída será 

reposta no estado em que se encontrava aquando da 

interrupção. 

 

Proteção contra curto-circuito: 

Na ocorrência de um curto-circuito na saída, esta proteção 

será ativada interrompendo o fluxo de corrente elétrica nesta 

mesma saída. A proteção é igualmente acionada no caso de 

excesso de carga na saída.  

Para rearmar o circuito é necessário ligar novamente a saída 

em causa. 

 

Proteção contra sobreaquecimento: 

A proteção contra sobreaquecimento protege o módulo 

desligando todas as saídas numa eventualidade de 

aquecimento excessivo.  

O circuito é rearmado automaticamente quando for atingida 

uma temperatura de funcionamento admissível. 

 

Considerações acerca da qualidade de regulação: 

Na regulação da intensidade luminosa de lâmpadas LED 

estas podem estar sujeitas a cintilação temporária ou 

permanente. Esta cintilação pode ser causada por: 

 Instabilidade da rede elétrica; 

 Ruído na rede elétrica ou na instalação; 

 Módulo não configurado de acordo com a carga 

conectada; 

 Demasiadas ou poucas lâmpadas conectadas no módulo; 

 Selecionada pouca intensidade de saída; 

 Lâmpadas não reguláveis; 

 Impulsos de controlo de frequência das centrais elétricas - 

e não pode ser vista como defeito no módulo. 

 

Reset: Para efetuar um reset ao módulo interrompa a 

alimentação 15VDC durante 5 segundos. O reinicio do 

modulo implica que este se desligue e ao voltar a ligar 

reponha todo o seu estado anterior. 

 

Nota: A luz dos LEDs, verde e vermelho, é visível através 

das ranhuras da caixa do módulo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Para verificar a existência de uma versão mais atual do manual por favor aceda a 

www.mordomus.com 
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