
IN10Wd – 10 Entradas Digitais
Hardware: V3.0

Firmware: V1.0

1.   CARATERÍSTICAS GERAIS:

Pontos de leitura:  10 entradas digitais,  configuráveis para
leitura de Teclas (3 tipos de toques), leitura de equipamentos
de segurança (PIR, Gás, Incêndio) e leitura de status.

Uma  entrada  analógica  dedicada  para  leitura  de  até  5
Detetores de fumo/incêndio convencionais (2 condutores).

Deteção de interrupção de fornecimento da rede elétrica.

Comando: Via MD BUS;

Aplicações:  Leitura  de  Teclas  e  sensores,  leitura  de
contactos em geral;

Instalação: Quadro de comando em calha DIN.

2.   ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

Tensão Alimentação: 12VDC;

Consumo: 35mA @ 12VDC;

Temperatura Armazenamento: -10ºC a 60ºC;

Temperatura Funcionamento: 10ºC a 50ºC;

Humidade máxima: 80%, sem condensação;

Especificações das Entradas:

-Tensão nominal nas entradas: 

-Digitais: 5VDC Baixa tensão;

-Analógica: 12VDC Baixa tensão;

-Resistência  máxima  admissível  dos  contactos
ligados a entrada: 50Ω.

Especificações Físicas:

Dimensão: 105mm X 90mm X 70mm, fixação em calha DIN
(6 módulos);Caixa em Plástico auto-extinguível UL-94 V0;

Grau de Proteção: IP20, para uso no interior.

Directivas:

-Directiva da Compatibilidade Electromagnética /
EMC Directive 2004/108/EC

3.   COMPATIBILIDADE:

Compatibilidade com PCCWd: V3.4 ou superior;

Compatibilidade  com  Software  Mordomus:  Software
Mordomus v2015.2 ou superior;

4.   SEGURANÇA:

Antes de efetuar quaisquer ligações, leia atentamente estas
instruções. 
Nunca retirar a placa da caixa de suporte calha DIN.

5.   LIGAÇÕES:

Secção e especificação dos condutores:

Circuito de Bus:

Cabo CAT6 F/UTP entrelaçado blindado;

Circuito de alimentação:

Mono ou multi-filar no mínimo 0,75mm²

Tabela de Ligações:

Número Função Número Função

1 GND 22 Digital IN Ch7

2 MD Bus RX (a) 23 GND

3 MD Bus RX (b) 24 Digital IN Ch6

7-8 GND 25 GND

9 Sensor de Fumo 26 Digital IN Ch5

10 +12VDC p/ 10 PIRs 27 GND

11
+12VDC da fonte de 
alimentação mantida por 
UPS

28 Digital IN Ch4

12-15 GND 29 GND

16 +12VDC 30 Digital IN Ch3

17 GND 31 GND

18 Digital IN Ch10 32 Digital IN Ch2

19 Digital IN Ch9 33 GND

20 Digital IN Ch8 34 Digital IN Ch1

21 GND 35 GND

Manual: IN10-1549-PT www.mordomus.com Pág.1/3

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


IN10Wd – 10 Entradas Digitais
Hardware: V3.0

Firmware: V1.0

No caso de o módulo ser  o  último no  barramento de Bus
devem ser colocados os jumpers conforme a Fig 1 a) para
fechar  a  cadeia de BUS.  No caso de barramentos de bus
muito extensos poderá ser preciso colocar somente o jumper
Term.  Nas restantes situações devem permanecer como na
Fig 1 b).

Ligação do Bus:

Para a ligação do BUS deve ser utilizado um par entrelaçado
do cabo CAT6. Verde para o A e Verde/Branco para o B, por
exemplo. A blindagem deverá ser conectada ao GND.

Ligação de mais que um dispositivo por entrada:

Teclas devem ser ligadas em paralelo, Fig 2b).

Sensores com contacto normalmente fechado (N.C.) devem
ser ligados em série, Fig 2a).

Sensores  com  contacto  normalmente  aberto  (N.O.)  devem
ser ligados em paralelo, Fig 2b).
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Ligação da alimentação 12VDC:

Para garantir o funcionamento da deteção de interrupção de
fornecimento  de  energia  eléctrica  (P.O.D.),  a  fonte  de
alimentação utilizada no terminal 11 terá de estar suportada
por UPS e a alimentação 12VDC no terminal 16, não pode
ser suportada por UPS.

Recomenda-se o uso das fontes de alimentação Mean-Well,
DR60-12 ou DR30-12.

Ligação de detetores de fumo/incêndio analógicos de 2
condutores: O IN10Wd permite a ligação de até 5 detetores
desse tipo. Os detetores devem ser conectados em paralelo
usando o terminal  9 para a linha positiva e o GND para a
linha negativa.

6.   ENDEREÇAMENTO E CONFIGURAÇÃO:

Para  atribuir  o  endereço  desejado  ao  módulo  proceda  da
seguinte forma:

1. Abrir  a  janela  “Registo  de  módulos”  no  software
Mordomus;

2. Pressionar o botão de endereçamento (Addressing)
no  interior  do  módulo.  O  Led  Verde  irá  piscar
lentamente e o Led Vermelho irá pulsar uma vez. 

Note  que  passados  três  minutos,  sem  que  se  tenha
atribuído  um  novo  endereço,  o  módulo  retorna
automaticamente ao modo normal.

3. Definir  o  endereço  desejado  na  janela  agora
apresentada no Software Mordomus.

O endereço escolhido não deve ser partilhado com outro
módulo.

4. Definir o tipo de cada uma das entradas assim como
os restantes parâmetros. 

7.   FUNCIONAMENTO:

Código de Leds:

Led verde aceso: Módulo alimentado;

Led verde a piscar brevemente: Módulo a receber dados;

Led  verde  a  piscar  continuamente: Módulo  a  aguardar
endereço;

Led vermelho a piscar: Módulo a enviar dados.

As  entradas  definidas  para  a  leitura  de  Sensores
(movimento,  gás,  etc.)  estão  limitadas  a  um
evento/deteção a cada 20 segundos. Após um evento não
serão  detetados  outros  eventos  durante  20  segundos
nesta entrada. 

No  evento  de  deteção  de  incêndio/fumo  na  entrada
dedicada a esse fim, os detetores são automaticamente
rearmados um minuto após a deteção (interrompendo a
alimentação  durante  4  segundos),  estando  assim
novamente preparado para um novo evento. O endereço
referente a esta entrada é fixamente o último do módulo.
Não necessita de Resistência de fim de linha. 

Reset:  Para  efetuar  um  reset  ao  módulo  interrompa  a
alimentação  12VDC  por  alguns  segundos  ou  coloque  o
jumper  conforme a Fig  3 b)  durante  cerca de 3  segundos
voltando a colocá-lo na sua posição inicial (Fig 3 a)).
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