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1. CARATERÍSTICAS GERAIS: 

Pontos de leitura: 4 entradas digitais, configuráveis para 

leitura de teclas (3 tipos de toques), leitura de equipamentos 

de segurança (PIR, Gás, Incêndio) e leitura de status. 

Saídas: uma saída por coletor aberto; 

Comando: Via MDiBUS; 

Aplicações: Leitura de teclas e sensores, leitura de 

contactos seco e open coletor em geral; 

Aplicações: Leitura de teclas e controlo de saída; 

Instalação: Dentro de caixas de derivação ou caixas de 

aparelhagem. 

2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 

Tensão Alimentação: 15VDC; 

Consumo: 18mA @ 15VDC ou 518mA @ 15VDC com a 

saída em carga; 

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; 

Resistência máxima admissível dos 

contactos ligados a entrada: 50Ω; 

Especificações da Saída: 

Corrente nominal: 500mA; 

Tensão máxima: 15VDC; 

Especificações Físicas: 

Dimensão: 46mm X 42mm X 28mm; 

Grau de Proteção: IP00, para uso no interior. 

 

Diretivas: 

 

- Diretiva da Compatibilidade Eletromagnética / 
EMC Directive 2004/108/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. Para tocar no interior do equipamento este deve 

primeiro 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. 

 

Imagem 1 

 

 
 

Ligação do Bus e Alimentação 15VDC: 

Para a ligação do MDiBus e alimentação 15 VDC, deve ser 

utilizado um cabo CAT 6 UTP que liga este Módulo a uma 

porta de ramal de um módulo iPSB. Deverá respeitar as 

cores e ligações da seguinte tabela, por Ex. no Ramal 1 do 

módulo iPSB e de acordo com a Imagem 2: 

 

Terminal do iPSB 
 (Ex. Ramal 1) 

Cor do fio 
 (UTP CAT6) 

Terminal 
do iOCT41 

16 
MDiBus A OUT (Ex. Ramal 1) 

Verde 3 

15 
MDiBus B OUT (Ex. Ramal 1) 

Verde/Branco 2 

14 
MDiBus A IN (Ex. Ramal 1) 

Azul 3 

13 
MDiBus B IN (Ex. Ramal 1) 

Azul/Branco 2 

18 
+ 15VDC 

Laranja 4 

17 
GND 

Laranja/Branco 1 

18 
+ 15VDC 

Castanho   4 

17 
GND 

Castanho/Branco 1 

17 
GND 

Blindagem 1 
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Imagem 2 

 
Ligação de múltiplos módulos iOCT41 no mesmo ramal: 

A ligação de múltiplos iOCT41 no mesmo ramal, é possível 

desde que o MDiBus passe por todos os módulos iOCT41 e o 

último módulo iOCT41 tenha o retorno do MDiBus ligado aos 

terminais MDiBus A IN e MDiBus B IN do mesmo ramal do 

módulo iPSB conforme a Imagem 3 com o par Azul/Azul 

Branco. O UTP1 é o que liga ao iPSB. O UTPx é o que 

interliga outros módulos iOCT41. 

 

Imagem 3 

 

 

Ligação de mais que um dispositivo por entrada: 

Sensores com contacto 

normalmente fechado (N.C.) 

devem ser ligados em série, 

Imagem 4a, quando não 

existir mais do que um.  

Teclas devem ser ligadas 

em paralelo, Imagem 4b.  

Sensores com contacto 

normalmente aberto (N.O.) 

devem ser ligados em 

paralelo, Imagem 4b. 

6. ENDEREÇAMENTO E CONFIGURAÇÃO: 

Para endereçar o módulo iOCT41 proceda da seguinte forma: 

1. No software Mordomus ir a Configurações → 

Módulos/Endereços → Registar Módulos, 

carregar no botão “Registar Novo”. 

2. No módulo iOCT41, 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. Definir o tipo de cada uma das entradas assim como 

os restantes parâmetros.  

4. 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.  

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

www.mordomus.com 

Imagem 4 a 

Imagem 4 b 
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