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1. CARATERÍSTICAS GERAIS: 

Pontos de comando: 8 saídas de infravermelhos; 

Pontos de leitura: 24; entradas de infravermelhos (20), 

leitura de temperatura (1) e luminosidade (1); sensor de 

movimento (1) e tamper (1). 

Comando: Via MDiBus; 

Aplicações: Interface infravermelhos bidirecional e leitura de 

sensores PIR, tamper, temperatura e luminosidade; 

2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 

Tensão Alimentação: 15VDC; 

Consumo: 35mA @ 15VDC; 

Temperatura Armazenamento: -10ºC a 60ºC; 

Temperatura Funcionamento: 10ºC a 50ºC; 

Humidade máxima: 80%, sem condensação; 

Leitura Temperatura: 0ºC a 50ºC; 

Luminosidade: 100 níveis; 

Entradas infravermelhos: 20 teclas de telecomando que 

são reconhecidas como entradas Mordomus.  

Saídas infravermelhas: Aprendizagem de 8 teclas de 

telecomando para emissão de dados (comando de aparelhos 

por infravermelhos); 

Especificações Físicas:  

Dimensão: 110mm X 65mm X 40mm; 

Grau de Proteção: IP20, para uso no interior. 

 

Imagem 1 

 
 

 

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. 

 

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 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. 

 

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 iMS5 

16 
MDiBus A OUT (Ex. Ramal 1) 

Verde 7 

15 
MDiBus B OUT (Ex. Ramal 1) 

Verde/Branco 8 

14 
MDiBus A IN (Ex. Ramal 1) 

Azul 7 

13 
MDiBus B IN (Ex. Ramal 1) 

Azul/Branco 8 

18 
+ 15VDC 

Laranja 1 

17 
GND 

Laranja/Branco 2 

18 
+ 15VDC 

Castanho 1 

17 
GND 

Castanho/Branco 2 

17 
GND 

Blindagem 2 
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Imagem 2 

 
 

Ligação de múltiplos iMS5 no mesmo ramal: 

A ligação de múltiplos módulo iMS5 no mesmo ramal, é 

possível desde que o MDiBus passe por todos os módulos 

iMS5 e o último módulo iMS5 tenha o retorno do MDiBus 

ligado aos terminais MDiBus A IN e MDiBus B IN do mesmo 

ramal do 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 iMS5. 

 

Imagem 3 

 

Ligação das entradas PIR e Tamper: 

A ligação dos contactos PIR e Tamper deverá ser efetuada 

conforme a seguinte tabela e a Imagem 4. 

 

Número Função 
3 Contacto PIR (normalmente fechado) 
4 Contacto PIR (normalmente fechado) 
5 Tamper (normalmente fechado) 
6 Tamper (normalmente fechado) 

 

 

Imagem 4 

 

6. ENDEREÇAMENTO E CONFIGURAÇÃO: 

Depois do módulo iMS5 estar devidamente ligado e 

alimentado executar os seguintes passos: 

1. No software Mordomus ir a Configurações → 

Módulos/Endereços → Registo de Módulos, 

carregar no botão 'Registar Novo'; 

2. Pressionar o botão de endereçamento no módulo, 

por pelo menos 1seg. Neste momento o LED verde 

irá ficar intermitente lentamente. O software deverá 

detetar o módulo e abrirá automaticamente uma 

janela de configuração para o mesmo.  

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: 

 

PLACA DO IMS5 (Imagem 6) 

LED Azul (D1) intermitente: Indica a receção ou emissão de 

infravermelhos; 

 

Imagem 5 

 
 

JUMPER k1 - Retirando este jumper desativa o LED 

indicador de deteção de movimento, o instalador deverá 

manter este jumper desligado para garantir um melhor 

funcionamento do sensor de luz do módulo iMS5; 

JUMPER K2 - Retirando este jumper diminui a sensibilidade 

do detetor PIR (tempo de resposta). Esta opção é 

recomendável no caso de o sensor estar aplicado numa zona 

onde ocorram mudanças súbitas de temperatura ou 

interferências eletromagnéticas. Para mais detalhes consulte 

a documentação do sensor PIR. 

 

Imagem 6 

 
 

PLACA DO MULTI-SENSOR  

LED Azul intermitente rápido: Em modo de aprendizagem 

de novos sinais infravermelhos; 

LED Azul intermitente lento: Em modo de aprendizagem de 

endereço; 

LED Vermelho (D2) intermitente: Indica envio de dados, 

(somente visível com a tampa aberta); 

LED Verde (D3) ligado: Power LED indica que o módulo 

iMS5 está alimentado (somente visível com a tampa aberta); 

LED vermelho (D2) aceso: Módulo não têm endereço; 

LED Verde (D3) intermitente: Indica a receção de dados, 

(somente visível com a tampa aberta). 

 

 

Considerações acerca do funcionamento: 

1. Não colocar o módulo iMS5 diretamente exposto à 

luz emitida por lâmpadas fluorescentes, ou fontes de 

luz ativas, 

2. O aparelho a comandar através de infravermelhos, 

deve estar sem obstrução visual; 

3. A aprendizagem pode ser dificultada ou até 

impossibilitada pela luz emitida por lâmpadas 

fluorescentes que se encontrem na proximidade do 

módulo iMS5. Deverá desligá-las quando pretende 

aprender um comando infravermelhos. 

4. O módulo iMS5 suporta a maioria dos protocolos 

usados nos telecomandos, contudo é possível que 

exista um determinado comando que possa não ser 

interpretado; 

5. Capacidade de memorizar e reproduzir Outputs 

Infravermelho até 640 bits de dados;  

6. Capacidade de memorizar e reconhecer Inputs 

Infravermelho até 256 bits de dados; 

7. As funções automáticas de AC podem não chegar a 

funcionar corretamente. Isto porque o comando 

replicado pelo módulo iMS5 contém sempre a hora 

quando o comando foi aprendido e o aparelho de AC 

poderá assumir essa hora como a correta.  

 

Advertências no controlo de volume: 

O módulo iMS5 tem como caraterística a memorização de 20 

teclas de função única e sem repetição. Além disso essas 

funções nem sempre estão presentes nos comandos 

infravermelhos. O incremento de volume ou outra função 

similar deverá ser feito por pulsos (premindo a tecla várias 

vezes). 

A explicação para esta caraterística é que o módulo iMS5 não 

é um simples recetor de comandos de áudio ou valores 

reguláveis e sim um recetor de controlos infravermelhos para 

qualquer tipo de função. 

 

Advertências no controlo de ar condicionados: 

A maioria dos sistemas de ar condicionado, usam comandos 

remotos complexos e ao enviar um set point (Ex: Alteração 

de temperatura), estes enviam também a hora e data que 

está definida no LCD do controlo remoto. Desta forma a 

aprendizagem de funções deste tipo de comandos, na 

maioria dos casos, pode implicar alterações inesperadas 

desses sistemas, como por exemplo o envio da hora e data 

que foi “aprendida” aquando da criação dessa função. 

 
 

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

www.mordomus.com 
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