
MORDOMUS®

Dimmer 0-10V 

CODIGO PEDIDO FREQUÊNCIA 

iZDM3-1 868,4 MHz 

iZDM3-2 921,4 MHz 

iZDM3-3 908,4 MHz 

iZDM3-4 869,0 MHz 

iZDM3-5 916,0 MHz 

iZDM3-8 865,2 MHz 

Módulo dimmer universal com uma saída padrão de 
0-10V e uma entrada multifuncional, que pode ser um 
botão / interruptor, um potenciômetro ou sinal 0-10V

Tipos de controle suportados
 Botão (interruptor mono estável)
 Interruptor biestavél 
 Potenciômetro
 Entrada de 0-10V (requer fonte externa) 

Instalação 
 Antes da instalação, desconecte a fonte de 

alimentação (12 a 24 VCC)
 Conecte o módulo de acordo com o diagrama elétrico.
 Localize a antena longe de elementos metálicos (na 

medida do possível).
 Não encurte a antena.

Perigo de eletrocussão! 
 A instalação do módulo requer um grande grau de 

habilidade e pode ser realizada somente por um 
eletricista qualificado e licenciado.

 Mesmo quando o módulo está desligado, a tensão 
pode estar presente em seus terminais. Qualquer 
trabalho sobre mudanças de configuração 
relacionadas ao modo de conexão ou carga deve ser 
sempre executado por fonte de alimentação 
desconectada (desativar o fusível).

Nota! 
Não conecte o módulo a cargas que excedam os valores 
recomendados. Conecte o módulo apenas de acordo com 
os diagramas abaixo. Conexões inadequadas podem ser 
perigosas.
Para proteção contra sobrecarga, use o fusível F (ESKA 
522.504 50mA 250V) de acordo com o diagrama elétrico.

Conteúdo da embalagem
 Dimmer 0-10V 

Diagrama Elétrico:

Notas para o diagrama.
+ 

-  

AO 

I1 

12 - 24VDC 

GND 

0 - 10VDC 

Entrada para botão / interruptor / potenciômetro 

TS 

ou externo 0-10V
Terminal para sensor de temperatura digital 
(somente para sensor de temperatura digital 
compatível com módulo Dimmer 0-10V, que 
deve ser encomendado separadamente).

Inclusão de Módulos (Adicionando à 
Rede Sem Fio)
 Conecte o módulo à fonte de alimentação (com 

sensor de temperatura conectado - se comprado),
 Ative o modo adicionar / remover no controlador principal
 auto-inclusão (funciona por cerca de 5 segundos 

após a conexão à fonte de alimentação) ou
 pressione o botão de serviço S por mais de 2 segundos ou
 pressione o botão I1 três vezes em 3s (3 vezes mude 

o estado do interruptor em 3 segundos).
NOTA1: Para o procedimento de auto-inclusão, primeiro 
configure o controlador principal no modo de inclusão e, 
em seguida, conecte o módulo à fonte de alimentação.
NOTA2: Ao conectar o sensor de temperatura ao módulo 
que já foi incluído, você deve excluir primeiro o módulo. 
Desligue a fonte de alimentação, conecte o sensor e 
reinspecifique o módulo. 

Exclusão / Reset do Módulo (Removendo da 
rede Z-Wave)
 Conecte o módulo à fonte de alimentação
 Coloque o módulo dentro de um máximo de 1 metro 

(3 pés) do controlador principal,
 habilite o modo adicionar / remover no controlador principal,

 pressione o botão I1 cinco vezes em 3s (5 vezes 
mude o estado do interruptor em 3 segundos) nos 
primeiros 60 segundos após o módulo estar 
conectado à fonte de alimentação ou

 Pressione o botão de serviço S (apenas aplicável para tensão 
de alimentação SELV de 24 V) por mais de 6 segundos.

Por esta função, todos os parâmetros do módulo são 
definidos como valores padrão e sua própria ID é excluída.
Se o botão I1 for pressionado três vezes dentro de 3s (ou o 
botão de serviço S for pressionado mais de 2 e menos de 6 
segundos), o módulo é excluído, mas os parâmetros de 
configuração não estão configurados para os valores 
padrão.

NOTA: Se o módulo estiver incluído com o parâmetro 1, 
o valor 3, 4 ou 5 e o reset do módulo são feitos, aguarde 
pelo menos 30s antes da próxima inclusão. 

NOTA: use este procedimento somente quando o 
controlador primário da rede estiver ausente ou 
inoperável de outra forma
Associação
A associação permite que o módulo Dimmer 0-10V 
transfira comandos dentro da rede Z-Wave diretamente 
(sem controlador principal) para outros módulos Z-Wave.
Grupos Associados:
Grupo 1: grupo Lifeline (reservado para comunicação com 
o controlador principal), 1 nó permitido. Grupo 2: básico 
on / off (ativado na mudança do estado da entrada I1 e 
refletindo seu estado) até 16 nós. Grupo 3: mudança de 
nível de início / mudança de nível de parada (disparada na 
mudança do estado de entrada I1 e refletindo seu estado) 
até 16 nós. Trabalhando apenas quando o parâmetro no. 
1 está configurado para o tipo de switch mono-estável.
Grupo 4: conjunto de níveis múltiplos (ativado nas 
mudanças de estado / valor do Dimmer 0-10V) até 16 nós. 
Trabalhando apenas quando o parâmetro no. 1 está 
configurado para o tipo de switch mono-estável. Grupo 5: 
relatório do sensor multinível (disparado na mudança de 
sensor analógico) até 16 nós. Grupo 6: relatório do sensor 
multinível (disparado na mudança de sensor de 
temperatura) até 16 nós.
Ponto final 1:
Grupo 1: Grupo Lifeline, 0 nós permitidos. Grupo 2: básico 
on / off (ativado na mudança do estado da entrada I1 e 
refletindo seu estado) até 16 nós Grupo 3: mudança de 
nível de início / mudança de nível de parada 
(desencadeada na mudança do estado de entrada I1 e 
refletindo seu estado) até 16 nós Grupo 4: conjunto de 
vários níveis (desencadeado nas mudanças de estado / 
valor do Dimmer 0-10V) até 16 nós.
Ponto final 2:
Grupo 1: Grupo Lifeline, 0 nós permitidos. Grupo 2: 
relatório do sensor multinível (ativado na mudança do 
sensor analógico) até 16 nós. 
Ponto final 3:
Grupo 1: Grupo Lifeline, 0 nós permitidos. Grupo 2: 
relatório do sensor multinível (disparado na mudança de 
sensor de temperatura) até 16 nós.

S Botão de serviço (usado 
para adicionar ou remover 
módulo do sistema).

Especificações Técnicas

Fonte de energia 12-24VDC 

Max. tensão de controle 
de afundamento -20 / +20VDC 

Max. tensão de controle 
de abastecimento 0-11VDC 

Precisão <3% FS 

Max. corrente de afundamento 2mA 

Max. fonte de abastecimento 7mA 

Alcance do sensor de temperatura 
digital (o sensor deve ser 
encomendado separadamente)

50 ~ +125°C 

Temperatura de operação -10 ~ +40°C 

Distância até 30 m dentro
(dependendo dos 
materiais de construção)

Dimensões (LxCxA) 

(embalagem) 

41,8x36,8x15,4mm 

(79x52x22) 

Peso (Bruto c/embalagem) 28g (34g) 

Consumo elétrico 0,5W 

Aviso legal
A comunicação sem fio Z-Wave é inerentemente nem 
sempre 100% confiável e, como tal, este produto não 
deve ser usado em situações em que a vida e / ou 
objetos de valor dependem unicamente de sua função.

Atenção!
Não descarte aparelhos elétricos como resíduos 
municipais não triados, use instalações de coleta 
separadas. Entre em contato com o governo local para 
obter informações sobre os sistemas de coleta disponíveis. 
Se os aparelhos elétricos forem descartados em aterros ou 
lixões, substâncias perigosas podem escorrer nas águas 
subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando 
sua saúde e bem-estar. Ao substituir os aparelhos antigos 
por um novo, o revendedor está legalmente obrigado a 
retirar o seu antigo aparelho para eliminação, pelo menos 
gratuitamente.
Este manual do usuário está sujeito a alterações e 
aperfeiçoamentos sem aviso prévio. Este dispositivo está 
em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A 
operação está sujeita às duas condições a seguir:
(1) Este dispositivo não pode causar interferência 
prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer 
interferência recebida, incluindo interferências que possam 
causar operação indesejada. NOTA: Este equipamento foi 
testado e está em conformidade com os limites para um 
dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das 
Regras da FCC. Esses limites são projetados para 
fornecer proteção razoável contra interferências 
prejudiciais em uma instalação residencial. Este 
equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
radiofreqüência e, se não estiver parado e usado de 
acordo com as instruções, pode causar interferência 
prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há 
garantia de que a interferência não ocorrerá em uma 
instalação específica. Se este equipamento causar 
interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o 
que pode ser determinado desligando e desligando o 
equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a 
interferência por uma ou mais das seguintes medidas:
-Reoriente ou reubique a antena receptora. 

—Aumente a separação entre o equipamento e o receptor 

- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito 
diferente daquele ao qual o receptor está conectado. 
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de 
rádio / TV para obter ajuda.




