
MORDOMUS® 

Persianas 

CODIGO DO PEDIDO FREQUÊNCIA 

iZWIN2AC-1 868,4 MHz 

iZWIN2AC-2 921,4 MHz 

iZWIN2AC-3 908,4 MHz 

iZWIN2AC-4 869,0 MHz 

iZWIN2AC-5 916,0 MHz 

iZWIN2AC-8 865,2 MHz 

O módulo de obturador é usado para controlar o 
motor de persianas, rolos, sombras, persianas, 
etc ... O módulo pode ser controlado através de 
uma rede sem fio ou através do interruptor de 
parede. O posicionamento preciso é suportado para 
motores equipados com interruptores finais 
mecânicos ou eletrônicos. O módulo foi projetado 
para ser montado dentro de uma "caixa de 
montagem embutida", escondida atrás de um 
interruptor de parede tradicional. O módulo mede o 
consumo de energia do motor e a conexão de  
suporte do sensor de temperatura digital. Ele é 
projetado para atuar como repetidor para melhorar 
o alcance e a estabilidade da rede sem fio.
Interruptores suportados
O módulo suporta interruptores mono-estáveis (botão 
pressionado) e interruptores bi-estáveis.
Instalação

• Para evitar choque elétrico e / ou danos ao 
equipamento, desconecte a energia elétrica no fusível 
principal ou disjuntor antes da instalação ou qualquer 
manutenção.

• Certifique-se de que nenhuma tensão está presente 
na instalação.

• Evite que o dispositivo de desconexão seja ligado 
acidentalmente

• 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. 

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.
A instalação elétrica deve ser protegida diretamente 

O fusível de proteção contra a corrente 4A, gG ou o 
intervalo de tempo T, a capacidade de corte nominal 
1500V (ESKA 522.723) deve ser usado de acordo com o 
diagrama de fiação para obter um ppropria te sobre o íon 
de proteção de carga do m odule. O fusível deve ser 
instalado no tipo de suporte do fusível: Adels contact 503 
Si / 1 DS.

Conteúdo do pacote
• Módulo de persianas
Diagrama elétrico 230VAC 

Notas para o diagrama:

AVISO: O botão de serviço S NÃO deve ser usado 
quando o módulo está conectado a uma fonte de 
alimentação de 110-230V. A durabilidade do dispositivo 
depende da carga aplicada. Para carga resistiva 
(lâmpadas, etc.) e consumo de corrente de 4A de cada 
dispositivo elétrico individual, a durabilidade excede 
70.000 interruptores de cada dispositivo elétrico individual. 
Proteção de sobre-corrente
Quando a corrente excede 4A, o relé é desligado 
automaticamente e a notificação "Excesso de corrente 
detectada" é enviada. Para reativar o módulo, a fonte de 
alimentação precisa ser desligada e ligada novamente.
Inclusão de Módulos (Adicionando à rede Z-Wave)

• Conecte o módulo à fonte de alimentação (com 
sensor de temperatura conectado - se comprado),

• auto-inclusão (funciona por cerca de 5 segundos após 
a conexão à fonte de alimentação) ou

• pressione o botão I1 três vezes dentro de 3s (3 vezes 
mude o estado do interruptor em 3 segundos) ou

• Pressione o botão de serviço S (apenas aplicável para 
tensão de alimentação SELV de 24 V) por mais de 2seg

NOTA1: Para o procedimento de auto-inclusão, primeiro 
configure o controlador principal no modo 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 seg

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 os parâmetros 
71, com o valor diferente do padrão e o reset do módulo, 
aguarde pelo menos 30s antes da próxima inclusão.

Calibração automática
A calibração automática é um processo durante o qual o 
Obturador aprende a posição dos finais de fim de curso.
Calibração do posicionamento do obturador 
(parágrafo 71 definido como 0)
Existem dois procedimentos de calibração. 

Calibração através da UI do controlador principal 
1) Inclua o módulo na rede sem fio, de acordo com o 

módulo inclui instruções. 

2) Defina o valor do parâmetro 78 (calibração do 
obturador forçado) para 1.

3) Obturador executa o processo de calibração, completando 
ciclo completo, para baixo e para cima novamente.

4) Defina o valor do parâmetro 78 (calibração do 
obturador forçado) como 0.

Calibração através das entradas I1 e I2
1) Inclua o módulo na rede sem fio, de acordo com as 

instruções de inclusão do módulo.

2) Pressione rapidamente o interruptor / botão de pressão conectado 
à entrada I1 e aguarde até que o obturador atinja o limite superior.

3) Pressione rapidamente o interruptor / botão-pressionado conectado 
à entrada I2 e aguarde até que o obturador alcance o limite inferior.

4) Pressione rapidamente o interruptor / botão de pressão conectado 
à entrada I1 e aguarde até que o obturador atinja o limite superior.

 Calibração da posição basculante das ardósias
(parágrafo 71 definido como 1)
Ao ativar o modo de persiana, a calibração da posição para 
a titulação das lamas deve ser feita. Depois de fazer isso, a 
posição e o ângulo das ardósias podem ser configurados. 
Por padrão, o tempo total de rodagem para ardósias é 
definido como 1,5s. Esse valor pode ser alterado com o 
parâmetro 72.

1) Inclua e faça a calibração do módulo de acordo com a 
seção 'Calibração do posicionamento do obturador'.

2) Defina o parâmetro 71 a 1 'persianas venezianas'.
3) Exclua o módulo (sem reset!).
4) Inclua o módulo
5) Após a inclusão do módulo ao lado do widget do Obturador 

principal, outro widget para controle de ardósia aparecerá na UI.

6) Por padrão, o movimento de rotação total é ajustado 
para 1,5s. Se este tempo for muito longo (se, após o 
ciclo completo de ardósia, o obturador começar a 
mover para cima ou para baixo), diminua este tempo 
definido com o parâmetro 72. Se esse tempo for curto 
(se os slats não se transformarem em ciclo completo), 
aumente esse tempo com parâmetro 72.

N 
L 
Q1 
Q2 
I2 
I1 
TS 

Neutro
Fase
Saída para o motor UP (aberto)
Saída para o motor ABAIXO (fechar)
Entrada para interruptor / botão ABAIXO (fechar) 
Entrada para interruptor / botão para cima (aberto) 
Terminal para sensor de temperatura digital 
(somente para sensor de temperatura digital 
compatível com o módulo obturador, que deve ser 
encomendado separadamente).

S Botão de serviço (usado para 
adicionar ou remover módulo do 
sistema no caso de fonte de 
alimentação SEL de 24 V). 

Operação manual para obturador
(Par. 71 definido como 0)
O módulo permite a conexão de botões (mono-estáveis) ou 
switches (bi-estáveis) aos terminais I1 e I2.
Clicando no botão (<2s) conectado a I1 (para cima), inicia o 
movimento.
Clicando no botão (<2s) conectado a I2 (para baixo), inicia 
o movimento para baixo.
Se o obturador estiver em movimento, cada clique, de 
qualquer botão, irá parar o movimento.
Mantendo o botão pressionado (> 2s) conectado a I1 (para 
cima), inicia o movimento até o botão pressionar. Mantendo 
o botão pressionado (> 2s) conectado a I2 (para baixo), 
inicia o movimento para baixo, até o botão pressionado ser 
liberado.

Operação manual para persianas
 (parágrafo 71 definido como 1)
Slates na posição de início - 0 graus
Clicando no botão (para o tempo <full turn slates time-
par.72) conectado a I1 (up), inicia ardósias voltando para o 
final - posição de 180 graus, até que o botão de pressão 
seja liberado. Clicando no botão pressionado (para o 
tempo <turn-set turn-time-par.72) conectado a I2 (baixo), 
inicia o movimento do obturador para baixo. Se o 
obturador estiver em movimento, cada clique, de qualquer 
botão, irá parar o movimento.
Mantendo o botão pressionado (para o tempo> full turn 
slates time-par.72) conectado a I1 (para cima), inicia os 
slates completos para girar e para cima do movimento, até 
que o botão de pressão seja liberado. Mantendo 
pressionado o botão de pressão (para o tempo> full turn 
slates time-par.72) conectado a I2 (para baixo), inicia o 
movimento Shutter down, até que o botão de pressão seja 
liberado.
Mantendo o botão pressionado (para tempo> (tempo 
inteiro de ardósia + 2s)) conectado a I1 (para cima), inicia o 
movimento até que o botão seja liberado.

Slates na posição final - 180 graus
Clicando no botão (para o tempo <full turn slates time-
par.72) conectado a I1 (up), inicia o movimento do 
obturador. Clicando no botão (para o tempo <full turn 
slates time-par.72) conectado a I2 (baixo), inicia as 
ardósias voltando para o início - posição de 0 graus, até 
que o botão de pressão seja liberado. Se o obturador 
estiver em movimento, cada clique, de qualquer botão, irá 
parar o movimento.
Mantendo o botão pressionado (para o tempo> turno 
completo, tempo-par.72) ligado a I1 (para cima), inicia o 
movimento do obturador até que o botão de pressão seja 
liberado.
Mantendo pressionado o botão de pressão (para o 
tempo> cheio, gire o tempo-par.72) conectado a I2 (para 
baixo), inicia o turno e o movimento descendente de 
slates completos, até que o botão de pressão seja 
liberado. Mantendo o botão pressionado (para o tempo> 
(tempo inteiro de slates de volta + 2s)) conectado a I2 
(para baixo), inicia o movimento para baixo, até o botão 
pressionado ser liberado.

Especificações Tecnicas
Fonte de energia 110 - 230 VAC ±10% 

50/60Hz, (24-30 VDC) 

Corrente de carga nominal 
da saída AC (carga resistiva) 
* 

2 X 4A / 230VAC 

Potência do circuito de saída 
da saída AC (carga resistiva)

2 X 920W (230VAC) 

Precisão de medição de 
potência

P=0-200W, +/-2W 
P>200W, +/-3% 

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

-50 ~ +125°C 

Temp. de operação -10 ~ +40°C 

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

Dimensões (LxCxA) 
(embalagem) 

41,8x36,8x16,9mm 
(79x52x22) 

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

Consumo elétrico 0,4W 

Para instalação em caixas Ø ≥ 60mm ou 2M, 
profundidade≥ 60mm 

Alternador Relé (2x) 

*Em caso de carga diferente de resistiva, preste 
atenção ao valor de cos φ e, se necessário, aplique 
uma carga inferior à carga nominal. A corrente 
máxima para cos φ = 0,4 é 2A a 250VAC. 
Cargas suportadas:

Motor elétrico

Aviso legal
A comunicação sem fio 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.
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