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Utility Model - IB1K0KVXX - 04/21 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

PORTUGUÊS
1K.02.9030 - Módulo 2 Entradas / 2 Saídas LED KNX
1K.04.9030 - Módulo 4 Entradas / 4 Saídas LED KNX

Descrição do produto e funcionamento
A versão 1K.01.9030 possui 4 entradas digitais para contatos secos e 4
saídas para LED. O modelo 1K.02.9030 possui as mesmas funções de
software que o modelo 1K.04.9030 dispondo de 2 entradas e 2 saídas LED.
Possuem dimensões extremamente compactas (somente 34x34x11 mm)
e podem ser utilizados em instalações em que o espaço interno na parede
é reduzido.

As entradas digitais podem interfaciar sensores, pulsadores tradicionais
etc.; os 4 canais de saída a baixa tensão podem comandar LEDs para
painéis sinóticos ou visualização do status de pulsadores tradicionais.

Para cada canal de entrada, estão disponíveis as seguintes funções:
• Envio de telegrama para fechamento/abertura de contato
• Envio de telegrama sobre pressão breve/longa
• Controle de dimerização
• Controle de persinas/venezianas
• Controle de cenários
• Sequência de 3 comandos com pressão breve/longa
• Sequência de 3 comandos com comutação
• Combinação passo a passo on/off de 2 ou 3 objetos a 1 bit
• Contador de pulsos ascendente e/ou descendente
• Ativar/desativar objeto para cada entrada

As saídas podem ser comandadas por LED baixa tensão.
Estão disponíveis também 8 blocos de funções lógicas livremente
configuráveis pelo ETS.
Equipado com interface de comunicação KNX.

Programação do Aplicativo ETS
• Número máximo de endereçamento de grupos 53

Corresponde ao número máximo de endereços de grupos diversos
que o dispositivo é capaz de memorizar. 

• Número máximo de combinações 60
Corresponde ao número máximo de combinações entre objetos de
comunicação e endereços de grupos que o dispositivo pode memorizar.

Atenção: existe um limite para o número de associações que podem ser
criadas, no mesmo dispositivo, entre objetos de comunicação da
transmissão (por exemplo, as entradas) e objetos de comunicação
de recebimento (por exemplo, as saídas). Se você quiser associar um
endereço de grupo usado em um objeto de comunicação da transmissão
(uma entrada), a um objeto de comunicação de recebimento (uma saída)
que já tem um endereço de grupo anteriormente associado, lembre-se
de que é possível adicionar até 8 endereços de grupo deste tipo em
todo o dispositivo.

Disponível para download no site: findernet.com

  DESCARTE
  O símbolo de lixeira riscada no equipamento ou embalagem significa que o
produto não deve ser descartado com outros resíduos gerais no final de sua vida útil.
O usuário deverá levar o produto a um ponto de coleta apropriado ou devolvê-lo ao
revendedor quando comprar um novo produto. A separação adequada dos resíduos
para reciclagem posterior do equipamento ajudará a evitar possíveis efeitos adversos
no ambiente e na saúde e promoverá a reutilização e/ou reciclagem de materiais do
equipamento.

2b Cabo de rede para
1K.04.9030

1. PRETO  COM
2. BRANCO  INPUT 1
3. AMARELO  OUTPUT 1
4. PRETO  COM
5. VERMELHO  INPUT 2
6. LARANJA  OUTPUT 2
7. PRETO  COM
8. VERDE  INPUT 3
9. AZUL  OUTPUT 3
10. PRETO  COM
11. VIOLETA  INPUT 4
12. CINZA  OUTPUT 4

2a Cabo de rede para
1K.02.9030

1. PRETO  COM
2. BRANCO  INPUT 1
3. AMARELO  OUTPUT 1
4. PRETO  COM
5. NÃO UTILIZADO
6. NÃO UTILIZADO
7. PRETO  COM
8. VERDE  INPUT 3
9. AZUL  OUTPUT 3
10. PRETO  COM
11. NÃO UTILIZADO
12. NÃO UTILIZADO

1a ESQUEMA DE CONEXÃO 1K.02.9030
1b ESQUEMA DE CONEXÃO 1K.04.9030

Características técnicas

Alimentação Via bus EIB/KNX   21...31V DC
Corrente nominal   <5 mA

Elemento de comando LED vermelho e pulsante   EIB/KNX

Conexões Conector   12 vias com cabo AWG24
Conector   EIB/KNX

Entradas

2 (1K.02.9030) - 4 (1K.04.9030)
Comprimento máximo do cabo   ≤10m (cabo de 
par trançado)
Tensão de leitura   3,3V

Saídas 2 (1K.02.9030) - 4 (1K.04.9030)
Corrente/Tensão por LED   0,5mA/3,3V

Dados mecânicos Caixa de plástico   PC/ABS
Temperatura de 
funcionamento –5°C + 45°C

Grau de proteção IP20
De acordo com EN 50491-2


