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Instruções gerais 

O Easydim2 só deve ser instalado e colocado em funcionamento por um eletricista qualificado. 
Os regulamentos de segurança e regulamentos de prevenção de acidentes aplicáveis devem ser 
respeitados. 
 

Instruções de segurança: 
• Para toda a cablagem DALI, utilize cabos DALI isolados da tensão da rede. 
• Não ligue a cablagem DALI a tensão externa, especialmente não ligue a tensão de rede de 230 V.  

 
CUIDADO! 

• Uma ligação incorreta pode destruir o controlador e 
outros dispositivos. 

• Perigo de choque elétrico, se não for utilizado de 
acordo com as especificações e instruções. 

 

 
 
Passos para uma instalação bem-sucedida e um cliente satisfeito 
 

1. Verifique e cumpra os limites do sistema 
 

2. Instale e ligue a cablagem do sistema de acordo com a aplicação 
escolhida, e com as instruções de montagem e cablagem 

 
3. Utilize a aplicação para smartphone Easydim2 para configurar o 

modo de aplicação certo para o utilizador 
 

  

ETAP Easydim2 
Manual de instalação 

PORTUGUÊS 
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1. Limites do sistema 
 
O sistema Easydim2 pode ter: 

• Um (1) controlador com: 
o Um sensor de movimento 
o Um sensor de luz 
o Três (3) linhas DALI e alimentação para essas linhas DALI 
o Um LED bicolor de interface do utilizador 
o Uma interface Bluetooth 4.2 através da qual a aplicação se pode ligar 

• Cada linha DALI pode ser carregada com: 
o Máx. 120mA 
o Máx. 3 sensores de extensão de movimento 
o Máx. 3 interfaces de botões de pressão 
o Máx. 15 luminárias 
o Máx. comprimento do cabo de 100m (min. 1,5mm²) 

• Um sistema Easydim2 pode assim dispor do seguinte número total de componentes: 
o Máx. 10 sensores de movimento (1 no controlador, 9 sensores de extensão) 
o Máx. 9 interfaces de botões de pressão (= máx. 36 botões) 
o Máx. 45 luminárias 
o Máx. comprimento do cabo de 300m (mín. 1,5mm²) 

 
Nota: podem ser controladas mais luminárias utilizando repetidores DALI.  

 
 

2. Aplicações predefinidas 
 

Estão predefinidas as seguintes aplicações: 
 

1. Sala de aula (outros usos possíveis: sala de reuniões, sala de formação) 
2. Auditório (outros usos possíveis: sala de reuniões, sala de formação) 
3. Escritório pequeno  

o Iluminação direta em zonas de reunião/com secretárias 
o Iluminação direta em zonas com janelas/corredores 
o Iluminação direta/indireta 

4. Escritório grande 
o Com 3 zonas de trabalho 
o Com zonas com janelas/corredores + corredor 

5. Corredor/armazém 
6. Cantina/copa 
7. Casas de banho/chuveiros 

 
Estas aplicações, e a forma de as instalar e ligar são descritas em detalhe nas páginas seguintes. 
Caso tenha uma aplicação diferente, escolha uma que corresponda melhor à sua e utilize a aplicação 
para smartphone para personalizá-la segundo as suas necessidades específicas.  
 
Para mais detalhes sobre os componentes individuais, verifique as páginas que se seguem às aplicações. 
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Aplicação: Sala de aulas 
 

Exemplo de disposição (não está à escala) DA1 = Área de janela, DA2 = Área interior, DA3 = Quadro branco 

 

 
 
CTRL = Controlador Easydim2, ligado à rede elétrica, 3 linhas de saída DALI, a alimentação DALI é fornecida pelo controlador  
PB = Botão(ões) de pressão, os botões de pressão são ligados à PBI, que está montada por trás dos botões de pressão 
PBI = Interface de botões de pressão, máx. 3 por linha DALI 
MSNSR = Sensor de movimento, máx. 3 por linha DALI 
DA# = Linhas DALI, as linhas DALI podem estar num cabo de 5 núcleos com a rede ou numa cablagem em separado. Em ambos 
os casos, precisam de ter no mín. 1,5 mm² e estar isoladas da tensão da rede. Máx. 100 m de cablagem por linha DALI. 

 

Princípio de funcionamento predefinido: 
 

• Cada linha DALI funciona como uma Zona conforme especificado acima (Janela, Interior, Quadro branco). 

• Todos os sensores de movimento adicionais funcionam em conjunto, com o intuito de aumentar o campo de deteção. 

• Aquando da deteção de movimento, as luzes das zonas Janela e Interior acendem-se automaticamente. Se o sensor 
de luz detetar muita luz natural, apenas se acendem as luzes da zona Interior. Na Aplicação, pode selecionar “LIGAR 
manual/DESLIGAR automático” conforme possa ser requerido pelas regulamentações locais. 

• O sensor de luz (ponto de definição padrão de 500 lux a uma reflexão média de 50%) regula a intensidade das luzes 
da zona Janela e das luzes da zona Interior (esta última com um desvio predefinido de 30%). Se estiver disponível muita 
luz natural, as luzes da zona Janela poderão desligar por completo. 

• Após a última deteção de movimento pelo sensor, há um atraso de 10 minutos antes de todas as luzes se desligarem 
automaticamente. 

• Os botões de pressão funcionam como controladores de zona, pois estão ligados a DA2: O botão 1 (A) controla as luzes 
da zona Janela, o botão 2 (B) controla as luzes da zona Interior, o botão 3 (D) controla as luzes da zona Quadro branco, 
enquanto o botão 4 (C) controla todas as luzes em conjunto. Uma pressão breve liga ou desliga as luzes (função de 
interruptor), enquanto uma pressão prolongada regula a intensidade das luzes (a direção da regulação é invertida após 
cada pressão prolongada).  

o Nota 1: os botões de pressão atuam conforme definido na tabela abaixo: Funções de botões de pressão de 
sala de aulas, pelo que pode optar por outras funções se assim o desejar. Não se esqueça de que tem de 
respeitar os limites por linha DALI, conforme mencionado anteriormente. 

o Nota 2: caso não haja botões de pressão instalados, a única forma de ligar as luminárias da zona Quadro 
branco no princípio de funcionamento predefinido é através da aplicação. 

• As cenas podem ser chamadas através da aplicação para smartphone ou utilizando os botões de pressão da DA1 
  

PB 

PB 
PBI 

CTRL 

MSNSR 

DA1 

DA3 

PBI 
DA1 

DA2 
DA2 
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Funções de botões de pressão de sala de aulas: 
 

PBI ligada a Botão 1 (A) (Branco) Botão 2 (B) (Cinzento) Botão 3 (D) (Violeta) Botão 4 (C) 
(Vermelho) 

DA1 (Cenas) SALA DE AULA LIGADA TUDO ON TUDO OFF PROJEÇÃO 

DA2 (Interruptor) Área Janela  Área Interior Quadro branco Todas as áreas 

DA3 (Global) SALA DE AULA ON Todas REGULAÇÃO 
PARA CIMA 

SALA DE AULA OFF Todas REGULAÇÃO 
PARA BAIXO 

 
Notas: 

• O comando TUDO OFF indica ao sistema que o(s) utilizador(es) atual(is) já não está(ão) a utilizar a sala. Por 
conseguinte, o sistema vai utilizar um tempo limite curto e fixo de 60 segundos para o sensor de movimento (para 
permitir aos utilizadores abandonar a sala) e depois reverte automaticamente para a Cena predefinida (aquela que foi 
chamada pelo fio branco), mas as luzes só se ligam após um movimento de ativação no caso das zonas “auto on”, ou 
após uma ação num botão de pressão ou na aplicação no caso das zonas “manual on”. 

• Após um ciclo de ligar/desligar do controlador, a cena que estava ativa antes de ser desligado será reativada.  
 
 
 

Exemplo de diagrama de ligação do ETAP C4RP4 
 

  Botão 1 (A) 
Branco 

Botão 2 (B) 
Cinzento 

Botão 4 (C) 
Vermelho 

Botão 3 (D) 
Violeta 
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Aplicação: Auditório 
 

Exemplo de disposição (não está à escala)        DA1 = Filas dianteiras, DA2 = Filas traseiras, DA3 = Palco 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTRL = Controlador Easydim2, ligado à rede elétrica, 3 linhas de saída DALI, a alimentação DALI é fornecida pelo controlador  
PB = Botão(ões) de pressão, os botões de pressão são ligados à PBI, que está montada por trás dos botões de pressão 
PBI = Interface de botões de pressão, máx. 3 por linha DALI 
MSNSR = Sensor de movimento, máx. 3 por linha DALI 
DA# = Linhas DALI, as linhas DALI podem estar num cabo de 5 núcleos com a rede ou numa cablagem em separado. Em ambos 
os casos, precisam de ter no mín. 1,5 mm² e estar isoladas da tensão da rede. Máx. 100 m de cablagem por linha DALI. 

 
 
 

Princípio de funcionamento predefinido: 
 

• Cada linha DALI funciona como uma Zona conforme especificado acima (Filas dianteiras, Filas traseiras, Palco). 

• Todos os sensores de movimento adicionais funcionam em conjunto, com o intuito de aumentar o campo de deteção. 

• Aquando da deteção de movimento, as luzes das zonas Filas dianteiras e Filas traseiras acendem-se automaticamente.  

• O sensor de luz (ponto de definição padrão de 500 lux e uma reflexão média de 30%) regula a intensidade das luzes 
da zona Filas dianteiras e das luzes da zona Filas traseiras da mesma forma. As luzes não se desligam por completo em 
função da luz natural. 

• Após a última deteção do sensor de movimento, há um atraso de 10 minutos antes de TODAS as luzes se desligarem 
automaticamente. 

• Os botões de pressão atuam conforme definido na tabela abaixo: Funções de botões de pressão de auditório, pelo 
que pode optar por outras funções se assim o desejar. Não se esqueça de que tem de respeitar os limites por linha 
DALI, conforme mencionado anteriormente. 

• Através da aplicação de smartphone (por exemplo, no tablet do auditório), também é possível chamar cenas ou 
controlar as luzes por zona. 

 
  

MSNSR 
DA3 

DA1 DA2 

DA2 

CTRL 
DA1 

MSNSR 

PB 
PBI 

PBI PB 

MSNSR MSNSR 

PBI PBI 

PB PB 
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Funções de botões de pressão de auditório: 
 

PBI ligada a Botão 1 (A) (Branco) Botão 2 (B) (Cinzento) Botão 3 (D) (Violeta) Botão 4 (C) 
(Vermelho) 

DA1 (Cenas) TODAS ON PROJEÇÃO TODAS OFF TODAS REGULADAS 

DA2 (Interruptor) Filas dianteiras  Filas traseiras Palco Todas as áreas 

DA3 (Global) TODAS ON Todas REGULAÇÃO 
PARA CIMA 

TODAS OFF Todas REGULAÇÃO 
PARA BAIXO 

 
Notas: 

• O comando TODAS OFF indica ao sistema que o(s) utilizador(es) atual(is) já não está(ão) a utilizar a sala. Por 
conseguinte, o sistema vai utilizar um tempo limite curto e fixo de 60 segundos para o sensor de movimento (para 
permitir aos utilizadores abandonarem a sala) e depois reverte automaticamente para a Cena predefinida (aquela que 
foi chamada pelo fio branco), mas as luzes só se ligam após um movimento de ativação no caso das zonas “LIGAR 
automático”, ou após uma ação num botão de pressão ou na aplicação no caso das zonas “LIGAR manual”. 

• Após um ciclo de ligar/desligar do controlador, a cena que estava ativa antes de ser desligado será reativada.  
 

 
Exemplo de diagrama de ligação do ETAP C4RP4 
  

Botão 1 (A) 
Branco 

Botão 2 (B) 
Cinzento 

Botão 4 (C) 
Vermelho 

Botão 3 (D) 
Violeta 
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Aplicação: Escritório pequeno – Iluminação direta em zonas de reunião/com secretárias 
 

Exemplo de disposição (não está à escala)               
DA1 = Área de secretárias, DA2 = Área de reuniões, DA3 = Iluminação de destaque 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTRL = Controlador Easydim2, ligado à rede elétrica, 3 linhas de saída DALI, a alimentação DALI é fornecida pelo controlador  
PB = Botão(ões) de pressão, os botões de pressão são ligados à PBI, que está montada por trás dos botões de pressão 
PBI = Interface de botões de pressão, máx. 3 por linha DALI 
MSNSR = Sensor de movimento, máx. 3 por linha DALI 
DA# = Linhas DALI, as linhas DALI podem estar num cabo de 5 núcleos com a rede ou numa cablagem em separado. Em ambos 
os casos, precisam de ter no mín. 1,5 mm² e estar isoladas da tensão da rede. Máx. 100 m de cablagem por linha DALI. 

 

Princípio de funcionamento predefinido: 
 

• Cada linha DALI funciona como uma Zona conforme especificado acima (Secretárias, Reuniões, Destaque). 

• Todos os sensores de movimento adicionais funcionam em conjunto, com o intuito de aumentar o campo de deteção. 

• Aquando da deteção de movimento, todas as luzes acendem-se automaticamente. No entanto, se o sensor de luz 
detetar muita luz natural, as luzes permanecem desligadas. 

• O sensor de luz regula as luzes da área Secretárias e as luzes da área Reuniões com a mesma quantidade de luz. As 
luzes de destaque só começam a ser reguladas quando houver níveis elevados de luz natural. Se estiver disponível 
muita luz natural, todas as luzes podem mesmo desligar-se por completo. 

• Após a última deteção do sensor de movimento, há um atraso de 15 minutos antes de todas as luzes se desligarem 
automaticamente. 

• Os botões de pressão do exemplo estão ligados a DA1 de forma a atuarem como botões de cena. Para outras funções, 
consulte a tabela abaixo: Funções de botões de pressão de escritório pequeno com zonas de secretárias/reuniões 

• As cenas também podem ser chamadas pela aplicação de smartphone. A aplicação oferece também controlo individual 
de canais.  

 
 
 

PB 

PBI 

CTRL 

DA3 

DA1 

DA2 

DA1 
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Funções de botões de pressão de escritório pequeno com zonas de secretárias/reuniões: 

 

PBI ligada a Botão 1 (A) (Branco) Botão 2 (B) (Cinzento) Botão 3 (D) (Violeta) Botão 4 (C) 
(Vermelho) 

DA1 (Cenas) TRABALHO À 
SECRETÁRIA 

REUNIÃO TODAS OFF TODAS ON 

DA2 (Interruptor) Área de secretárias Área de reuniões Iluminação de 
destaque 

Todas as áreas 

DA3 (Global) TRABALHO À 
SECRETÁRIA 

Todas REGULAÇÃO 
PARA CIMA 

TODAS OFF Todas REGULAÇÃO 
PARA BAIXO 

 
Notas: 

• O comando TODAS OFF indicam ao sistema que o(s) utilizador(es) atual(is) já não está(ão) a utilizar a sala. Por 
conseguinte, o sistema vai utilizar um tempo limite curto e fixo de 60 segundos para o sensor de movimento (para 
permitir aos utilizadores abandonarem a sala) e depois reverte automaticamente para a Cena predefinida (aquela que 
foi chamada pelo fio branco), mas as luzes só se ligam após um movimento de ativação no caso das zonas “LIGAR 
automático”, ou após uma ação num botão de pressão ou na aplicação no caso das zonas “LIGAR manual”. 

• Após um ciclo de ligar/desligar do controlador, a cena que estava ativa antes de ser desligado será reativada.  
 

 
Exemplo de diagrama de ligação do ETAP C4RP4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Botão 1 (A) 
Branco 

Botão 2 (B) 
Cinzento 

Botão 4 (C) 
Vermelho 

Botão 3 (D) 
Violeta 
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Aplicação: Escritório pequeno – Iluminação direta com área de janelas/intermédia e 

corredor 
 

Exemplo de disposição (não está à escala) DA1 = Área de janela, DA2 = Área intermédia, DA3 = Corredor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTRL = Controlador Easydim2, ligado à rede elétrica, 3 linhas de saída DALI, a alimentação DALI é fornecida pelo controlador  
PB = Botão(ões) de pressão, os botões de pressão são ligados à PBI, que está montada por trás dos botões de pressão 
PBI = Interface de botões de pressão, máx. 3 por linha DALI 
MSNSR = Sensor de movimento, máx. 3 por linha DALI 
DA# = Linhas DALI, as linhas DALI podem estar num cabo de 5 núcleos com a rede ou numa cablagem em separado. Em ambos 
os casos, precisam de ter no mín. 1,5 mm² e estar isoladas da tensão da rede. Máx. 100 m de cablagem por linha DALI. 

 
 

Princípio de funcionamento predefinido: 
 

• Cada linha DALI funciona como uma Zona conforme especificado acima (Área de janelas, Área intermédia, Corredor). 

• Todos os sensores de movimento adicionais funcionam em conjunto, com o intuito de aumentar o campo de deteção. 

• Aquando da deteção de movimento, todas as luzes acendem-se automaticamente. No entanto, se o sensor de luz 
detetar muita luz natural, as luzes permanecem desligadas. 

• O sensor de luz regula as luzes da área de Janelas e as luzes da área Intermédia, mas esta última com um desvio de 
30%. As luzes do Corredor não são reguladas em função da luz natural. Se estiver disponível muita luz natural, todas 
as luzes das zonas Janelas e Intermédia irão desligar-se por completo. 

• Após a última deteção do sensor de movimento, há um atraso de 15 minutos antes de todas as luzes se desligarem 
automaticamente. 

• Os botões de pressão do exemplo estão ligados a DA1 de forma a atuarem como botões de cena. Para outras funções, 
consulte a tabela abaixo: Funções de botões de pressão de escritório pequeno com área de 
janelas/intermédia/corredor 

• As cenas também podem ser chamadas pela aplicação de smartphone. A aplicação oferece também controlo individual 
de canais.  

  

PB 

PBI 

CTRL 

DA3 
DA1 

DA2 DA1 
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Funções de botões de pressão de escritório pequeno com áreas de janelas/intermédia/corredor: 
 

PBI ligada a Botão 1 (A) (Branco) Botão 2 (B) (Cinzento) Botão 3 (D) (Violeta) Botão 4 (C) 
(Vermelho) 

DA1 (Cenas) TODAS ON TODAS MÁX TODAS OFF ECONOMIA 

DA2 (Interruptor) Área Janela Área intermédia Área de corredor Todas as áreas 

DA3 (Global) TODAS ON Todas REGULAÇÃO 
PARA CIMA 

TODAS OFF Todas REGULAÇÃO 
PARA BAIXO 

 
Notas: 

• O comando TODAS OFF indicam ao sistema que o(s) utilizador(es) atual(is) já não está(ão) a utilizar a sala. Por 
conseguinte, o sistema vai utilizar um tempo limite curto e fixo de 60 segundos para o sensor de movimento (para 
permitir aos utilizadores abandonar a sala) e depois reverte automaticamente para a Cena predefinida (aquela que foi 
chamada pelo fio branco), mas as luzes só se ligam após um movimento de ativação no caso das zonas “LIGAR 
automático”, ou após uma ação num botão de pressão ou na aplicação no caso das zonas “LIGAR manual”. 

• Após um ciclo de ligar/desligar do controlador, a cena que estava ativa antes de ser desligado será reativada.  
 

 
Exemplo de diagrama de ligação do ETAP C4RP4 
 
 

Botão 1 (A) 
Branco 

Botão 2 (B) 
Cinzento 

Botão 4 (C) 
Vermelho 

Botão 3 (D) 
Violeta 
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Aplicação: Escritório pequeno – Iluminação direta/indireta com iluminação de 

destaque 
 

Exemplo de disposição (não está à escala)               
DA1 = Iluminação direta, DA2 = Iluminação indireta, DA3 = Iluminação de destaque 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTRL = Controlador Easydim2, ligado à rede elétrica, 3 linhas de saída DALI, a alimentação da DALI é fornecida pelo controlador  
PB = Botão(ões) de pressão, os botões de pressão são ligados à PBI, que está montada por trás dos botões de pressão 
PBI = Interface de botões de pressão, máx. 3 por linha DALI 
MSNSR = Sensor de movimento, máx. 3 por linha DALI 
DA# = Linhas DALI, as linhas DALI podem estar num cabo de 5 núcleos com a rede ou numa cablagem em separado. Em ambos 
os casos, precisam de ter no mín. 1,5 mm² e estar isoladas da tensão da rede. Máx. 100 m de cablagem por linha DALI. 

 
 

Princípio de funcionamento predefinido: 
 

• Cada linha DALI funciona como um Grupo conforme especificado acima (Direta, Indireta, Destaque). 

• Todos os sensores de movimento adicionais funcionam em conjunto, com o intuito de aumentar o campo de deteção. 

• Aquando da deteção de movimento, todas as luzes acendem-se automaticamente.  

• O sensor de luz está desativado nesta aplicação. 

• Após a última deteção do sensor de movimento, há um atraso de 15 minutos antes de todas as luzes se desligarem 
automaticamente. 

• Os botões de pressão do exemplo estão ligados a DA1 de forma a atuarem como botões de cena. Para outras funções, 
consulte a tabela abaixo: Funções de botões de pressão de escritório pequeno com iluminação direta/indireta 

• As cenas também podem ser chamadas pela aplicação de smartphone. A aplicação oferece também controlo individual 
de canais.  

 
  

PB 

PBI 

CTRL 

DA3 

DA1 

DA2 

DA1 



13 

Funções de botões de pressão de escritório pequeno com iluminação direta/indireta: 
 

PBI ligada a Botão 1 (A) (Branco) Botão 2 (B) (Cinzento) Botão 3 (D) (Violeta) Botão 4 (C) 
(Vermelho) 

DA1 (Cenas) TODAS ON ILUMINAÇÃO DIRETA TODAS OFF ILUMINAÇÃO 
INDIRETA 

DA2 (Interruptor) Iluminação direta Iluminação indireta Iluminação de 
destaque 

Todas as áreas 

DA3 (Global) TODAS ON Todas REGULAÇÃO 
PARA CIMA 

TODAS OFF Todas REGULAÇÃO 
PARA BAIXO 

 
Notas: 

• O comando TODAS DESLIGADAS indicam ao sistema que o(s) utilizador(es) atual(is) já não está(ão) a utilizar a sala. Por 
conseguinte, o sistema vai utilizar um tempo limite curto e fixo de 60 segundos para o sensor de movimento (para 
permitir aos utilizadores abandonar a sala) e depois reverte automaticamente para a Cena predefinida (aquela que foi 
chamada pelo fio branco), mas as luzes só se ligam após um movimento de ativação no caso das zonas “LIGAR 
automático”, ou após uma ação num botão de pressão ou na aplicação no caso das zonas “LIGAR manual”. 

• Após um ciclo de ligar/desligar do controlador, a cena que estava ativa antes de ser desligado será reativada.  
 

 
Exemplo de diagrama de ligação do ETAP C4RP4 
 

 
  Botão 1 (A) 

Branco 
Botão 2 (B) 

Cinzento 

Botão 4 (C) 
Vermelho 

Botão 3 (D) 
Violeta 
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Aplicação: Escritório open space – 3 zonas de trabalho 
 

Exemplo de disposição (não está à escala)                       DA1 = Zona 1, DA2 = Zona 2, DA3 = Zona 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTRL = Controlador Easydim2, ligado à rede elétrica, 3 linhas de saída DALI, a alimentação DALI é fornecida pelo controlador  
PB = Botão(ões) de pressão, os botões de pressão são ligados à PBI, que está montada por trás dos botões de pressão 
PBI = Interface de botões de pressão, máx. 3 por linha DALI 
MSNSR = Sensor de movimento, máx. 3 por linha DALI 
DA# = Linhas DALI, as linhas DALI podem estar num cabo de 5 núcleos com a rede ou numa cablagem em separado. Em ambos 
os casos, precisam de ter no mín. 1,5 mm² e estar isoladas da tensão da rede. Máx. 100 m de cablagem por linha DALI. 

 

Princípio de funcionamento predefinido: 
 

• Cada linha DALI funciona como uma Zona conforme especificado acima (Zona 1, Zona 2, Zona 3). 

• Todos os sensores de movimento adicionais funcionam localmente na sua própria zona (própria linha DALI). 

• Aquando da deteção de movimento, as luzes dessa zona acendem-se automaticamente. As luzes não se desligam em 
função da luz natural, a regulação mínima de luz natural é 3%. 

• O sensor de luz regula todas as luzes por igual, pelo que posicione o controlador perto da secretária com os níveis de 
luz natural mais baixos para assegurar que há sempre luz suficiente em todas as secretárias. 

• Após a última deteção do sensor de movimento, há um atraso de 30 minutos antes de as luzes de uma zona serem 
reguladas para baixo até 10% e outro atraso de 30 minutos antes de se desligarem automaticamente. Esta é uma 
funcionalidade de conforto para utilizadores num escritório grande, para evitar que fiquem num ambiente totalmente 
às escuras sem aviso. 

• Os botões de pressão do exemplo estão ligados a DA2 de forma a atuarem como botões da zona de controlo. Para 
outras funções, consulte a tabela abaixo: Funções de botões de pressão de escritório open space com 3 zonas de 
trabalho 

• As cenas podem ser sempre chamadas pela aplicação de smartphone. A aplicação oferece também controlo individual 
de canais.  

 
 
 

PB 

PBI 

CTRL 

DA3 

DA2 
DA1 

DA2 
DA2 

DA3 

DA3 
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Funções de botões de pressão de escritório open space com 3 zonas de trabalho: 

 

PBI ligada a Botão 1 (A) (Branco) Botão 2 (B) (Cinzento) Botão 3 (D) (Violeta) Botão 4 (C) 
(Vermelho) 

DA1 (Cenas) TODAS ON ZONA 1 LIGADA ZONA 3 LIGADA ZONA 2 LIGADA 

DA2 (Interruptor) Zona 1 Zona 2 Zona 3 Todas as zonas 

DA3 (Global) TODAS ON Todas REGULAÇÃO 
PARA CIMA 

Não utilizar* Todas REGULAÇÃO 
PARA BAIXO 

* O fio violeta chama a cena “ZONA 3 ON” que não é uma interface de utilizador lógica nesta aplicação. É 
aconselhável utilizar apenas os botões de pressão ligados a DALI 2 (controlo de zona) nesta aplicação. 
 
Notas: 

• O comando TODAS OFF indicam ao sistema que o(s) utilizador(es) atual(is) já não está(ão) a utilizar a sala. Por 
conseguinte, o sistema vai utilizar um tempo limite curto e fixo de 60 segundos para o sensor de movimento (para 
permitir aos utilizadores abandonar a sala) e depois reverte automaticamente para a Cena predefinida (aquela que foi 
chamada pelo fio branco), mas as luzes só se ligam após um movimento de ativação no caso das zonas “LIGAR 
automático”, ou após uma ação num botão de pressão ou na aplicação no caso das zonas “LIGAR manual”. 

• Após um ciclo de ligar/desligar do controlador, a cena que estava ativa antes de ser desligado será reativada.  
 

Exemplo de diagrama de ligação do ETAP C4RP4 
 
 
 
 
 
  

Botão 1 (A) 
Branco 

Botão 2 (B) 
Cinzento 

Botão 4 (C) 
Vermelho 

Botão 3 (D) 
Violeta 
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Aplicação: Escritório open space – com zonas de janelas/intermédia e corredor (área) 
 

Exemplo de disposição (não está à escala)               
DA1 = Área de janela, DA2 = Área intermédia, DA3 = Corredor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTRL = Controlador Easydim2, ligado à rede elétrica, 3 linhas de saída DALI, a alimentação da DALI é fornecida pelo controlador  
PB = Botão(ões) de pressão, os botões de pressão são ligados à PBI, que está montada por trás dos botões de pressão 
PBI = Interface de botões de pressão, máx. 3 por linha DALI 
MSNSR = Sensor de movimento, máx. 3 por linha DALI 
DA# = Linhas DALI, as linhas DALI podem estar num cabo de 5 núcleos com a rede ou numa cablagem em separado. Em ambos 
os casos, precisam de ter no mín. 1,5 mm² e estar isoladas da tensão da rede. Máx. 100 m de cablagem por linha DALI. 

 

Princípio de funcionamento predefinido: 
 

• Cada linha DALI funciona como uma Zona conforme especificado acima (Área de janelas, Área intermédia, Corredor). 

• Todos os sensores de movimento adicionais funcionam em conjunto, com o intuito de aumentar o campo de deteção. 

• Aquando da deteção de movimento, as luzes dessa zona acendem-se automaticamente. As luzes não se desligam em 
função da luz natural, a regulação mínima de luz natural é 3%. 

• O sensor de luz regula as luzes da área de Janelas e as luzes da área Intermédia, mas esta última com um desvio de 
30%. As luzes do Corredor não são reguladas em função da luz natural. O nível mínimo de regulação em função da luz 
natural é 3%. 

• Após a última deteção do sensor de movimento, há um atraso de 30 minutos antes de as luzes das áreas Janelas e 
Intermédia serem reguladas para baixo até 10% e outro atraso de 30 minutos antes de se desligarem 
automaticamente. Esta á uma funcionalidade de conforto para utilizadores num escritório grande, para evitar que 
fiquem num ambiente totalmente às escuras sem aviso. Para as luzes da área Corredor, o tempo de atraso é reduzido 
a apenas 10 minutos antes de as luzes serem reguladas para baixo até 10% e outros 10 minutos antes de serem 
desligadas. 

• Os botões de pressão do exemplo estão ligados a DA1 de forma a atuarem como botões de cena. Para outras funções, 
consulte a tabela abaixo: Funções de botões de pressão de escritório open space com área de 
janelas/intermédia/corredor 

• As cenas também podem ser chamadas pela aplicação de smartphone. A aplicação oferece também controlo individual 
de canais.  

 

PB 

PBI 

CTRL 

DA3 DA1 

DA2 
DA1 DA3 

DA3 

DA2 
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Funções de botões de pressão de escritório open space com área de janelas/intermédia/corredor: 

 

PBI ligada a Botão 1 (A) (Branco) Botão 2 (B) (Cinzento) Botão 3 (D) (Violeta) Botão 4 (C) 
(Vermelho) 

DA1 (Cenas) TODAS ON TODAS MÁX TODAS OFF ECONOMIA 

DA2 (Interruptor) Área Janela Área intermédia Área de corredor Todas as áreas 

DA3 (Global) TODAS ON Todas REGULAÇÃO 
PARA CIMA 

TODAS OFF Todas REGULAÇÃO 
PARA BAIXO 

 
Notas: 

• O comando TODAS OFF indica ao sistema que o(s) utilizador(es) atual(is) já não está(ão) a utilizar a sala. Por 
conseguinte, o sistema vai utilizar um tempo limite curto e fixo de 60 segundos para o sensor de movimento (para 
permitir aos utilizadores abandonarem a sala) e depois reverte automaticamente para a Cena predefinida (aquela que 
foi chamada pelo fio branco), mas as luzes só se ligam após um movimento de ativação no caso das zonas “LIGAR 
automático”, ou após uma ação num botão de pressão ou na aplicação no caso das zonas “LIGAR manual”. 

• Após um ciclo de ligar/desligar do controlador, a cena que estava ativa antes de ser desligado será reativada.  
 

 
Exemplo de diagrama de ligação do ETAP C4RP4 
 
 

Botão 1 (A) 
Branco 

Botão 2 (B) 
Cinzento 

Botão 4 (C) 
Vermelho 

Botão 3 (D) 
Violeta 
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Aplicação: Corredores/Armazém  
 

Exemplo de disposição (não está à escala)     DA1 = Entrada A, DA2 = Área intermédia, DA3 = Entrada B 

 
 

 

 
 
CTRL = Controlador Easydim2, ligado à rede elétrica, 3 linhas de saída DALI, a alimentação DALI é fornecida pelo controlador  
PB = Botão(ões) de pressão, os botões de pressão são ligados à PBI, que está montada por trás dos botões de pressão 
PBI = Interface de botões de pressão, máx. 3 por linha DALI 
MSNSR = Sensor de movimento, máx. 3 por linha DALI 
DA# = Linhas DALI, as linhas DALI podem estar num cabo de 5 núcleos com a rede ou numa cablagem em separado. Em ambos 
os casos, precisam de ter no mín. 1,5 mm² e estar isoladas da tensão da rede. Máx. 100 m de cablagem por linha DALI. 

 
 
 

Princípio de funcionamento predefinido: 
 

• Cada linha DALI funciona como uma Zona conforme especificado acima (Entrada A, Área intermédia, Entrada B). 

• Todos os sensores de movimento funcionam localmente na linha DALI à qual estão ligadas. 

• Aquando da deteção de movimento, as luzes dessa zona acendem-se automaticamente. 

• O sensor de luz regula todas as luzes de igual modo sem desvio. As luzes não se desligam em função da luz natural, a 
regulação mínima de luz natural é 10%. 

• Após a última deteção do sensor de movimento, há um atraso de 10 minutos antes de as luzes da Entrada A e da 
Entrada B serem reguladas para baixo até 10% e outro atraso de 10 minutos antes de se desligarem automaticamente. 
Esta é uma funcionalidade de conforto para utilizadores em corredores não totalmente cobertos pela amplitude dos 
sensores, para evitar que fiquem num ambiente totalmente às escuras sem aviso. Para as luzes da Área intermédia, o 
tempo de atraso é reduzido a apenas 5 minutos antes de as luzes serem reguladas para baixo até 10% e outros 5 
minutos antes de serem desligadas. 

• Os botões de pressão do exemplo estão ligados a DA1 de forma a atuarem como botões de cena. Para outras funções, 
consulte a tabela abaixo: Funções de botões de pressão corredores/armazém 

• As cenas também podem ser chamadas pela aplicação de smartphone. A aplicação oferece também controlo individual 
de canais.  

 
 
  

PB 

PBI 

CTRL 

DA2 

DA1 

DA3 

DA3 

DA2 
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Funções de botões de pressão corredores/armazém: 
 

PBI ligada a Botão 1 (A) (Branco) Botão 2 (B) (Cinzento) Botão 3 (D) (Violeta) Botão 4 (C) 
(Vermelho) 

DA1 (Cenas) TODAS ON INTERMÉDIA ECO TODAS OFF TODAS ECO 

DA2 (Interruptor) Entrada A Área intermédia Entrada B Todas as áreas 

DA3 (Global) TODAS ON Todas REGULAÇÃO 
PARA CIMA 

TODAS OFF Todas REGULAÇÃO 
PARA BAIXO 

 
Notas: 

• O comando TODAS OFF indica ao sistema que o(s) utilizador(es) atual(is) já não está(ão) a utilizar a sala. Por 
conseguinte, o sistema vai utilizar um tempo limite curto e fixo de 60 segundos para o sensor de movimento (para 
permitir aos utilizadores abandonarem a sala) e depois reverte automaticamente para a Cena predefinida (aquela que 
foi chamada pelo fio branco), mas as luzes só se ligam após um movimento de ativação no caso das zonas “LIGAR 
automático”, ou após uma ação num botão de pressão ou na aplicação no caso das zonas “LIGAR manual”. 

• Após um ciclo de ligar/desligar do controlador, a cena que estava ativa antes de ser desligado será reativada.  
 

 
Exemplo de diagrama de ligação do ETAP C4RP4 
   

Botão 1 (A) 
Branco 

Botão 2 (B) 
Cinzento 

Botão 4 (C) 
Vermelho 

Botão 3 (D) 
Violeta 
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Aplicação: Cantina/Copa  
 

Exemplo de disposição (não está à escala)                    DA1 = Área principal, DA2 = Entrada, DA3 = 

Cozinha 
 

 
 
CTRL = Controlador Easydim2, ligado à rede elétrica, 3 linhas de saída DALI, a alimentação DALI é fornecida pelo controlador  
PB = Botão(ões) de pressão, os botões de pressão são ligados à PBI, que está montada por trás dos botões de pressão 
PBI = Interface de botões de pressão, máx. 3 por linha DALI 
MSNSR = Sensor de movimento, máx. 3 por linha DALI 
DA# = Linhas DALI, as linhas DALI podem estar num cabo de 5 núcleos com a rede ou numa cablagem em separado. Em ambos 
os casos, precisam de ter no mín. 1,5 mm² e estar isoladas da tensão da rede. Máx. 100 m de cablagem por linha DALI. 

 
 

Princípio de funcionamento predefinido: 
 

• Cada linha DALI funciona como uma Zona conforme especificado acima (Área principal, Entrada, Cozinha). 

• Todos os sensores de movimento funcionam localmente na linha DALI à qual estão ligadas. 

• Aquando da deteção de movimento, as luzes de Entrada e Cozinha acendem-se automaticamente, as luzes da Área 
principal precisam da ação de LIGAR automático (através do botão de pressão ou da aplicação) para se acenderem. 

• O sensor de luz regula apenas a Área principal. As luzes não se desligam em função da luz natural, a regulação mínima 
de luz natural é 10%. 

• Após a última deteção do sensor de movimento, há um atraso de 20 minutos antes de as luzes da Área principal serem 
reguladas para baixo até 10% e outro atraso de 20 minutos antes de se desligarem automaticamente. Esta é uma 
funcionalidade de conforto para utilizadores numa cantina não totalmente coberta pela amplitude dos sensores, para 
evitar que fiquem num ambiente totalmente às escuras sem aviso. Para as luzes das áreas Entrada e Cozinha, o tempo 
de atraso é reduzido a apenas 5 minutos antes de as luzes serem reguladas para baixo até 10% e outros 5 minutos 
antes de serem desligadas. 

• Os botões de pressão do exemplo estão ligados a DA2 de forma a atuarem como botões da zona. Para outras funções, 
consulte a tabela abaixo: Funções de botões de pressão cantina/copa 

• As cenas também podem ser chamadas pela aplicação de smartphone. A aplicação oferece também controlo individual 
de canais.  
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Funções de botões de pressão cantina/copa: 
 

PBI ligada a Botão 1 (A) (Branco) Botão 2 (B) (Cinzento) Botão 3 (D) (Violeta) Botão 4 (C) 
(Vermelho) 

DA1 (Cenas) TODAS LIGADAS ÁREA PRINCIPAL TODAS DESLIGADAS COZINHA 

DA2 (Interruptor) Área principal Entrada Cozinha Todas as áreas 

DA3 (Global) TODAS LIGADAS Todas REGULAÇÃO 
PARA CIMA 

TODAS DESLIGADAS Todas REGULAÇÃO 
PARA BAIXO 

 
Notas: 

• O comando TODAS DESLIGADAS indica ao sistema que o(s) utilizador(es) atual(is) já não está(ão) a utilizar a sala. Por 
conseguinte, o sistema vai utilizar um tempo limite curto e fixo de 60 segundos para o sensor de movimento (para 
permitir aos utilizadores abandonarem a sala) e depois reverte automaticamente para a Cena predefinida (aquela que 
foi chamada pelo fio branco), mas as luzes só se ligam após um movimento de ativação no caso das zonas “LIGAR 
automático”, ou após uma ação num botão de pressão ou na aplicação no caso das zonas “LIGAR manual”. 

• Após um ciclo de ligar/desligar do controlador, a cena que estava ativa antes de ser desligado será reativada.  
 

 
Exemplo de diagrama de ligação do ETAP C4RP4 
  

Botão 1 (A) 
Branco 

Botão 2 (B) 
Cinzento 

Botão 4 (C) 
Vermelho 

Botão 3 (D) 
Violeta 
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Aplicação: Balneários  
 

Exemplo de disposição (não está à escala)      DA1 = Área de cacifos, DA2 = Lavatórios, DA3 = Cubículos 

 

 
 
CTRL = Controlador Easydim2, ligado à rede elétrica, 3 linhas de saída DALI, a alimentação da DALI é fornecida pelo controlador  
PB = Botão(ões) de pressão, os botões de pressão são ligados à PBI, que está montada por trás dos botões de pressão 
PBI = Interface de botões de pressão, máx. 3 por linha DALI 
MSNSR = Sensor de movimento, máx. 3 por linha DALI 
DA# = Linhas DALI, as linhas DALI podem estar num cabo de 5 núcleos com a rede ou numa cablagem em separado. Em ambos 
os casos, precisam de ter no mín. 1,5 mm² e estar isoladas da tensão da rede. Máx. 100 m de cablagem por linha DALI. 
 

AVISO: As interfaces dos controladores e botões de pressão Easydim2 não são adequados para locais 
húmidos. Posicione sempre o controlador num local seco sem risco de condensação. Devem ser utilizados 
equipamentos como sensores de extensão e luminárias adequados às condições ambientais aplicáveis, 
caso seja necessária uma instalação em áreas húmidas. Monte as interfaces dos botões de pressão em 
caixas de montagem com classificação IP adequadamente selecionada, com botões de pressão igualmente 
protegidos contra a humidade. 
 

Princípio de funcionamento predefinido: 
 

• Cada linha DALI funciona como uma Zona conforme especificado acima (Área de cacifos, Lavatórios, Cubículos). 

• Todos os sensores de movimento funcionam em conjunto. 

• Aquando da deteção de movimento, todas as luzes acendem-se automaticamente. 

• O sensor de luz está desativado. 

• Após a última deteção do sensor de movimento, há um atraso de 5 minutos antes de as luzes da Área de cacifos serem 
reguladas para baixo até 10% e outro atraso de 5 minutos antes de se desligarem automaticamente. O atraso é de 
apenas 2 minutos para os Lavatórios antes de as luzes serem reguladas para 10% e de outros 2 minutos antes de se 
desligarem. Para as luzes da área Cubículos, o tempo de atraso é de 10 minutos antes de as luzes serem reguladas para 
baixo até 30% e outros 10 minutos antes de serem desligadas. Esta é uma funcionalidade de conforto para utilizadores 
numa área não totalmente coberta pela amplitude dos sensores, para evitar que fiquem num ambiente totalmente às 
escuras sem aviso. 

• Os botões de pressão do exemplo estão ligados a DA1 de forma a atuarem como botões de cena. Para outras funções, 
consulte a tabela abaixo: Funções de botões de pressão dos balneários. 

• As cenas também podem ser chamadas pela aplicação de smartphone. A aplicação oferece também controlo 
individual de canais.   
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Funções de botões de pressão dos balneários: 
 

PBI ligada a Botão 1 (Branco) Botão 2 (Cinzento) Botão 3 (Violeta) Botão 4 (Vermelho) 

DA1 (Cenas) TODAS LIGADAS CACIFOS LIGADAS TODAS DESLIGADAS CUBÍCULOS 
DESLIGADAS 

DA2 (Interruptor) Área de cacifos Lavatórios Cubículos Todas as áreas 

DA3 (Global) TODAS LIGADAS Todas REGULAÇÃO 
PARA CIMA 

TODAS DESLIGADAS Todas REGULAÇÃO 
PARA BAIXO 

 
Notas: 

• O comando TODAS DESLIGADAS indica ao sistema que o(s) utilizador(es) atual(is) já não está(ão) a utilizar a sala. Por 
conseguinte, o sistema vai utilizar um tempo limite curto e fixo de 60 segundos para o sensor de movimento (para 
permitir aos utilizadores abandonarem a sala) e depois reverte automaticamente para a Cena predefinida (aquela que 
foi chamada pelo fio branco), mas as luzes só se ligam após um movimento de ativação no caso das zonas “LIGAR 
automático”, ou após uma ação num botão de pressão ou na aplicação no caso das zonas “LIGAR manual”. 

• Após um ciclo de ligar/desligar do controlador, a cena que estava ativa antes de ser desligado será reativada.  
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Instruções de montagem e cablagem  
 
Controlador de encastrar C1C20-B 
 
Mecânico 
O controlador para montagem de encastrar pode ser montado num recorte com um diâmetro de 90-95 
mm. A espessura do teto pode variar entre 3-30 mm. Nos tetos de metal fino ou de outro tipo de material 
macio, deve ser adicionada uma placa resistente (por exemplo, de madeira) ou algo semelhante para evitar 
que as molas danifiquem o teto. A altura livre acima do teto deve ter, no mínimo, 60 mm (medida a partir 
da parte inferior da placa do teto), a fim de dar espaço para o conector. 
 
 
    

Para os sensores de expansão e 
acessórios relacionados, consulte 
www.etaplighting.com  

A área de deteção de movimento é retangular, com 
a vista mais larga alinhada com as molas e o eixo ao 
longo do logótipo da ETAP e das aberturas dos 
sensores. O sensor deve ser montado numa área 
com muita luz natural (caso haja) e, como também 
é um ponto de ligação Bluetooth, perto de uma 
área em que seja mais provável alguém se sentar 
para controlar as luzes através da aplicação de 
smartphone. A área de deteção de 

movimentos pequenos a 
uma altura de montagem 
de 2,8 m é de 
aproximadamente 4x6 
m, enquanto para 
movimentos grandes é 
de aproximadamente 
6x8 m. A altura máx. para 
a deteção de 
movimentos pequenos é 
de 3,5 m. 

http://www.etaplighting.com/
http://www.etaplighting.com/
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Dados técnicos do C1C20-B 

Tensão de funcionamento 230V AC 50 Hz 

Isolamento dos fios Toda a cablagem tem de estar isolada da tensão de rede, pois a 
DALI NÃO é SELV! 

Alimentação de corrente da 
linha DALI 

Consulte acima “1. Limites do sistema” 

Material da caixa do 
controlador 

 
 
ASA 
 
  

Esquemas da cablagem Consulte acima “Aplicações” 

Temperatura de 
funcionamento 

0 °C … +50 °C (para uma deteção de movimento PIR fiável, a 
diferença de temperatura entre objetos em movimento e o 
segundo plano deve ser de, pelo menos, 5°C) 

Diâmetro e terminação dos fios É fornecida uma ficha que aceita os seguintes tipos de fio: 
 
Condutor sólido:                           0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG 
Condutor de entrançado fino:       0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG 
Condutor de entrançado fino 
   com terminal com anel de plástico:                 0,25 … 1,5 mm² 
Condutor de entrançado fino 
   com terminal sem anel de plástico:           0,25 … 2,5 mm² 

  
8 - 9 mm  
 

Para Easydim2, é aconselhável utilizar 1,5 mm² 
 

Material conector: PA 66 cinzento, mola de aperto CrNi, 
contactos Ecu de cobre eletrolítico estanhado 

Funcionamento predefinido  No arranque, o modo de funcionamento tem de ser definido 
através da aplicação.  

Dimensões (P x A) Diâm. 100X52 mm (excl. ficha). 
Consulte o esquema com as dimensões acima para mais 
informações. 

 
 
 
 
Ligações: 
 

As ligações do controlador estão marcadas da seguinte forma: 
3 = LINHA DALI 3 
2 = LINHA DALI 2 
1 = LINHA DALI 1 
C = LINHA DALI COMUM PARA AS LINHAS 1, 2 e 3 
N, L = REDE ELÉTRICA 230V AC 50Hz 
 
As ligações são feitas à ficha que permite aliviar a tensão do cabo, após o que é ligado ao controlador. 
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Ligação típica através de uma caixa de derivação ilustrada acima (as cores destinam-se apenas a tornar o 
esquema mais claro). 
 
 
 
Controlador e caixa encastrada C1C20/01-200 
 
Mecânico 
Consulte acima a parte do controlador. A caixa tem as seguintes dimensões: 
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Um cabo com pré-ligações na caixa de ligação tem um comprimento aproximado de 2 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados técnicos do C1C20/01-200 

Tensão de funcionamento 230V AC 50 Hz 

Isolamento dos fios Toda a cablagem tem de estar isolada da tensão de rede, pois a 
DALI NÃO é SELV! 

Alimentação de corrente da 
linha DALI 

Consulte acima “1. Limites do sistema” 

Esquemas da cablagem Consulte acima “Aplicações” 

Material da caixa  
 
PP                                
 
 

Temperatura de 
funcionamento 

0 °C … +50 °C (para uma deteção de movimento PIR fiável, a 
diferença de temperatura entre objetos em movimento e o 
segundo plano deve ser de, pelo menos, 5°C) 

Cablagem O condutor de ligação do controlador está pré-ligado (cabo do 
tipo LIHH). Ligação à entrada REDE e às saídas REDE+DALI 
através de ligações Wieland GST18. Na caixa, o conector de 
entrada REDE é MACHO (ficha) e os conectores de saída 
REDE+DALI são FÊMEA (tomada). Relativamente aos acessórios 
para cablagem, consulte www.etaplighting.com ou o 
distribuidor local da Wieland. 
 
Todos os condutores utilizados devem ter uma secção mínima 
igual ou superior a 1,5 mm² dependendo das regulamentações 
locais. 

Funcionamento predefinido  No arranque, o modo de funcionamento tem de ser definido 
através da aplicação.  

Dimensões (C x L x A) Controlador: Diâm. 100X52 mm (excl. ficha). 
Caixa: 125x120x82 mm. 
Consulte os esquemas com as dimensões acima para mais 
informações. 

  

http://www.etaplighting.com/
http://www.etaplighting.com/
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Controlador de montagem saliente C1C30 
 
Mecânico 
O controlador de montagem saliente tem as seguintes dimensões: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A entrada do cabo pode ser feita por cima. Apesar de dispor de ligações suficientes para a passagem da 
cablagem, é aconselhável utilizar uma caixa de ligação separada (especialmente se forem utilizados 
cabos de 2,5 mm²) ou se a única opção for uma entrada lateral. Nestes casos, utilize uma caixa de ligação 
de montagem saliente rígida ou um sistema de cabo auxiliar ao qual montar o C1C30-B.  
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Dados técnicos do C1C30-B 

Tensão de funcionamento 230V AC 50 Hz 

Isolamento dos fios Toda a cablagem tem de estar isolada da tensão de rede, pois a 
DALI NÃO é SELV! 

Alimentação de corrente da 
linha DALI 

Consulte acima “1. Limites do sistema” 

Material da caixa do 
controlador 

 
 
ASA                              num cilindro de alumínio revestido a pó  
                                     montado num suporte de ferro zincado. 

Esquemas da cablagem Consulte acima “Aplicações” 

Temperatura de 
funcionamento 

0 °C … +50 °C (para uma deteção de movimento PIR fiável, a 
diferença de temperatura entre objetos em movimento e o 
segundo plano deve ser de, pelo menos, 5°C) 

Diâmetro e terminação dos fios Os conectores aceitam os seguintes tipos de fio: 
 
Condutor sólido:                                              0,5 … 2,5 mm²  
Condutor de entrançado fino:                              0,5 … 2,5 mm² 
Condutor de entrançado rígido:                             1,5 … 2,5 mm² 

  
9 ± 1 mm  
 

Para Easydim2, é aconselhável utilizar 1,5 mm² 
 

Material da caixa do conector: PC branco,  
Inserções: Aço inoxidável e cobre estanhado 

Funcionamento predefinido  No arranque, o modo de funcionamento tem de ser definido 
através da aplicação.  

Dimensões (P x A) Diâm. 100x100 mm 
Consulte o esquema com as dimensões acima para mais 
informações. 
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Interface de botões de pressão C4N60 
 
A interface de botões de pressão pode ser utilizada como dispositivo de entrada de 4 canais para entre 1 
a 4 contactos sem tensão. 
A interface de botões de pressão foi concebida para ser montada diretamente por trás dos botões de 
pressão na caixa da parede.  
Mantenha a distância até ao ramal da DALI principal o mais curta possível, pois toda a cablagem da DALI 
atinge o comprimento máximo admissível de 100 m por linha Easydim2 DALI. 
O aumento do comprimento dos fios para ligação dos botões de pressão é proibido. Isole os condutores 
que não sejam utilizados! 
 
 
Ligações da cablagem: 
 
LARANJA:  LINHA DALI 
LARANJA: LINHA DALI 
VERMELHO: ENTRADA N.º 4  
VIOLETA: ENTRADA N.º 3 
CINZENTO:  ENTRADA N.º 2 
BRANCO: ENTRADA N.º 1 
PRETO: LIGAÇÃO COMUM PARA AS ENTRADAS DOS 4 BOTÕES DE PRESSÃO 
 
Dados técnicos da C4N60 

Tensão de funcionamento DALI fornecida (normalmente 16V DC) 

Isolamento dos fios 600V RMS, sem halogéneo 

Consumo de corrente da linha DALI 4 mA 

Modo de entrada 
Isole sempre os condutores que não sejam 
utilizados! 
 

Apenas são permitidos contactos sem tensão 
(flutuantes). Os contactos devem ser 
adequados para um funcionamento de baixa 
tensão e baixa corrente (por exemplo, 
dourados). 

Temperatura de funcionamento 0 °C … +50 °C 

Diâmetro e terminação dos fios 24 AWG (0,25 mm²) 
Terminação com terminais de Ø 1,25 mm  

  
8 mm  
 

Funcionamento predefinido  Colocação automática em funcionamento 
como parte do processo de arranque através 
da aplicação Easydim2  

Dimensões (C x L x A) 
- Fios esticados 
- Espaço necessário na caixa de parede 

 
130x30x7 mm 
50x30x10 mm (excluindo os conectores para 
ligar os fios da DALI) 

  

C4N60 

LARANJA 
LARANJA 
VERMELHO 
VIOLETA 
CINZENTO 
BRANCO 
PRETO 

A conformidade com as diretivas aplicáveis da UE é confirmada pelo 
símbolo CE. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio 

V
1

.0
   

2
0

-1
1

-2
0

1
9

 

ETAP Iluminação Lda Desenvolvimento  

Tagus Park Núcleo Central, 345/347 

2740-122 Oeiras - Portugal 

Tel. +351 916 422 834 
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Aplicação para smartphone ETAP Easydim2  
 

A aplicação está disponível na Google Play ou em www.etaplighting.com 
CONFIGURAÇÃO INICIAL para instalação completa (para o “MANUAL DO UTILIZADOR” com instruções para 
utilização diária e para uma “APRESENTAÇÃO DAS DEFINIÇÕES” completa, consulte mais à frente) 
 

Inicie a aplicação, é apresentado o Ecrã 1. Prima “SCAN NEW DEVICES” (Procurar por novos dispositivos) para 
começar a procurar por dispositivos (Ecrã 2) e, assim que o dispositivo aparecer na lista (Ecrã 3), selecione o 
dispositivo para estabelecer ligação. 
PS: ao arrancar, o controlador apresenta um LED verde para indicar a rede elétrica e, assim que estiver pronto 
para a ligação à aplicação, um LED amarelo pisca a cada três segundos. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrã 1     Ecrã 2     Ecrã 3 
 

 
 
Se já tiver utilizado a aplicação previamente, verá uma lista de 
dispositivos conhecidos no arranque (Ecrã 4). 

 
 
 
 

Assim que o dispositivo pretendido for apresentado, pode 
selecioná-lo sem precisar de esperar pelo fim da procura.  
 
Quando a ligação estiver estabelecida, o LED amarelo pisca a cada 
segundo para indicar a ligação à aplicação. 
 
Nota: se, durante o processo, aparecer um ecrã de início de sessão, 
inicie sessão como “manager”, cuja palavra-passe é também 
“manager” 

 
 

 
Ecrã 4 
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Depois de selecionar o dispositivo Easydim a usar, ser-lhe-á apresentado o modo de seleção (Ecrã 5). A 
aplicação envia a configuração referente ao modo selecionado para o controlador e confirma quando 
estiver pronto (Ecrã 6). Depois de premir “CONTINUE” (Continuar), chega ao ecrã “Devices Connected” 
(Dispositivos ligados) (Ecrã 7). Prima RE-SCAN (Procurar de novo) neste ecrã para procurar pelos 
componentes da instalação nas linhas DALI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrã 5     Ecrã 6     Ecrã 7 
 

O processo de procura pode demorar vários minutos a concluir, dependendo do n.º de componentes 
ligados ao controlador. À medida que a procura vai progredindo de uma linha DALI para a seguinte, o 
ecrã é atualizado para refletir a linha que está a ser procurada no momento (Ecrã 8, Ecrã 9, Ecrã 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrã 8     Ecrã 9     Ecrã 10 
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Após a conclusão da procura, o Ecrã 7 reaparece com uma atualização da configuração encontrada (Ecrã 
11). Verifique todas as lâmpadas, sensores e painéis de botões de pressão instalados são encontrados 
nas linhas DALI certas, conforme pretendido na instalação. Se forem encontrados erros (por exemplo, 
demasiados dispositivos numa determinada linha), essa situação será indicada em “Error found. Please 
re-check connections” (Erro encontrado. Verifique de novo as ligações) (Ecrã 12). 
 

        
Ecrã 11     Ecrã 12     Ecrã 13 
 

Quando todos os dispositivos tiverem sido corretamente encontrados, prima “CONTINUE” (Continuar) 
(Ecrã 11) e é apresentado o ecrã Sensor Calibration (Calibração do sensor) (Ecrã 13). Prima “CALIBRATE” 
(Calibrar) para iniciar o processo de calibração. Conforme explicado no ecrã, os diferentes passos do 
processo podem demorar algum tempo. Para que demore o menos tempo possível, afaste-se dois a três 
metros do sensor durante o processo de calibração para as leituras do sensor estarem estáveis, mas não 
demasiado para que a aplicação continue ligada. Se as leituras estiverem estáveis, o primeiro passo 
demora menos de um minuto. 
O progresso é mostrado no ecrã conforme ilustrado abaixo (Ecrã 14-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrã 14             Ecrã 15        Ecrã 16    Ecrã 17  
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Após a conclusão do processo de calibração, é apresentado o nível de calibração (996 no Ecrã 17). Se a 
calibração automática (que se baseia no nível de luz instalado) não for a pretendida, pode reiniciar o 
processo de calibração premindo “CALIBRATE” (Calibrar) ou pode mudá-la manualmente, conforme 
explicado na secção APRESENTAÇÃO DAS DEFINIÇÕES abaixo. 
 
Prima “END” (Terminar) para terminar o processo de calibração e o processo de configuração fica 
também concluído. 
Verá agora aparecer o ecrã principal do modo selecionado (Ecrã 18). Agora, pode chamar as cenas 
pertencentes ao modo, com os sete botões da esquerda, ou ajustar os níveis de iluminação global com a 
barra deslizante principal da direita.  
 
Para controlar uma zona individual, prima o ícone do menu da parte superior esquerda ou, em 
alternativa, toque ou deslize no nome da zona (Classroom (Sala de aula) no nosso exemplo). Desta 
forma, pode alternar entre a zona principal e as três zonas secundárias, e controlar a iluminação ao seu 
gosto (Ecrã 19). 
 
Se a regulação dependente da luz natural estiver ativa, as barras deslizantes mostram tanto o nível do 
ponto de definição (linha azul grossa na parte superior da barra amarela), como o nível com 
compensação da luz natural (linha amarela fina, barra amarelo escuro). Dependendo das definições, 
estes níveis são ou não apresentados também sob a forma de percentagem. É possível aceder ao ecrã 
Settings (Definições) (Ecrã 20) através do ícone da engrenagem na parte superior direita de qualquer 
ecrã de zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrã 18     Ecrã 19     Ecrã 20 
 
AVISO: A ETAP, com base em décadas de experiência em sistemas de controlo da iluminação, predefiniu 
as definições. Aconselhamos vivamente a não alterar estas definições antes da entrega ao utilizador, 
salvo se absolutamente necessário. Se pretender experimentar por si mesmo, consulte a secção 
“APRESENTAÇÃO DAS DEFINIÇÕES” abaixo e, em seguida, efetue uma Factory Reset (Reposição das 
definições de fábrica). A Factory Reset (Reposição das definições de fábrica) está disponível se descer 
pelo ecrã Settings (Definições) (Ecrã 20) e, por baixo da secção System (Sistema), selecione “About 
System” (Acerca do sistema) que mostra o Ecrã 21. 
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Contudo, INCENTIVAMOS a alteração do nome de controlador predefinido (clicando nele e especificando 
um nome novo, conforme mostrado no Ecrã 22) para um nome que faça mais sentido para o utilizador, 
como por exemplo o nome/número da sala. O nome do controlador tem sempre como sufixo uma ID de 
quatro caracteres que é necessária para fins de serviço. Clique no ícone de gravar no canto superior 
direito (Ecrã 23) para guardar as alterações ao controlador.  
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Ecrã 21     Ecrã 22     Ecrã 23 
 
 
CONCLUIR ANTES DA ENTREGA: 
 
Aconselhamos fazer o seguinte antes da entrega: 

• Apesar de o sistema poder ter encontrado todas as interfaces de botões de pressão, tal não é 
garantia de que funcionam conforme o previsto (os fios dos botões podem ter sido trocados)… 
verifique se todos os botões de pressão funcionam conforme previsto. Como serviço ao seu 
cliente, pode recortar as etiquetas do Anexo 4 e colocá-las por trás da janela do botão de pressão 
ou entregar essas páginas ao seu cliente. 

• Se estiver previsto que será a entidade responsável pela manutenção do sistema, poderá querer 
alterar a palavra-passe predefinida do gestor. Tenha em atenção que, caso altere a palavra-passe 
e a perca, apenas uma visita do serviço de assistência da ETAP poderá restaurar o sistema para as 
predefinições. 

• Nas definições, desative “Login Automatically” (Iniciar sessão automaticamente). 

• Guarde uma cópia deste manual para futura referência. 

• Deixe pelo menos o Manual do utilizador da aplicação na sala (por exemplo, num botão de 
pressão ou na porta). 
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MANUAL DO UTILIZADOR 
 
Depois de instalar a aplicação ETAPEasydim2 a partir da Google Play Store ou do 
Website da ETAP, inicie a aplicação tocando no ícone da aplicação Easydim2. 
 
A aplicação abre-se e é apresentado o Ecrã 1. Prima “SCAN NEW DEVICES” (Procurar por 
novos dispositivos) para começar a procurar por dispositivos (Ecrã 2) e, assim que o 
dispositivo aparecer na lista (Ecrã 3), selecione o dispositivo para estabelecer ligação. 
PS: ao arrancar, o controlador apresenta um LED verde para indicar a rede elétrica e, assim que estiver 
pronto para a ligação à aplicação, um LED amarelo pisca a cada três segundos. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrã 1     Ecrã 2     Ecrã 3 
 

 
 
Se já tiver utilizado a aplicação previamente, verá uma lista de 
dispositivos conhecidos no arranque (Ecrã 4). 

 
 
 
 

Assim que o dispositivo pretendido for apresentado, pode 
selecioná-lo sem precisar de esperar pelo fim da procura.  
 
Quando a ligação estiver estabelecida, o LED amarelo pisca a cada 
segundo para indicar a ligação à aplicação. 
 
Nota: se, durante o processo, aparecer um ecrã de início de sessão, 
inicie sessão como “user”, cuja palavra-passe é também “user” e 
ative “Login Automatically” (Iniciar sessão automaticamente) (Ecrã 
6). Se estas credenciais não funcionarem, contacte o gestor da 
instalação. 

 
Ecrã 4 
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Ecrã 5     Ecrã 6 
 

Verá agora aparecer o ecrã principal do modo selecionado (Ecrã 7). Agora, pode chamar as cenas pertencentes ao 
modo, com os sete botões da esquerda, ou ajustar os níveis de iluminação global com a barra deslizante principal 
da direita.  
Para controlar uma zona individual, prima o ícone do menu da parte superior esquerda ou, em alternativa, toque 
ou deslize no nome da zona (Classroom (Sala de aula) no nosso exemplo). Desta forma, pode alternar entre a zona 
principal e as três zonas secundárias, e controlar a iluminação ao seu gosto (Ecrã 8). 
Se a regulação dependente da luz natural estiver ativa, as barras deslizantes mostram tanto o nível do ponto de 
definição (linha azul grossa na parte superior da barra amarela), como o nível com compensação da luz natural 
(linha amarela fina, barra amarelo escuro). Dependendo das definições, estes níveis são ou não apresentados 
também sob a forma de percentagem. É possível aceder ao ecrã Settings (Definições) (Ecrã 9) através do ícone da 
engrenagem na parte superior direita de qualquer ecrã de zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrã 7     Ecrã 8     Ecrã 9 
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Incentivamos a alteração do nome de controlador predefinido (tocando em “About System” (Acerca do 
sistema), após o que é apresentado o Ecrã 10) e especificando um nome novo conforme mostrado no 
Ecrã 11, que aparece quando toca no nome do controlador, para um nome que faça mais sentido para o 
utilizador, como por exemplo o nome/número da sala. O nome do controlador tem sempre como sufixo 
uma ID de quatro caracteres que é necessária para fins de serviço. Clique no ícone de gravar no canto 
superior direito (Ecrã 12) para guardar as alterações ao controlador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrã 10     Ecrã 11     Ecrã 12 
 
Para além da aplicação, também poderá haver botões de pressão instalados na sua sala. O 
comportamento do botão de pressão foi definido pelo instalador ou pelo gestor da instalação. Se forem 
utilizados botões de pressão da ETAP, haverá uma janela transparente que permite a explicação da 
função dos botões. Se o instalador tiver deixado documentação, o utilizador vai encontrar etiquetas 
predefinidas no Anexo 4 ou, em alternativa, poderá transferir o manual do Website da ETAP ou 
escrever/desenhar as suas próprias etiquetas. As dimensões de uma etiqueta são 41x12 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETIQUETA A EXPLICAR AS 
FUNÇÕES DO BOTÃO 

Botão 2  

Botão 4  Botão 3  

Botão 1  Nota: Nos anexos, vai encontrar um guia com 
perguntas mais frequentes e resolução de 
problemas.  
 
Se a configuração do sistema não estiver de 
acordo com as expetativas, aconselhe-se 
junto do instalador ou do gestor da 
instalação.  
 
Caso tenha observações a fazer em relação 
ao sistema, o Anexo 5 tem um formulário de 
comentários. 
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APRESENTAÇÃO DAS DEFINIÇÕES 
 
Esta secção explica todas as definições disponíveis com o início de sessão Manager. 
O primeiro grupo de definições são as General Settings (Definições gerais). 
 
 
 
 
< a preencher > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrã principal das definições 
 
A última definição de General (Geral) é o modo. Como está ligada à cablagem do sistema, esta definição não está 
acessível à conta do utilizador para evitar comportamentos indesejáveis. 
O procedimento para definição do modo é abordado ao detalhe em “CONFIGURAÇÃO INICIAL”, pelo que aqui 
apenas mostramos o ecrã Mode Selection (Seleção de modo) e as seleções secundárias para os escritórios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrã Mode Selection (Seleção de modo) Seleção secundária escrit. pequenos       Seleção secundária escrit. grandes 

 

Este é o ecrã principal das definições ao qual se pode 
aceder através do ícone da engrenagem mostrado nos 
ecrãs de operação. 
Três definições gerais que também estão disponíveis 
com o início de sessão User estão apresentadas no topo: 

• Dimming Percentage (Percentagem de 
regulação): quando ativada (amarelo), a 
definição de percentagem de regulação será 
apresentada nas barras (a) 

• Daylight Percentage (Percentagem de luz 
natural): quando ativada (amarelo), a definição 
de nível de regulação em virtude da luz natural 
captada é também apresentada (b) 

• Login Automatically (Iniciar sessão 
automaticamente): se for utilizador regular de 
um determinado sistema, pode fornecer 
automaticamente as suas credenciais para 
iniciar sessão automaticamente. Também é útil 
no momento da instalação e antes de alterar as 
palavras-passe predefinidas. 

A única outra definição disponível para o utilizador é a 
da alteração do nome do controlador, que foi explicada 
acima, em “MANUAL DO UTILIZADOR” 
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A secção seguinte de definições aplica-se a uma ou mais zonas.  
O grupo de definições seguinte são as Movement Settings (Definições de movimento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrã Movement Settings (Definições 
de movimento) 
definido para um valor diferente de 0%, as luzes NUNCA se DESLIGAM automaticamente. Tenha em 
atenção que, se for definido um Primary Level (Nível primário) de 0%, as definições de Middle/Minimum 
Level (Nível médio/mínimo) e Timeout (Tempo limite) são desativadas. 
Timeout (Tempo limite): este é o tempo limite após o qual o sistema passa para o nível médio ou mínimo 
e, caso o nível médio esteja ativado, após um tempo limite igual, passa para 0%. O tempo limite pode ser 
definido por zona (e por cena), mas mais uma vez é preciso ter cuidado para que o comportamento faça 
sentido do ponto de vista do utilizador. Na maioria dos casos, será mais lógico haver a mesma definição 
por zona e cena. Nas últimas 4 aplicações, pode encontrar exemplos de um tempo limite diferente 
definido por zona. 
 
O grupo de definições seguinte aplicam-se às Daylight Settings (Definições de luz natural). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas definições de zona, fica patente a tremenda flexibilidade do 
sistema Easydim2. Tenha em atenção que as definições podem até 
ser definidas independentemente de cada cena. Contudo, a ETAP 
recomenda o uso de definições diferentes nas cenas com grande 
precaução, pois o utilizador menos informado poderá ficar confuso 
quando houver reações diferentes consoante a cena utilizada.  
Para navegar para outra cena, utilize as setas à esquerda e direita 
do nome da cena (“CLASSROOM ON” (Sala de aula ligadas) na 
imagem ao lado). 
Primary Levels (Níveis primários): são os níveis de iluminação 
(pontos de definição) de cada zona desta cena. Os níveis podem 
ser qualquer valor entre 0 e 100%, mas tenha o cuidado de utilizar 
valores que correspondam ao nome da cena, de forma a que a 
definição corresponda às expetativas do utilizador. 
Global Movement Detection (Deteção global de movimentos): 
quando ativada (amarelo), todos os detetores de movimentos 
reativam o temporizador de tempo limite de todas as zonas. Se 
desativada (azul), os sensores de movimento só reativam a zona à 
qual estão ligados. Neste caso, o sensor integrado no controlador 
reativa a zona 1. 
Middle/Minimum Level (Nível médio/mínimo): esta definição 
determina se, após o tempo limite, a zona é regulada ou desligada 
(pode ser definida através dos valores abaixo desta definição) ou, 
em alternativa, regulada, após um primeiro tempo limite, para um 
nível intermédio e, após um segundo tempo limite, desligada 
(quando ativada, amarelo). Tenha em atenção que, se um nível 
mínimo for 
 

Nas definições de zona, fica patente a tremenda flexibilidade do sistema 
Easydim2. Tenha em atenção que as definições podem até ser definidas 
independentemente de cada cena. Contudo, a ETAP recomenda o uso de 
definições diferentes nas cenas com grande precaução, pois o utilizador 
menos informado poderá ficar confuso quando houver reações diferentes 
consoante a cena utilizada.  
Para navegar para outra cena, utilize as setas à esquerda e direita do nome 
da cena (“ALL ON” (Todas ligadas) na imagem ao lado). 
Daylight Dimming (Regulação dependente da luz natural): esta definição 
ativa (amarelo) ou desativa (azul) a regulação dependente da luz natural 
para as zonas. Normalmente, as luzes que não estão direcionadas para o 
solo são excluídas da regulação dependente da luz natural (exemplos disso 
são as luzes do quadro branco ou as de destaque de pinturas ou similares). 
Daylight Minimum (Mínimo de luz natural): o nível mínimo de regulação 
dependente da luz natural. 
Daylight Offset (Desvio de luz natural): o valor (em %) no qual as zonas 2 e 
3 serão menos reguladas que a zona 1.    Exemplo: Se todas as zonas 
começarem a 100% e a zona 1 for regulada para baixo 55% (de 100% para 
45%), e o desvio da zona 2 for 30%, a zona 2 será  
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regulada menos 30% e, assim, apenas regulada 55%-30% = 25% em relação ao nível inicial, pelo que nível real será 
100%-25% = 75%. Esta função compensa o facto de as zonas mais afastadas da área da janela receberem menos 
luz natural, pelo que a regulação para baixo deve ser menor. Tenha em atenção que uma zona com desvio não 
será regulada para menos do desvio especificado, pelo que um Daylight Minimum (Mínimo de luz natural) que 
seja inferior ao desvio nunca será atingido. 
Sensor Calibration (Calibração do sensor): na maioria dos casos, a calibração automática baseada no nível 
instalado deve ser suficiente para a maioria das aplicações. Caso pretenda alterar a calibração manualmente, 
recomendamos fazer primeiro uma calibração automática, medir o nível de lux resultante e depois variar o fator 
de calibração para cima ou para baixo no valor desejado. Por exemplo, se a calibração automática resultar em 431 
lux e o valor da calibração for 57 mas quiser ter 500 lux, multiplique 57 por 500/431 = 57*1,16 = 66. O processo de 
calibração automática é descrito acima, na secção CONFIGURAÇÃO INICIAL 
 
O grupo de definições seguinte são as Pushbutton Settings (Definições dos botões de pressão). 

 
Pushbutton Behaviour (Comportamento dos botões de pressão): Por 
padrão, a definição é sempre Global, o que produz as tabelas de funções 
de botões de pressão descritas nas aplicações e nos modos 
anteriormente indicados (a funcionalidade depende da linha DALI à qual 
os botões estão ligados). Contudo, também é possível definir o 
comportamento dos botões de pressão para “Local” em cujo caso os 
botões de pressão funcionam localmente na linha DALI à qual estão 
ligados como botões de zona local:  
 
 
 
 
Manual ON/Auto OFF (LIGAR manual/DESLIGAR automático): esta definição é, 
por vezes, exigida pelas regulamentações locais para evitar que as luzes se 
acendam automaticamente. Quando ativada (amarelo), esta zona só é ligada 
após ação num botão de pressão ou na aplicação, ou seja, por ação manual do 
utilizador. A ativação desta definição é mutuamente exclusiva com Manual 
OFF/Auto ON (LIGAR manual/DESLIGAR automático). 
Manual OFF/Auto ON (DESLIGAR manual/LIGAR automático): Esta definição 
impede que as luzes ligadas sejam desligadas automaticamente. Pode ser útil, 
por exemplo, em corredores, escadas ou outras situações em que normalmente 

o sensor de movimento não abranja toda a área de aplicação. A ativação desta definição é mutuamente exclusiva 
com Manual ON/Auto OFF (DESLIGAR manual/LIGAR automático). A ativação desta funcionalidade também desativa 
a possibilidade de definir um tempo limite para a deteção de movimento (consulte mais à frente). 

 
Os nomes das zonas seguem automaticamente as seleções do modo da aplicação Easydim2 e do idioma 

do sistema operativo do telemóvel. Contudo, se quiser, pode alterar 
o nome das zonas no ecrã de definições Zones Names (Nomes das 
zonas). Desta forma, pode, por exemplo, alterar os nomes das zonas 
para outro idioma e depois as definições do idioma do telemóvel 
utilizado para a colocação em serviço. 
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ANEXO 1: Perguntas mais frequentes 
 
P1: Posso alterar as definições do sistema ETAP Easydim2? 

R1: As definições do sistema têm por base décadas de experiência em sistemas de controlo. Estas 
definições estão otimizadas para um equilíbrio ideal entre poupança de energia, conforto visual e 
conveniência para o utilizador. Por este motivo, as definições não estão acessíveis na conta “user” 
padrão. Contudo, se quiser fazer alguma alteração ou experiência, pode iniciar sessão com a conta 
“manager” para alterar as definições. 
 
P2: Posso chamar as definições de fábrica do sistema ETAP Easydim2? 

R2: Tendo sessão iniciada como “manager”, pode reverter para as definições de fábrica. Tenha em 
atenção que, desta forma, reinicia o processo de colocação em serviço e terá de escolher de novo o 
modo de aplicação desejado, assim como efetuar uma recalibração do sensor de luz. 
 
P3: Podem ser ligados vários smartphones através de Bluetooth? 

R3: Não, apenas pode haver uma ligação Bluetooth num dado momento. 
 
P4: A aplicação tem prioridade sobre as ações automatizadas dos sensores ou sobre as ações nos botões 

de pressão? 

R4: Não há prioridades, a última instrução será cumprida, independentemente de vir da aplicação, dos 
sensores ou dos botões de pressão. 
 
P5: A alteração manual dos níveis de iluminação desativa a regulação dependente da luz natural? 

R5: A regulação dependente da luz natural (se ativada) permanece sempre ativa, uma vez que o sistema 
Easydim2 foi concebido como sistema de automação da iluminação e poupança de energia, pelo que 
regula os níveis de iluminação para o utilizador, independentemente da fonte (artificial ou natural) e não 
da luminosidade (aspeto) das luminárias. 
 
P6: Como é calculada a percentagem da barra deslizante principal? 

R6: A barra deslizante principal contabiliza a contribuição de cada luminária por igual. Se, por exemplo, 
10 luminárias estiverem ligadas às zonas 1 e 2 e 5 luminárias à zona 3, há 25 luminárias e cada uma delas 
contribui para 0-4% do total da barra deslizante principal. Exemplo: A zona 1 está ligada a 50%, a zona 2 
está ligada a 80% e a zona 3 está ligada a 100%. A barra deslizante principal estará 10*(0,5*4) + 
10*(0,8*4) + 5*(1,0*4) = 10*2 + 10*3,2 + 5*4 = 20 + 32 + 20 = 72%. 
 

P7: Não consigo mover a barra deslizante principal acima de uma determinada percentagem. O que se 

passa? 

R7: Se ativar uma cena em que um ou mais níveis primários de zona forem zero, a barra deslizante 
principal excluirá essa zona da regulação para cima. Contudo, pode aceder ao ecrã de funcionamento 
dessa zona, ligá-la com os botões ou a barra deslizante dessa zona e, então, a barra deslizante principal 
já poderá controlar também essas luminárias e atingir os 100%. 
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ANEXO 2: GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA O INSTALADOR 
 
 
Está tudo ligado convenientemente, mas ainda assim o controlador não faz tudo… 
Pode ser que ainda não tenha configurado a unidade. É preciso configurar a unidade através da 
aplicação ETAPEasyDim2 para smartphone.  A aplicação pode ser transferida da Play Store ou do Website 
da ETAP. 
 
Se não conseguir fazer a ligação, verifique o seguinte: 

Verifique se o controlador mostra um LED verde ou amarelo ao lado do sensor de movimento. 

• Se não houver qualquer LED visível: 
o Meça a tensão da rede no conector para ver se é de 230V 
o Verifique se L e N estão nos conectores certos 
o Se continuar a não aparecer qualquer LED ➔a unidade está avariada; substitua e devolva 

a unidade avariada à ETAP 

• Se o LED estiver visível (fixo ou intermitente): 
o O LED verde deve estar aceso fixo enquanto a unidade estiver ligada; caso contrário, a 

unidade está avariada 
o Assim que o processo de arranque tiver terminado e o módulo Bluetooth estiver pronto a 

aceitar ligações, o LED amarelo pisca uma vez a cada três segundos 
o Se, após uma procura por dispositivos na aplicação, não forem encontrados dispositivos, 

experimente colocar o telemóvel mais perto da unidade (a menos de 1 metro) e tente de 
novo. Se continuar a não encontrar dispositivos, verifique se mais ninguém está ligado (o 
LED amarelo pisca duas vezes por segundo), force a interrupção de todas as ligações 
desligando e ligando outra vez e aguarde até que pisque de novo a amarelo uma vez a 
cada três segundos. 

o Se o dispositivo for encontrado e o utilizador estiver ligado, o LED pisca a amarelo duas 
vezes por segundo 

o Agora, pode seguir o procedimento de configuração inicial, após o qual o controlador 
começa a funcionar (consulte a secção acerca da aplicação). 

• Se continuar a não ter sucesso, experimente fechar a aplicação e desligar o Bluetooth. Desligue e 
ligue o controlador e, em seguida, volte a abrir a aplicação e confirme que pode ligar o Bluetooth 
e repita o processo. 

• Se, após os passos acima indicados, continuar a não haver ligação, verifique os requisitos 
mínimos do smartphone/sistema operativo usado e, se possível, experimente com outro 
smartphone para excluir problemas ou incompatibilidade com o smartphone.  

• Se tudo o acima indicado falhar, substitua a unidade e devolva-a à ETAP com uma nota a 
especificar a marca e o número do telefone usado e a versão do sistema operativo e qualquer 
outra informação que considere ser útil.  

 
Se conseguir ligar, mas a aplicação não encontrar dispositivos… 

• Verifique se as luminárias são alimentadas eletricamente 

• Se nenhum dispositivo for encontrado, verifique se o fio comum (marcado como “C” no 
controlador) está bem ligado (meça com um ohmímetro entre o controlador e a primeira 
luminária ou, em alternativa, meça os terminais da luminária de tensão DALI mais afastada do 
controlador, que deve ser 16Vdc-20Vdc 

o Se as tensões estiverem OK, verifique se está a ser usado um fio da secção certa (mín 1,5 
mm²) e se o comprimento por linha DALI de 100 m não é excedido 

o Se as tensões não estiverem OK, retire todas as ligações da linha DALI ao controlador e 
meça as tensões da linha DALI no controlador. 
▪ Se não estiverem OK, devolva à ETAP para análise 
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▪ Se estiverem OK, ligue apenas uma linha DALI de cada vez e verifique de novo 

• Se não estiverem OK, segmente a linha DALI e verifique de novo até a 
causa do erro ser encontrada, substitua o componente avariado e devolva 
o componente avariado à ETAP para análise 
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ANEXO 3: GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA O UTILIZADOR 
 
Se não conseguir fazer a ligação, verifique o seguinte: 

Verifique se o controlador mostra um LED verde ou amarelo ao lado do sensor de movimento. 

• Se não houver qualquer LED visível: 
o Verifique se a rede elétrica para a instalação está ligada; não trabalhe diretamente na 

instalação elétrica e contacte o eletricista do edifício em caso de dúvida (sugestão: se 
todas as luminárias estiverem desligadas e nenhum LED estiver visível no controlador, é 
mais provável que não haja eletricidade na instalação, pois o sistema DALI dispõe de um 
sistema de segurança caso a tensão da DALI nos controladores falhe, as luminárias 
acendem-se todas) 

o Se houver rede elétrica, mas ainda assim nenhum LED acender ➔a instalação ou unidade 
está avariada; solicite assistência ao seu eletricista ou ao departamento da instalação 

• Se o LED estiver visível (fixo ou intermitente): 
o O LED verde deve estar aceso fixo enquanto a unidade estiver ligada; caso contrário, → a 

unidade está avariada 
o Assim que o processo de arranque tiver terminado e o módulo Bluetooth estiver pronto a 

aceitar ligações, o LED amarelo pisca uma vez a cada três segundos Se piscar duas vezes 
por segundo, significa que o utilizador ou outra pessoa já está ligado. 

o Se, após uma procura por dispositivos na aplicação, não forem encontrados dispositivos, 
experimente colocar o telemóvel mais perto da unidade (a menos de 1 metro) e tente de 
novo. Se continuar a não encontrar dispositivos, verifique se mais ninguém está ligado (o 
LED amarelo pisca duas vezes por segundo) 

o Se continuar a não haver ligação, verifique os requisitos mínimos do smartphone/sistema 
operativo usado e, se possível, experimente com outro smartphone para excluir 
problemas ou incompatibilidade com o smartphone.  

o Se possível, solicite ao seu eletricista ou ao departamento da instalação para forçar a 
interrupção de todas as ligações desligando e ligando outra vez e aguarde até que pisque 
de novo a amarelo uma vez a cada três segundos. Feche a aplicação e desligue o 
Bluetooth e, em seguida, volte a abrir a aplicação e confirme que pode ligar o Bluetooth e 
repita o processo. 

o Se o dispositivo for encontrado e o utilizador (ou outra pessoa) estiver ligado, o LED pisca 
a amarelo duas vezes por segundo e pode agora operar o sistema com a aplicação. 
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ÁREA JANELA      ÁREA INTERIOR 
 
QUAD BRANCO                    TODAS 

SALA AULA LIG              TODAS LIG 
 

 TODAS DESLIG                 PROJEÇÃO 

ÁREA JAN LIG            REG CIMA 
 
ÁREA JAN DESL       PARA BAIXO 

SALA AULA LIG          REG CIMA 
 
 TODAS DESLIG                   REG BAIXO 

ÁREA INT LIG            REG CIMA 
 
ÁREA INT DESL           PARA BAIXO 

QUAD BRANCO LIG          REG CIMA 
 
QUAD BRANCO DESL  PARA BAIXO  

ANEXO 4: ETIQUETAS DOS BOTÕES DE PRESSÃO 
 
As etiquetas para botões de pressão que se seguem podem ser recortadas e inseridas por trás da janela 
transparente como serviço ao seu cliente. 
 
Modo Classroom (Sala de aula) 
 

Definição global dos botões de pressão 
 

Ligação a DA1            Ligação a DA2        Ligação a DA3 
Controlo de cena  Controlo de zona  Controlo global 
 
 
 
Definição local dos botões de pressão 
 

Ligação a DA1                      Ligação a DA2        Ligação a DA3 
Controlo da área janela        Controlo área interior       Controlo quadro branco 
  
 
 
 
 
 
 
< a preencher > 
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ANEXO 5: FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS 
 
Caro cliente ou utilizador da ETAP.  
 

Valorizamos muito a sua opinião, seja ela positiva ou negativa. Os comentários anónimos 
também são bem-vindos (Só precisamos de saber os seus dados de contacto em caso de procedimento 
RMA). Pode utilizar este formulário e entregá-lo, digitalizar e enviá-lo por e-mail ou enviá-lo por correio. 
Qualquer comentário acerca da ETAP, dos respetivos produtos, sistemas, serviços ou outros é também 
bem-vindo através de info@etaplighting.com 
 
Motivo do comentário: O Sugestão para melhoria O RMA (Devolução de item avariado)    O 
Outro 
 
Tópico do comentário:
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Detalhes:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….

…………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

Para RMA: 
 
Dados de contacto: (Nome, Morada, forma preferencial de contacto e detalhes): 

.………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..

…………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

Produto(s) a devolver e descrição da avaria (indique códigos + quantidades): .…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..

…………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

mailto:info@etaplighting.com?subject=Comentários%20para%20a%20gestão%20de%20produtos%20da%20ETAP
mailto:info@etaplighting.com?subject=Comentários%20para%20a%20gestão%20de%20produtos%20da%20ETAP
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Em caso de problemas com a aplicação: Marca e número do tipo de smartphone e versão do sistema 

operativo: ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….……………………………………………..…………………………………………………… 


