
Dados técnicos
Tipos Simplex

N.° de artigo 1510658

Entradas 4 sensores de temperatura Pt1000, Pt500 ou KTY, 1 entrada de impulso V40
Saídas 2 relés de semi-condutores, 1 relé de tensão reduzida sem potencial, 2 saídas MLP
Frequência MLP 1000 Hz
Tensão MLP 10,5 V

Potência de comutação 1 (1) A 240 V~ (relé de semi-condutores) 
1 (1) A 30 V= (relé sem potencial)

Potência total de comutação 2 A 240 V~
Alimentação 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)
Tipo de ligação Y
Consumo de energia < 1 W (standby)
Modo de acção Tipo 1.B.C.Y
Impulsos de tensão de medição 2,5 kV
Interface de dados VBus®
Saída de corrente VBus® 60 mA

Funções

Contador de horas de funcionamento, função de colector de tubos, função de termóstato, regulação 
da rotação e contagem da quantidade de calor, parâmetros de sistema ajustáveis e opções comutá-
veis (orientada por menu), 
funções de balanço e de diagnóstico, controlo das funções de acordo com VDI 2169

Chassis/caixa Plástico, PC-ABS e PMMA
Montagem Possibilidade de montagem de parede, montagem do painel de comutação

Indicação/visor
Visor de monitorização do sistema para a visualização do sistema, indicação de 16 segmentos, 8 
símbolos,  
luz de controlo (Lightwheel®) e iluminação de fundo

Utilização 4 teclas de pressão e 1 roda de ajuste (Lightwheel®)
Tipo de protecção IP 20/DIN EN 60529
Classe de protecção I
Temperatura ambiente 0 … 40 °C
Grau de sujidade 2
Medidas 110 x 166 x 47 mm

COMANDOS SOLARES
COMANDO SOLAR SIMPLEX

Descrição do produto
Regulador solar Simplex para sistemas solares e de aquecimento de pequena e tamanho 
médio dimensão, equipado com saídas e entradas para a contagem da quantidade de calor 
(necessária peça de medição de volume), ligação Web (necessário módulo), bem como 
activação de bombas de elevada eficiência. 10 sistemas pré-configurados podem ser selecci-
onados. Várias funções, como, p. ex., Drainback, desinfecção térmica e protecção contra 
o bloqueio podem ser ligadas, 2 micro-teclas adicionais para um acesso rápido ao modo 
manual e à função de férias. LED de controlo integrado, com várias cores, para possibilidades 
de registo diferenciadas em vários estados dos sistemas. Controlo automático das funções, 
de acordo com a Directiva VDI 2169.

• 3 saídas de relé (das quais 1 relé de tensão reduzida sem potencial)
• 4 entradas para sensores de temperatura Pt1000, Pt500 ou KTY
• 1 entrada de impulso para V40
•  2 saídas MLP para a activação de bombas de elevada eficiência com regulação do número 

de rotações
• Possibilidade de ligação Web (necessário módulo)
• Possibilidade de selecção de 10 sistemas básicos pré-configurados
• Controlo automático das funções de acordo com VDI 2169
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Exemplo 01:  
sistema solar com 1 acu-
mulador

Exemplo 05: 
sistema solar com 2 acumu-
ladores e lógica de válvula

Exemplo 09: 
sistema solar com 1 acumu-
lador e elevação de retorno

Exemplo 02: 
sistema solar com 2 acumuladores e 
permuta térmica

Exemplo 06: 
sistema solar com 2 acumuladores e 
lógica de bomba

Exemplo 10: 
sistema solar com 1 acumulador 
e dissipação do excesso de calor

Exemplo 03:  
sistema solar com 1 acumulador e 
aquecimento suplementar

Exemplo 07:  
sistema solar com 
telhado este/oeste

Exemplo 04: 
sistema solar com 1 acumulador 
e válvula de 3 vias para o carre-
gamento por estratificação do 
acumulador

Exemplo 08:  
sistema solar com 1 acumulador e 
caldeira de material sólido

Exemplos de aplicação:

Dimensões da caixa e montagem: Ligação eléctrica:

COMANDOS SOLARES
COMANDO SOLAR SIMPLEX
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Dados técnicos
Tipos Duplex

N.° de artigo 1510659

Entradas 4 sensores de temperatura Pt1000, Pt500 ou KTY, 1 Grundfos Direct Sensor™ (analógico), 
1 entrada de impulso V40 (comutável para entrada do sensor de temperatura Pt1000, Pt500 ou KTY)

Saídas 3 relés de semi-condutores, 1 relé de tensão reduzida sem potencial, 2 saídas MLP (comutáveis para 
0-10 V)

Frequência MLP 512 Hz
Tensão MLP 10,8 V

Potência de comutação 1 (1) A 240 V~ (relé de semi-condutores) 
1 (1) A 30 V= (relé sem potencial)

Potência total de comutação 4 A 240 V~
Alimentação 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)
Tipo de ligação Y
Consumo de energia < 1 W (standby)
Modo de acção Tipo 1.B.C.Y
Impulsos de tensão de medição 2,5 kV
Interface de dados VBus®, entrada para cartões MicroSD, interface LAN, interface Mini-USB
Saída de corrente VBus® 60 mA

Funções

Regulação ΔT, contador de horas de funcionamento, função de colector de tubos, função de termó-
stato, regulação da rotação, contagem da quantidade de calor, carregamento por estratificação do 
acumulador, lógica de prioridade, opção Drainback, função Booster, 
dissipação do excesso de calor, desinfecção térmica, activação da bomba MLP, parâmetros de siste-
ma ajustáveis, função de balanço e de diagnóstico, controlo das funções de acordo com VDI 2169

Chassis/caixa Plástico, PC-ABS e PMMA
Montagem Possibilidade de montagem de parede, montagem do painel de comutação
Indicação/visor Visor de gráfico integral, luz de controlo (Lightwheel®) e iluminação de fundo
Utilização 4 teclas de pressão e 1 roda de ajuste (Lightwheel®)
Tipo de protecção IP 20/DIN EN 60529
Classe de protecção I
Temperatura ambiente 0 … 40 °C
Grau de sujidade 2
Medidas 110 x 166 x 47 mm

COMANDOS SOLARES
COMANDO SOLAR DUPLEX

Descrição do produto
Regulador de sistema Duplex para sistemas solares e de aquecimento tamanho médio a complexos, 
equipado com saídas e entradas para a contagem da quantidade de calor (necessária peça de 
medição de volume ou sensor de fluxo), ligação Web (necessário módulo), activação de bombas de 
elevada eficiência, bem como entrada para cartões MicroSD e ligação LAN e Mini-USB. 27 sistemas 
pré-configurados podem ser seleccionados. Várias funções, como, p. ex., Drainback, Booster, tem-
porizador, Bypass, permutador térmico externo, bomba térmica, desinfecção térmica, carregamento 
de zonas e protecção contra o bloqueio podem ser ligadas, blocos de funções de programação 
livre, 2 micro-teclas adicionais para um acesso rápido ao modo manual e à função de férias. LED de 
controlo integrado, com várias cores, para possibilidades de registo diferenciadas em vários estados 
dos sistemas. Controlo automático das funções, de acordo com a Directiva VDI 2169.

• 4 saídas de relé (das quais 1 relé de tensão reduzida sem potencial)
• 4 entradas para sensores de temperatura Pt1000, Pt500 ou KTY
• 1 entrada para Grundfos Direct Sensor™ analógico
•  1 entrada de impulso para V40 (comutável para a entrada do sensor de temperatura Pt1000, 

Pt500 ou KTY)
•  2 saídas MLP para a activação de bombas de elevada eficiência com regulação do número 

de rotações
• Possibilidade de ligação Web (necessário módulo)
• Entrada para cartões MicroSD, ligações LAN e Mini-USB
• Possibilidade de selecção de 27 sistemas básicos pré-configurados
• Controlo automático das funções de acordo com VDI 2169
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COMANDOS SOLARES
COMANDO SOLAR DUPLEX

Dimensões da caixa e montagem: Ligação eléctrica:
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Exemplo 01: 
sistema solar com 1 acu-
mulador

Exemplo 05: 
sistema solar com 1 acumulador, 
elevação de retorno e aquecimen-
to suplementar

Exemplo 02: sistema solar com  
2 acumuladores e permuta térmica

Exemplo 06: 
sistema solar com acumulador de 
camadas e caldeira de material 
sólido

Exemplo 03: 
sistema solar com 1 acumulador  
e aquecimento suplementar

Exemplo 07: 
sistema solar com acumulador de 
camadas e elevação de retorno

Exemplo 04: 
sistema solar com 1 acumulador 
e válvula de 3 vias para o carre-
gamento por estratificação do 
acumulador

Exemplo 08: 
sistema solar com 2 acumulado-
res, lógica de válvula e elevação 
de retorno

Exemplos de aplicação:
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Dados técnicos
Tipos Multiplex

N.° de artigo 1510660

Entradas
8 sensores de temperatura Pt1000, Pt500 ou KTY, 2 Grundfos Direct Sensor™ (analógico), 
2 entradas de impulso V40 (comutáveis para entrada do sensor de temperatura Pt1000, Pt500 ou KTY), 
1 entrada para célula solar SZ

Saídas 4 relés de semi-condutores, 1 relé de tensão reduzida sem potencial, 4 saídas MLP (comutáveis para 
0-10 V)

Potência de comutação 1 (1) A 240 V~ (relé de semi-condutores) 
4 (1) A 24 V / 240 V~ (relé sem potencial)

Potência total de comutação 4 A 240 V~
Alimentação 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)
Tipo de ligação Y
Consumo de energia < 1 W (standby)
Modo de acção Tipo 1.B.C.Y
Impulsos de tensão de medição 2,5 kV
Interface de dados VBus®, entrada para cartões SD
Saída de corrente VBus® 60 mA

Funções

Regulação ΔT, contador de horas de funcionamento, função de colector de tubos, função de termóstato, 
regulação da rotação, contagem da quantidade de calor, carregamento por estratificação do acumulador, 
lógica de prioridade, opção Drainback, função Booster, 
dissipação do excesso de calor, desinfecção térmica, activação da bomba MLP, parâmetros de sistema 
ajustáveis, função de balanço e de diagnóstico, controlo das funções de acordo com VDI 2169

Chassis/caixa Plástico, PC-ABS e PMMA
Montagem Possibilidade de montagem de parede, montagem do painel de comutação
Indicação/visor Visor de gráfico integral, luz de controlo (teclas em cruz) e iluminação de fundo
Utilização 7 teclas de pressão na parte dianteira da caixa
Tipo de protecção IP 20/DIN EN 60529
Classe de protecção I
Temperatura ambiente 0 … 40 °C
Grau de sujidade 2
Medidas 198 x 170 x 43 mm

COMANDOS SOLARES
COMANDO SOLAR MULTIPLEX

Descrição do produto
Regulador de sistema Multiplex para sistemas solares e de aquecimento com vários acumula-
dores e complexos, equipado com saídas e entradas para a contagem da quantidade de calor 
(necessária peça de medição de volume ou sensor de fluxo), ligação Web (necessário módulo), 
activação de bombas de elevada eficiência, bem como entrada para cartões MicroSD. Disponí-
veis sistemas pré-configurados para até 4 sistemas de acumulador, bem como possibilidade de 
comando de um circuito de aquecimento orientado pelo estado atmosférico. Várias funções, 
como, p. ex., Drainback, Booster, temporizador, Bypass, permutador térmico externo, bomba térmi-
ca, desinfecção térmica, função de termóstato temporizada, carregamento de zonas e protecção 
contra o bloqueio podem ser ligadas, blocos de funções de programação livre, extensível com 
até 2 módulos de alargamento Multiplex (deste modo, 21 entradas de temperatura e 15 saídas de 
relé) para, p. ex., circuito de aquecimento adicional orientado pelo estado atmosférico. Controlo 
automático das funções, de acordo com a Directiva VDI 2169.

• 5 saídas de relé (das quais 1 relé de tensão reduzida sem potencial)
• 8 entradas para sensores de temperatura Pt1000, Pt500 ou KTY
• 2 entradas para Grundfos Direct Sensor™ analógico
• 1 entrada para célula solar SZ
•  2 entradas de impulso para V40 (comutável para a entrada do sensor de temperatura 

Pt1000, Pt500 ou KTY)
•  4 saídas MLP para a activação de bombas de elevada eficiência com regulação do número 

de rotações
• Possibilidade de ligação Web (necessário módulo)
• Entrada para cartões SD
•  Extensível com até 2 módulos de alargamento Multiplex (deste modo, 21 entradas de tempe-

ratura e 15 saídas de relé)
• Controlo automático das funções de acordo com VDI 2169
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COMANDOS SOLARES
COMANDO SOLAR MULTIPLEX

Dimensões da caixa e montagem:

Ligação eléctrica:

Exemplo 01: 
sistema solar com telhado este/
oeste e 2 acumuladores

Exemplo 05:  
sistema solar com aquecimento suplementar 
e circuito de aquecimento orientado pelo 
estado atmosférico

Exemplo 02: 
sistema solar com 3 acumuladores, 
lógica de válvula de comutação

Exemplo 03: 
sistema solar com telhado este/oeste 
e 3 acumuladores, lógica de válvula de 
comutação

Exemplo 04: 
sistema solar com 4 acumuladores, 
lógica de válvula de comutação

Exemplos de aplicação:
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Isolate mains before removing cover!
Vor Ö�nen Gerät spannungslos schalten!

Use ground common terminal block
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Use neutral conductor common terminal block
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Antes da abertura, colocar o aparelho sem tensão!

Utilizar o terminal colector de massa

Utilizar o terminal colector de condutores neutros!

Utilizar o terminal colector de condutores de protecção!
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Dados técnicos
Tipos Multiplex EM

N.° de artigo 1510661

Entradas 6 sensores de temperatura Pt1000, Pt500 ou KTY
Saídas 4 relés de semi-condutores, 1 relé de tensão reduzida sem potencial

Potência de comutação 1 (1) A 240 V~ (relé de semi-condutores) 
4 (1) A 24 V= / 240 V~ (relé sem potencial)

Potência total de comutação 4 A 240 V~
Alimentação 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)
Tipo de ligação Y
Consumo de energia < 1 W (standby)
Modo de acção Tipo 1.B.C.Y
Impulsos de tensão de medição 2,5 kV
Interface de dados VBus®
Caixa Plástico, PC-ABS e PMMA
Montagem Montagem de parede
Indicação/visor Visor LCD, indicação de 7 segmentos
Utilização 3 teclas de pressão e 1 interruptor deslizante na parte dianteira da caixa
Tipo de protecção IP 20 / DIN EN 60529
Classe de protecção II
Temperatura ambiente 0 … 40 °C
Grau de sujidade 2
Medidas 144 x 208 x 43 mm

COMANDOS SOLARES
MÓDULO DE ALARGAMENTO MULTIPLEX

Descrição do produto
O módulo de alargamento para Multiplex oferece 5 saídas de relé adicionais e 6 entradas de 
sensor adicionais, pode ser utilizado para todas as funções opcionais do Multiplex e pode 
regular um circuito de aquecimento próprio. É possível ligar ao Multiplex até 2 módulos de 
alargamento, pelo que o regulador possui ao todo 15 saídas de relé e 21 entradas de sensor. 
Desta forma, ao combinar o Multiplex com o módulo de alargamento, é possível comandar, p. 
ex., até 2 circuitos de aquecimento orientados pelo estado atmosférico com os seus termós-
tatos ambiente individuais.

• Ampliação do regulador com 5 saídas de relé e 6 entradas de sensor
• Visor LCD com indicações de 7 segmentos
• Controlo das funções
• Interruptor deslizante 0 Auto I
• Pode ser utilizado para todas as funções opcionais do Multiplex
• Esforço de instalação reduzido, ajuste através do regulador
• Interface de dados VBus®

Dimensões da caixa e montagem:

Ligação eléctrica:

Para comunicarem uns com os outros, os 
aparelhos são ligados através do VBus®.

12
.5

180

180

10
0

14
4

208

16
.75

43
.3

12
.5

180

180

10
0

14
4

208

16
.75

43
.3

1 2
S1 S2 S3

3 4 5 6
LN
3130212019

S5
9 10

1 (1) A (100 ... 240)V~
4 (1) A (100 ... 240)V~

R1-R4
R5

S4
7 8

S6
11 12

VBus
13 14

R1N
2928

R2N
2726

R3N
2524

R4N
232215 16 1817

R
5-

A

R
5-

M

IP 20
T4A

V100 ... 240 ~
50-60 Hz

46



Dados técnicos
Tipos Módulo web BA

N.° de artigo 1510979

Chassis/caixa Plástico
Tipo de protecção IP 20 / EN 60529
Temperatura ambiente 0 … 40 °C
Medidas 95 x 70 x 25 mm
Montagem Montagem de parede
Indicação LED de controlo de funcionamento 
Interface de dados VBus®, LAN, WIFI (Codificação WIFI, WEP, WPA/PSK, WPA2/PSK)

Alimentação Módulo Web  BA: 12 V DC +/- 5% 
Fonte de alimentação da ficha:100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)

Consumo de energia < 1,75 W
Corrente nominal 146 mA

Descrição do produto
Com este módulo adicional é possível aceder ao sistema (sem conhecimentos de rede e sem 
configuração complicada do router) através do portal de assistência da TiSUN-Control com pou-
cos cliques. O módulo web BA é adequado para todos os controladores TiSUN. Pode ser ligado 
diretamente ao PC ou a um router para consulta remota ou através da funcionalidade WLAN sem 
cabos ao router e, assim, permite uma monitorização confortável do sistema para controlo de 
produção para diagnóstico avançado de situações de erro.

• Acesso fácil e segura aos dados do sistema através do TiSUN-Control
• Parametrização do sistema confortável com software RPT gratuito
• Atualizações de software
• Solução económica para o acesso remoto ao controlador
• Adequado para todos os controladores TiSUN
• Instalação fácil em apenas três passos
• Funcionalidade de WLAN

COMANDOS SOLARES
MÓDULO WEB BASIC

Material fornecido

Instalação

TiSUN-Control:
A solução de servidor para o acesso fácil e seguro aos dados do sistema sem conhecimentos de rede. Graças ao TiSUN-Control, o acesso 
via Internet ao sistema solar térmico é tão simples como o registo numa loja online. http://control.tisun.com

Vista frontal Vista traseira

Cobertura na 
habitação

Antena WIFI

Parafuso de 
bloqueio

Abertura para 
parafuso de 
fixação

Instalação

Pedestal

Soquete de 
alojamento
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Dados técnicos
Tipos Módulo Web AD

N.° de artigo 1510681

Chassis/caixa Plástico, PC-ABS e PMMA
Tipo de protecção IP 20 / DIN EN 60529
Temperatura ambiente 0 … 40 °C
Medidas Ø 139 mm, A 45 mm
Montagem Montagem de parede

Indicação LED de barras para o controlo da capacidade do acumulador, 
1 tecla de pressão luminosa para a indicação do estado operacional e estado do cartão SD

Interface de dados VBus®, LAN, entrada para cartões SD

Alimentação Módulo Web AD: > 5 V CC ± 5% 
Fonte de alimentação da ficha: 100 … 240 V~ (50 - 60 Hz)

Consumo de energia 1,75 W
Corrente nominal 350 mA
Capacidade do acumulador Memória interna de 180 MB (em função do intervalo de registos, aprox. 20 a 120 meses)

Descrição do produto
Este módulo adicional permite gravar por longos períodos de tempo quantidades de dados 
maiores (p. ex., valores de medição e de balanço da instalação solar). O portal de serviço 
TiSUN-Control permite aceder em poucos cliques ao sistema (sem conhecimentos de rede e 
sem configuração morosa do router). Para transferir os dados gravados da memória interna 
do módulo Web AD para um PC, é também possível utilizar um cartão SD. O módulo Web AD é 
adequado para todos os reguladores TiSUN. Pode ser ligado directamente a um P2 x ou a um 
router para consulta à distância, permitindo assim uma monitorização confortável do sistema 
para o controlo de exploração ou para o diagnóstico alargado de situações de erro.

• Visualização dos estados do sistema
• Controlo de exploração
• Diagnóstico de avarias facilitado
• Acesso à Internet através do TiSUN-Control - sem configuração morosa do router
• Parametrização confortável com software RPT gratuito
•  Função de exportação para processamento subsequente de dados em programas de cálcu-

lo de tabelas
• Ligação directa para PC ou Router para consulta à distância

COMANDOS SOLARES
MÓDULO WEB ADVANCED

TiSUN-Control:
A solução de servidor para o acesso fácil e seguro aos dados do sistema sem conhecimentos de rede. Graças ao TiSUN-Control, o acesso 
via Internet ao sistema solar térmico é tão simples como o registo numa loja online. http://control.tisun.com

Dimensões da caixa e montagem:

113 mm

-Control

Características:

Ligação LAN Entrada para cartões SD Capacidade do acumulador Indicação do estado
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Dados técnicos
Tipos Módulo Web EX

N.° de artigo 1510682

Caixa Plástico, PC-ABS e PMMA
Tipo de protecção IP 20 / DIN EN 60529
Classe de protecção III
Temperatura ambiente 0 … 40 °C
Medidas 144 x 208 x 43 mm
Montagem Montagem de parede
Indicação Visor gráfico integral para visualização do estado e LED de controlo de funcionamento
Utilização 3 teclas de pressão
Interface de dados 6x VBus®, LAN, USB-Master, entrada para cartões SD
Alimentação "Módulo Web EX: 12 V=Fonte de alimentação da ficha: 100 … 240 V~ (50 - 60 Hz)"
Corrente nominal 1,0 A

Descrição do produto
Este módulo adicional permite gravar por longos períodos de tempo quantidades de dados 
maiores (p. ex., valores de medição e de balanço do sistema solar), tal como com o módulo 
Web AD. O portal de serviço TiSUN-Control permite aceder em poucos cliques ao sistema 
(sem conhecimentos de rede e sem configuração morosa do router). Para transferir os dados 
gravados da memória interna do módulo Web EX para um PC, é também possível utilizar um 
cartão SD. O módulo Web EX é adequado para todos os reguladores TiSUN, sendo possível 
ligar até 6 reguladores a um módulo Web EX. Pode ser ligado directamente a um PC ou a um 
router para consulta à distância, permitindo assim uma monitorização confortável do sistema 
para o controlo de exploração ou para o diagnóstico alargado de situações de erro. A 
funcionalidade BACnet permite a comunicação com sistemas BM. O módulo Web EX possui 
também um visor gráfico integral de grandes dimensões para uma visão geral melhorada 
sobre os reguladores conectados.

• Recolha de dados ou parametrização de até 6 reguladores TiSUN
•  Possibilidade de medições da temperatura e gravação através de entradas de sensor/im-

pulso integradas
• Funcionalidade BACnet para o envio de dados conforme com BACnet
• Possibilidade de realizar todos os ajustes importantes directamente no módulo Web EX
• Configuração de dados ao vivo com filtros e indicações definidas em termos de utilizador
• Salvaguarda de dados em cartão SD
• Possibilidade de actualização para novo Firmware através do cartão SD ou da Internet
• Acesso à Internet através do TiSUN-Control - sem configuração morosa do router

COMANDOS SOLARES
MÓDULO WEB EXPERT

TiSUN-Control:
A solução de servidor para o acesso fácil e seguro aos dados do sistema sem conhecimentos de rede. Graças ao TiSUN-Control, o acesso 
via Internet ao sistema solar térmico é tão simples como o registo numa loja online. http://control.tisun.com

Dimensões da caixa e montagem:

Ligação eléctrica:
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Descrição do produto
O TiSUN-Control é um portal de serviço que oferece a possibilidade de tornar um 
sistema solar acessível via Internet, sem necessidade de configuração. Desta 
forma, não é necessária uma instalação do router DSL. Para se poder utilizar o ser-
viço TiSUN-Control, o sistema deve possuir um módulo Web BA, um módulo Web 
AD ou um módulo Web EX. Após o registo em control.tisun.com, é possível registar 
o módulo Web no sistema. O TiSUN-Control permite aos utilizadores acederem 
aos dados do seu sistema solar em todo o mundo, com um navegador de Internet 
normal. A utilização não requer qualquer software adicional e qualquer aplicação 
especial, bastando apenas um acesso ao serviço TiSUN-Control, um navegador de 
Internet e uma ligação à Internet. São também suportados muitos terminais móveis 
normais. Para a parametrização do regulador através da Internet está disponível, 
no portal, o software RPT que pode ser transferido gratuitamente.

•  O seu sistema solar e de aquecimento na Internet –  
sem configuração morosa do router

• Muito simples com o módulo Web BA, um módulo Web AD ou o módulo Web EX
• Visualização também para todos os terminais móveis normais
•  Acesso ao sistema através do navegador de Internet - sem necessidade de 

instalação de software
•  Apresentação de trajectos de dados sob a forma de indicação de dados ao vivo 

ou diagrama
• A pedido, publicação dos dados do sistema com um clique
• Filtros individuais para indicações de dados personalizadas
• Software RPT de parametrização disponível gratuitamente para download
http://control.tisun.com

Esquemas ao vivo
Mostram os seus dados ao vivo com um desenho esquemático do 
seu sistema solar. Posicione os pontos de dados por si próprio, arras-
tando os elementos para a imagem.

Diagramas
Visualize os dados guardados sob a forma de diagrama, por um perío-
do de tempo à escolha.

Imagens
Guarde os desenhos esquemáticos do seu sistema solar para 
utilização posterior na sua indicação de dados ao vivo. Escolha um 
desenho esquemático a partir da selecção padrão ou faça o upload 
de um gráfico próprio.

Zoom
Fazer zoom sobre determinadas secções de um diagrama para visua-
lizar com maior precisão os trajectos dos dados.

COMANDOS SOLARES
PORTAL DE SERVIÇO TISUN-CONTROL

-Control
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Dados técnicos
Tipo USK

Art. n.º 1510662

Parte superior da caixa Luran S757R
Parte inferior da caixa Karilen E42D-H201
Tipo de protecção IP 65
Temperatura ambiente -25 … 70 °C
Medidas 111 x 68 x 40 mm

Dados técnicos
Tipos ATS

N.º de artigo 1510663

Parte superior da caixa Luran S757R
Parte inferior da caixa Karilen E42D-H201
Sensor Pt1000
Medidas 111 x 68 x 40 mm

Descrição do produto
Protecção de sobretensão para a montagem no exterior. Esta protecção deve basicamente 
ser aplicada dentro do colector ou no colector para proteger os sensores de temperatura 
sensíveis. Em caso de trovoada perto, pode haver indução de picos de tensão no cabo do 
sensor, o que provoca a destruição do sensor. Os díodos de protecção na USK limitam estas 
sobretensões a um valor não prejudicial para o sensor. Obtém-se uma maior eficácia protec-
tora para o sensor quando a caixa é montada o mais perto possível do sensor. Em função das 
influências atmosféricas externas, a USK é fabricada numa caixa sólida, para a montagem no 
exterior. Três passagens de cabos para o cabo do sensor situadas na parte inferior permitem 
uma instalação simples.

Descrição do produto
O sensor de temperatura externo (ATS) serve para calcular a temperatura exterior com 
um elemento de medição de platina. Em função das influências atmosféricas externas, o 
sensor de temperatura externo é fabricado numa caixa protegida de salpicos de água, para 
montagem no exterior. Passagens de cabos para o cabo do sensor situadas na parte inferior 
permitem uma instalação simples.

ACESSÓRIOS DOS COMANDOS SOLARES
PROTECÇÃO DE SOBRETENSÃO PARA SENSOR DE COLECTOR

SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO

Dimensões da caixa:

Dimensões da caixa:
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Dados técnicos
Tipos FVH

N.° de artigo 1510665

Chassis/caixa Para montagem de superfície,  
ASA branco puro semelhante a RAL 9010

Entrada de cabos Atrás
Tipo de protecção IP10 em função da EN 60529
Temperatura ambiente -35 … 70 °C
Medidas 84,5 x 84,5 x 25 mm

Dados técnicos
Tipos SZ

N.° de artigo 1510704

Descrição do produto
O regulador à distancia FVH serve para ajustar confortavelmente a linha 
característica de aquecimento do regulador a partir da habitação, Uma 
elevação da linha característica de aquecimento provoca um aumento e 
uma descida provoca uma redução da temperatura de avanço. O sensor 
integrado calcula a temperatura ambiente.

Descrição do produto
A célula solar SZ serve para calcular a intensidade momentânea da incidência solar. A corrente 
de curto-circuito aumenta à medida que a intensidade da radiação vai crescendo. O sensor pode 
ser utilizado como controlo de plausibilidade adicional ou com influência de regulação directa. O 
cabo de ligação pode ser prolongado até 100 m. Pode ser utilizado em conjunto com o Multiplex.

ACESSÓRIOS DOS COMANDOS SOLARES
REGULADOR À DISTÂNCIA

CÉLULA SOLAR

Dimensões da caixa e montagem:

Diagrama corrente/radiação
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Dados técnicos
Tipos V40-0,6 V40-1,5 V40-2,5
N.° de artigo 1510734 1510735 1510736
Taxa de impulso l/Imp 1 10 25
Dimensão nominal DN 20 20 20
Rosca de ligação no contador Polegadas 1" 1" 1"
União roscada da rosca de ligação Polegadas 3/4" 3/4" 3/4"
Pressão máxima de serviço bar 16 16 16
Temperatura máx. de serviço °C 120 120 120
Fluxo nominal* m³/h 0,6 1,5 2,5
Fluxo máximo* m³/h 1,2 3 5
Limite de separação ± 3%* l/h 48 120 200
Fluxo mínimo horizontal* l/h 12 30 50
Fluxo mínimo vertical* l/h 21 60 100
Comprimento da construção sem união roscada A mm 110 110 130
Comprimento da construção com união roscada mm 209 209 228
Altura do contador com sensor de impulsos C mm 108 108 108
Altura do contador a partir do centro do tubo D mm 90 90 90
Largura do contador mm 72 72 72
Peso sem união roscada kg 0,6 0,6 0,7
Possibilidade de montagem horizontal e vertical

Descrição do produto
A peça de medição de volume V40 é um aparelho de medição com contactor para registar o 
fluxo de água ou de misturas de água e glicol, sendo aplicada em conjunto com os regulado-
res TiSUN para a contagem da quantidade de calor. Após a passagem de uma determinada 
quantidade de fluxo, o V40 fornece um impulso ao contador de quantidade de calor. A partir 
destes impulsos e de uma diferença de temperatura medida, o contador de quantidade de 
calor (WMZ) calcula a quantidade de calor utilizada com base em determinados parâmetros 
(tipo de glicol, densidade, capacidade térmica, etc.). A V40 pode ser fornecida para vários 
diâmetros de ligação e quantidades de fluxo nominal. Estas distinguem-se em termos de tipo 
de construção, mas são iguais a nível de modo de funcionamento. É fornecida com união 
roscada de ligação. A montagem deve ser realizada, tendo em consideração o sentido da 
corrente (observar os dados relativos ao sentido na caixa). Para estabilizar as condições de 
corrente, deve garantir-se trajectos de entrada e saída de, pelo menos, 30 cm antes e após a 
peça de medição de volume.

• Adequado para misturas de água e glicol
• Contador de roda de palhetas com acoplamento magnético
• Reduzida perda de pressão
• Materiais de elevada qualidade e resistentes ao desgaste

Nota: para evitar variações de pressão provocadas pela cavitação em sistemas hidráulicos, 
recomenda-se um enchimento a frio do sistema e a utilização de separadores de ar. Com o tempo, 
as variações de pressão e condições turbulentas de corrente provocam inevitavelmente a destru-
ição dos aparelhos de medição sensíveis.

ACESSÓRIOS DOS COMANDOS SOLARES
PEÇA DE MEDIÇÃO DE VOLUME

Dimensões da caixa e montagem: Perdas de pressão:
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Dados gerais

Tipos KFS15 KFS50 KFS250 SFK30 RAS

N.° de artigo 1510087 1510089 1510441 1510088 1510742
Bucha do 
sensor

Ø exterior 6,0 mm -

Comprimento 45 mm 39 mm
Material Aço inox.1.4571

Condutores Revestimento Cabo de silicone 
preto 

Cabo de silicone 
preto na manguei-

ra de protecção 
(preta)

Cabo de plástico cinzento Cabo de silicone 
preto 

Fios 2 x 0,34 mm2

Condutores Cordão Cu flexível
Comprimento 1,5 m 5 m 25 m 3 m 1,5 m
Área de temperatura -50°C bis +180°C -5°C bis +105°C -50°C bis +180°C
Finalidade Colector ou acumulador Acumulador Tubagem

Elemento do 
sensor

Tipo PT1000

Tensão de alimen-
tação 5 V

Resistência Ic = 2 mA, R0 = 1000 Ohm
Tolerância com 0°C ± 0,3°C, com 100°C ± 0,8°C
União (sensor/con-
dutor) União por soldadura (ponto de fusão 221°C)

Descrição do produto
Sensores de temperatura de utilização universal para a montagem em Buchas de imersão ou na 
versão RAS para fixação a tubos (a bucha de imersão não está incluída no volume de fornecimen-
to, RAS incl. grampo de fixação, braçadeira até 105°C e uma lata de pasta térmica). É medida uma 
resistência dependente da temperatura, (1000 Ohm a 0°C, a resistência sobe linearmente quando 
a temperatura sobe e vice-versa). Isto requer apenas 2 condutores, em curto-circuito do sensor a 
resistência é nula, em caso de ruptura do sensor ou do cabo a resistência é infinita. Em ambos os 
casos, o sistema electrónico ligado não sofre danos (a ruptura do sensor é normalmente detectada 
como tal pelo sistema electrónico). Cuidado no assentamento de cabos: deve assentar os cabos do 
sensor sempre separados dos cabos com alta tensão (canais do cabo, bolsas etc.) devido à possível 
indução! De resto, use cabos blindados e aperte a blindagem à massa. 

Cuidado na extensão de cabos: para evitar uma queda inadmissível da tensão, o corte transversal 
do cabo de extensão deve ter, pelo menos, 0,5 mm2. A partir de um comprimento de cabo de aprox. 
30 m, deve seleccionar um corte transversal do cabo de, pelo menos,  0,75 mm2. Acima dos 50 m, o 
corte transversal já devia ter 1,5 mm2. Porém, se o valor da resistência (e consequentemente o valor 
da temperatura medido) se desviar da temperatura real, pode proceder à correcção, corrigidas até 
um valor de +/- 5 Kelvin no controlador.

Resistência
°C °C °C

-10 961 35 1136 80 1309
-5 980 40 1155 85 1328
0 1000 45 1175 90 1347
5 1019 50 1194 95 1366

10 1039 55 1213 100 1385
15 1058 60 1232 105 1404
20 1078 65 1252 110 1423
25 1097 70 1271 115 1442
30 1117 75 1290

T
Reacção na água

ACESSÓRIOS DOS COMANDOS SOLARES
SENSOR DE TEMPERATURA 
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Dados gerais
Tipos SD3 / SDFK

N.° de artigo 1510882 / 1510972

Chassis/caixa Armação de aço inoxidável com elementos de 
madeira, frente de plástico

Medidas 150 x 165 x 24 mm
Tipo de protecção IP 20
Temperatura ambiente 0 … 40 °C
Montagem Unidade de mesa (SD3), Montagem de parede
Alimentação VBus®

Interface de dados VBus®

Dados gerais
Tipos AM1

N.° de artigo 1510899

Chassis/caixa Plástico
Tipo de protecção IP 54
Temperatura ambiente -25 … 70 °C
Montagem Montagem de parede
Indicação 1 LED
Interface de dados VBus®

Saídas 1x Relé sem potencial

Alimentação VBus®

Potência de comutação 30 VDC, 1 A / 125 VAC, 0,5 A

Descrição do produto
O Smart Displays SD3 e SDFK destinam-se à visualização dos dados emitidos pelo controlador. O 
Smart Display SD3 visualiza a temperatura do coletor e acumulador, assim como a produção de 
energia do sistema solar. Na área de aquecimento o Smart Display SDFK visualiza a caldeira de 
matéria sólida e temperatura do acumulador em cima/em baixo, assim como o estado da bomba. 
Ambos os Smart Displays foram concebidos para a ligação simples a um controlador da TiSUN 
através de um VBus®. Não é necessária uma alimentação de tensão adicional.

• Visualização da temperatura do coletor e do acumulador, assim como da quantidade de calor (SD3)
• Visualização da temperatura da caldeira de matéria sólida e do acumulador em cima/em baixo, assim 
como do estado da bomba (SDFK)
• Um indicador LED de 7 segmentos de 6 dígitos e dois de 4 dígitos (SD3)
• Três indicadores LED de 7 segmentos de 4 dígitos, assim como um LED bicolor vermelho / verde (SDFK)
• Ligação simples e alimentação através de VBus®

• Representação de °C ou °F

Descrição do produto
O módulo de alarme AM1 destina-se à sinalização de erros do sistema. É conectado ao VBus® 
do controlador e emite um sinal ótico através de um LED vermelho quando ocorre um erro. Além 
disso, o AM1 dispõe de uma saída de relé que permite a ativação num sistema de instrumentação 
e de controlo. Dessa forma, em caso de erro, é possível emitir uma mensagem coletiva de falha. 
Dependendo dos controladores e do sistema de sensores, podem ser indicados diferentes estados 
de erro, por ex., falhas nos sensores, erros de excesso de pressão ou de baixa pressão, assim como 
erros de fluxo e de funcionamento a seco. O módulo de alarme AM1 assegura que a ocorrência de 
erros seja rapidamente detetada, podendo ser assim eliminada, mesmo quando os controladores e 
sistemas se encontram em locais distantes ou de difícil acesso. Por isso, a estabilidade de produção 
e a segurança operacional do sistema são perfeitamente garantidas.

ACESSÓRIOS DOS COMANDOS SOLARES
SMART-DISPLAYS

MÓDULO DE ALARME

Dimensões da caixa:
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Dados gerais
Tipos PSW Basic

N.° de artigo 1510885

Chassis/caixa Plástico
Tipo de protecção IP 20 / EN 60529
Temperatura ambiente 0 … 50 °C
Montagem Montagem de parede
Entradas Pacotes de impulsos, controlo de fase, alinhamento de fase
Saídas PWM / 0-10 V
Alimentação 220 … 240 V~ (50 … 60 Hz)
Consumo de energia máx. 1,5 VA

Descrição do produto
O conversor de sinais da bomba PSW Basic permite a ligação de bombas altamente eficien-
tes com controlo de rotações com entrada de controlo PWM ou 0-10-V ao controlador sem a 
respetiva saída. Em caso de uma troca de bomba sem substituição do controlador, serve para 
garantir o acionamento com regulação da velocidade da bomba. O PSW Basic é pequeno, de 
fácil montagem e ligação simples. Cobre uma grande parte das combinações de sinais mais 
convencionais – opcionalmente transforma um sinal de entrada de um Relé semicondutor 
com capacidade de controlo de rotações num sinal PWM ou 0-10-V, também o inverso a 
pedido.

Descrição do produto
O conversor de sinais da bomba PSW Premium permite a ligação de bombas altamente efici-
entes com controlo de rotações com entrada de controlo PWM ou 0-10-V ao controlador sem 
a respetiva saída. Em caso de uma troca de bomba sem substituição do controlador, serve 
para garantir o acionamento com regulação da velocidade da bomba. Na abrangência de 
funções, o PSW Premium assemelha-se ao PSW Basic, mas está adicionalmente equipado 
com uma saída de relé para a alimentação de tensão da bomba. Para além disso dispõe de 
uma função de abrandamento para redução da frequência de comutação da bomba altamen-
te eficiente.

ACESSÓRIOS DOS COMANDOS SOLARES
CONVERSOR DE SINAIS DA BOMBA PSW BASIC 

CONVERSOR DE SINAIS DA BOMBA PSW PREMIUM 

Dimensões da caixa:

80

80 90

Dados gerais
Tipos PSW Premium

N.° de artigo 1510886

Chassis/caixa Plástico
Tipo de protecção IP 20 / EN 60529
Temperatura ambiente 0 … 40 °C
Montagem Montagem de parede
Entradas Pacotes de impulsos, controlo de fase, alinhamento de fase
Saídas 1x Relé semicondutor, 1x PWM, 1x 0-10 V
Alimentação 220 … 240 V~ (50 … 60 Hz)
Consumo de energia máx. 1,7 VA

Dimensões da caixa:
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