KIT SMART VENTILADOR

Apresentação:

ATENÇÃO
Este produto deverá ser instalado por um eletricista ou técnico
especializado.

Este produto permitirá a você, o controle total de seu ventilador de teto.
Diferente dos outros, o seu transmissor não é infravermelho e sim funciona por
“Rádio Freqüência”, garantindo maior alcance, conforto e acabamento.

Itens Inclusos:

1 Smart Módulo Ventilador;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1 Controle remoto 8 Teclas;
1 Bateria CR 2032 lítio (inclusa);

POTÊNCIA MÁXIMA 127V
220V
Lâmpada*
200W 400W
Ventilador*
200W 400W
BIVOLT AUTOMÁTICO (127 v / 220 v).
Frequência de operação: 315Mhz Vetti Smart Code
Modulação: FSK
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Passo1: O Módulo deverá estar ligado na rede elétrica.
Passo2: Pressione a tecla na lateral do módulo por 3 segundos. (até o buzzer
começar a Bipar)
Passo3: Agora pressione qualquer tecla do controle remoto que deverá ser
cadastrada neste módulo. (em seguida o buzzer do receptor irá dar um BIP
LONGO).

FUNÇÕES PARA O VENTILADOR
• Liga e desliga o ventilador
• Reversão de rotação (somente para motores 3 fios)
• 4 níveis de velocidade para a hélice
• Temporizador do ventilador
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Cadastrando/Configurando o Controle Remoto no Smart Módulo
Ventilador:

Apagando Controles Cadastrados:

Pressionando a tecla da lateral do módulo por um tempo superior a 10
segundos, o Buzzer começará a bipar e em seguida dará um BIP LONGO
informando que sua memória está limpa e todos os controles foram
descadastrados.

OFF

PULSE

Para funcionar o aplicativo no SmartPhone é necessário
ter no local um roteador e a central Smart Home.

FUNÇÕES PARA A LÂMPADA
• Liga e desliga a lâmpada ( 200 W / 127V – 400W / 220V)
• Dimmer – controla 5 níveis de intensidade da luz
OBS: A função dimmer poderá ser utilizada somente em lâmpadas dimerizáveis
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CONTROLE 8T

MÓDULO
ALIMENTAÇÃO (110~240V)
Fio Verm - Fase1
Fio Azul - Neutro/Fase2

Vent Horário
Vent Anti-Horário

LÂMPADA
(Fio Amarelo)
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LED AZUL - OK
LED VERM - Bateria baixa do controle

ANTENA
(Esticada garante
maior alcance)

LED INDICADOR
TECLA (3 funções)
1 Toque - On /Off /
Transmissão
Toque 3s - Cadastrar Controle
Toque 10s - Reset Geral

MOTOR (On/Off)
Liga e desliga o ventilador
(inicia sempre pelo nível mais forte)

LUZ (On/Off)
Apaga e acende a lâmpada (sempre no ultimo
estagio de dimerização que estava).
DIMMER - 5 níveis
Aumenta a intensidade da luz ou acende a luz
pelo nível 1 (mais fraco)

VELOCIDADES - 4 níveis
Aumenta a velocidade de rotação da hélice ou inicia
(sempre pelo nível mais forte)

Abaixa a intensidade da luz ou acende a luz pelo
nível 5 (mais alto)

Diminui a velocidade de rotação da hélice ou inicia
(sempre pelo nível mais forte)

TIMER
Programa o tempo que o ventilador ficará ligado.
1 BIP: 1 hora
2 BIPs: 2 horas
3 BIPS: 4 horas
4 BIPS: 8 Horas
BIP LONGO: OFF (Desativado)

rev
1h 2h 4h 8h

REVERSO
Reverte o sentido de rotação a hélice
(sempre iniciando pelo nível mais forte)

OFF

Obs:
Pressione as teclas pausadamente
1 BIP Curto: Comando confirmado
3 BIPs Curtos: Comando confirmado mas equipamento
já está em seu nível máximo ou mínimo estabelecido.

Atenção:
Verifique se a lâmpada escolhida é dimerizável pois a lâmpada fluorescente não permitirá a utilização do recurso de
controle de intensidade da lâmpada.

INSTALAÇÃO
O módulo receptor deverá ser instalado ao lado do ventilador (externo ou embutido).
1º PASSO:
Desligue a chave geral ou o disjuntor da energia do local e identifique se o motor do seu ventilador possui 2
ou 3 fios.
2º PASSO:
- Após a instalação do ventilador conforme o manual do fabricante, identifique e selecione quais são os fios
da lâmpada, do motor e da energia elétrica.
- Conecte um dos fios da rede elétrica em um dos fios 127/220V do módulo re-ceptor e o outro fio leve até
o interruptor do ventilador.
- Conecte o fio que sai do interruptor até o outro fio do receptor 127/220V.
- Conecte os fios da lâmpada no fio do receptor (LAMP).

Para motor com 3 fios:
Conecte o fio comum do motor no fio VENTILADOR: COM
Conecte os fios do motor e do capacitor nos fios do receptor VENTILADOR: HOR e ANT
Obs 1: o capacitor que acompanha o ventilador deverá ser ligado junto com os fios do motor do ventilador
Obs 2: caso não possua o capacitor verifique com o fabricante do ventilador a sua aquisição (para rede 120V usa-se o
capacitor de 10uF; rede 220V usa-se o capacitor de 4uF)
Utilizando Interruptor Paralelo

Utilizando Interruptor
neutro /fase 2

neutro /fase 2

fase

fio lâmpada

3º PASSO:
Para motor com 2 fios:
Conecte os fios do motor no fio VENTILADOR: HOR (sentido horário) e COM (comum) ou ANT (sentido
anti-horário) e COM (comum)
Obs: neste tipo de motor a função “reverso” do ventilador não irá funcionar
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Utilizando Interruptor Paralelo
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4º PASSO:
Efetue todos os testes através do controle remoto:

TERMO DE GARANTIA
A Vetti garante ao usuário os serviços de assistência técnica para substituição deste produto, acessórios e baterias (quando for o caso), ou
parte(s) deste(s), bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação,
pelo período estipulado a cada produto, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota,
desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme orientações descritas no manual.
Este produto perderá a garantia caso seja danificado por DESCARGAS ELÉTRICAS ou por ERRO DE INSTALAÇÃO.
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ANOS DE
GARANTIA

SAC: (11) 4712-7622
E-mail: suporte@vetti.com
Skype: suporte.vetti

CNPJ: 15.797.703/0001-60
Av. Brasil, 939 - Galpão 6
JD. Carambei - São Roque - SP
CEP: 18132-305
Industria Brasileira

