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Conteúdo da embalagem

1. Controlador Con�ex Duo.

2. Antena GSM. (acompanha o Con�ex Duo modelo GSM)

3. Adaptador extenção para cabo. (acessório que acompanha a fonte)

4. Fonte 100-240Vac. (acessório opcional)

5. Transdutor de Temperatura e Umidade SN06 ou Sonda de Temperatura.

6. Buchas e parafusos de �xação do controlador Con�ex.

7. Conector emenda para conexão 12Vcc.

8. Placa E (Con�ex Duo).
* Utilizada em caso de retirada do Con�ex Duo para manutenção. Vide Manual Técnico Con�ex.

O que é e como funciona:
Con�ex Duo é um controlador microprocessado, programado e dedicado para automação de até 
duas máquinas de ar condicionado, efetuando o revezamento entre as mesmas, por tempo de 
funcionamento (con�gurável), ou em caso de falha na máquina operante, diagnosticada através 
do monitoramento dos status dos dispositivos controlados.
Indicado para automação de máquinas de ar condicionado que possuam dispositivos de comando 
e proteções compatíveis com sistema de controle externo, tais como Self Wall Mounted, Self 
Contained e Large Split.

APRESENTAÇÃO
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APRESENTAÇÃO

1. Modelo do controlador linha Con�ex.

2. Led indicativo Con�ex energizado e CLP Firmware rodando.

3. Led indicativo de anormalidade no sistema de climatização.

4. Display para interação com o usuário.

5. Leds indicativos de tráfego de dados na serial Slave.

6. Leds indicativos de tráfego de dados na serial Master.

7. Tecla para incrementar valores e deslocamento para cima.

8. Tecla para decrementar valores e deslocamento para baixo.

9. Tecla  de con�rmação.

10. Tecla de acesso aos menus e deslocamento para direita.

11. Tecla de saída em menus e deslocamento para esquerda.
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O controlador Con�ex oferece diversas possibilidades para passagem dos cabos de instalação:
Inferior: Através de eletrodutos (máx. 5 X 3/4”) ou eletrocalhas (máx. 170mm X 25mm) conforme as 
�guras acima 1 e 2.
Posterior: Para sobrepor em caixas de passagens ou paineis elétricos, �gura 3.
Utilize a opção mais adequada, de acordo com a necessidade da sua instalação.  

PASSAGEM DOS CABOS

Utilize o fundo da embalagem do Con�ex para marcar os pontos de �xação do controlador.
Fixe apenas o parafuso superior (A)  e encaixe o controlador Con�ex a ele (B) e (C).
Observe a distância máxima do afastamento do parafuso superior à parede.
Coloque o parafuso inferior e o aparafuse até tocar levemente a base plástica.
Alinhe o controlador Con�ex com o auxílio de um nível de bolha, uma vez alinhado, �rme o 
parafuso inferior.

1.
2.
3.
4.
5.

FIXAÇÃO DO CONFLEX
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O controlador Con�ex Duo aceita alimentação direta de 20 à 60 
Vcc, seu  consumo máximo é de 15W para os modelos USB e 485 
e de 25W para os modelos ETH e GSM.

Para alimentação em AC utilize o acessório Fonte Flex, fonte de 
faixa larga, entrada de 100-240Vca , saída de 24Vcc 2A.

Os bornes de alimentação não são polarizados. 
Para distâncias de até 100m utilizar cabos 2X1,0mm2.
Para grandes distâncias atentar para queda de tensão.  
Para cargas monofásicas:
Resistência elétrica do material R=(ρ*L)/S
Queda de tensão ∆E=2R*I*cosθ

1. Entrada de alimentação
ALIMENTAÇÃO

O controlador Con�ex Duo possui 11 entradas digitais das quais 10 são con�guráveis e opto isoladas.
ED01, é interna ao Con�ex e tem a função de indicar o modo de operação do sistema, Automático/Manual. 
ED02 em nível de 24 ou 48Vcc, conforme con�guração dos jumpers j15 e j16 para os relés de bloqueio (Ver 
etiqueta na parte de trás do Con�ex). Obs.: As opções de alimentação da ED2 passaram a ser de 24 ou 48Vcc 
a  partir de 11/2017.
ED03 a ED11 em nível de 12Vcc.

         Saída de alimentação para as entradas digitais 3 a 11.

          Entrada digital 2, alimentar com                               .

                   Entrada digital 3.
     Comum da entrada digital 3.
              Comum das entradas digitais 4 a 7.
      Entradas digitais 4 a 7.
              Comum das entradas digitais 8 a 11.
      Entradas digitais 8 a 11.
         Conector emenda para a conexão do 12Vcc. ( Acompanha o kit instalação do Con�ex Duo)

24 ou 48VCC
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O controlador Con�ex Duo possui 4 saídas digitais con�guráveis
destinadas a alarmes telessinalizáveis.
 Comum saída digital 9.
 Saída digital 9.
 Comum saída digital 10.
 Saída digital 10.
 Comum saída digital 11.
 Saída digital 11.
 Comum saída digital 12.
 Saída digital 12.

O controlador Con�ex Duo possui 12 saídas digitais con�guráveis, opto isoladas, tipo SPST, a relés com isolação 
de 250V e corrente máxima de 3A para cargas resistivas e 1A para cargas indutivas (para contatores).

O controlador Con�ex Duo possui 8 saídas digitais con�guráveis destinadas a acionamentos. 

           Comum das saídas digitais de 1 a 3.
 Saída digital 1.
 Saída digital 2.
 Saída digital 3.
           Comum das saídas digitais 2 e 3, para comandos em manual.
              Comando em manual da saída 2.
              Comando em manual da saída 3.
 Comum da saída digital 4.
 Saída digital 4.
         Comum das saídas digitais de 5 a 7.
 Saída digital 5.
 Saída digital 6.
 Saída digital 7.
           Comum das saídas digitais 6 e 7, para comandos em manual.
              Comando em manual da saída 6.
              Comando em manual da saída 7.
 Comum da saída digital 8.
 Saída digital 8.
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O controlador Con�ex Duo possui 6 entradas universais. Quando con�guradas como analógicas aceitam 
níveis de 0-5Vcc ou 4-20ma (via con�guração interna de jumpers), com  resolução de 10 Bits. Quando 
con�guradas como digitais podem utilizar contatos NF ou NA, aceitam 
níveis de 0-5Vcc em pull-up.

             Saída de alimentação para as entradas universais.
          
 Entrada Universal 1.
 Entrada Universal 2.
 Entrada Universal 3.
 Entrada Universal 4.
 Entrada Universal 5.
 Entrada Universal 6.

Conectar o terra digital ao ponto de aterramento do Con�ex.

As sondas de temperatura devem ser instaladas no retorno das máquinas para ter a melhor leitura da 
temperatura de retono. Siga os exemplos abaixo para posicionar as sondas de temperatura.

5. Posicionamento dos sensores

Nas máquinas Self a sonda de temperatura pode ser colocada dentro da máquina no retorno do ar, junta-
mente com o termostato manual da máquina como mostra o desenho abaixo.

5.1.1. Self Contained

5.1. Sonda de temperatura de retorno

POSICIONAMENTO DOS SENSORES 

4. Entradas universais
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5.1.2. Wall Mounted
Nas máquinas Wall Mounted, quando possível, instalar a sonda de temperatura de retorno em uma lateral 
interna do compartimento de retorno.
ATENÇÃO! Cuidado para não obstruir a abertura do damper.
Quando isto não for possível instalar o mais próximo do retorno da máquina.

POSICIONAMENTO DOS SENSORES

Sonda de temperatura de retorno



5.1.3. Posicionamento dos sensores no ambiente
O posicionamento de Sensores de Temperatura e Umidade em uma Sala de Equipamentos é fundamental, tanto para o adequado “controle de processos” quanto para o monitoramento das condições climáticas do ambiente.
Diferentemente de um ambiente convencional (climatização de conforto), num ambiente crítico, onde existem equipamentos que dissipam uma grande quantidade de calor, podem ocorrer diferenças consideráveis de temperatura 
entre diversos pontos do ambiente; locais mais próximos à saída de ar aquecido de um equipamento (descarga de um cooler, ou um dissipador térmico) apresentam temperaturas bem superiores à média do ambiente, assim como 
próximo à saída de insulamento de máquinas de ar condicionado a temperatura apresenta-se bem baixa.
Levando em conta estes aspectos, recomendamos a instalação de Sondas de Temperatura (bem como termostatos para operação manual) junto ao “retorno” de ar da cada máquina, ponto onde a temperatura do ar transportado 
pela vazão do ventilador re�ete a média dos diversos pontos do ambiente, sendo esta a referência mais adequada para o controle de temperatura (processos de refrigeração/aquecimento). 
Para �ns de "controle de umidade” (processo de Umidi�cação/Desumidi�cação) costuma-se adotar a medida em um ponto médio do ambiente.
Já para o monitoramento, recomenda-se instalar os respectivos sensores em um ponto do ambiente que expresse as condições mais próximas da média. É a partir desta referência que são gerados os Alarmes de Temperatura e 
Umidade anormais.
Nos desenhos a seguir damos algumas dicas sobre posicionamentos corretos e incorretos de sensores em um ambiente.

NÃO POSICIONAR PRÓXIMO
A JANELAS QUE TENHAM
INCIDÊNCIA DO SOL

NÃO POSICIONAR PRÓXIMO AO 
CORREDOR QUENTE DOS RACKS

1,5m

NÃO POSICIONAR ATRÁS DE PORTAS
ALTURA RECOMENDADA PARA
INSTALAÇÃO DO SENSOR

1,5m



NÃO POSICIONAR PRÓXIMO
A SAÍDA DO INSUFLAMENTO
DE  AR

NÃO POSICIONAR NO
CORREDOR FRIO DOS RACKS

NÃO INSTALAR
JUNTO AO TETO

POSICIONAR PRÓXIMO AO
RETORNO DAS MÁQUINAS



6. Cuidados na instalação e inicialização

6.1. Condições do ambiente de instalação
A localização do controlador é fator determinante para a obtenção de um funcionamento correto e 
uma vida normal de seus componentes.
O Con�ex deve ser montado em um ambiente livre dos seguintes fatores:
Exposição direta a raios solares, chuvas, umidade excessiva ou maresia.
Gases ou líquidos explosivos ou corrosivos.
Vibração excessiva, poeira, partículas metálicas ou óleos suspensos no ar.
Limites de temperatura de trabalho entre, 0º e 50ºC.
Umidade relativa normal de trabalho entre, 5% a 90%, sem condensação.
Altitude máxima para operação normal, 1000m.
Grau de poluição  2 conforme EN50178 e UL508C.
Grau de proteção IP 30.
Para controladores instalados dentro de painéis ou caixa metálicas fechadas, prover exaustão 
adequada para que a temperatura �que dentro da faixa permitida.

6.2. Instalação elétrica
Certi�que-se que a alimentação esteja desconectada antes de iniciar as ligações.
Siga as normas de instalação elétrica aplicáveis.
Afastar os equipamentos e �ação sensível em 0,25m dos cabos de força e dos cabos de sinal.
A tensão de alimentação deve ser compatível com a tensão nominal do controlador.

6.3. Conexões elétricas de sinais e aterramento
Os cabos das Entradas Universais devem obrigatoriamente ter a malha de blindagem aterrada por 
motivos de segurança e garantia do bom funcionamento.
A conexão de terra deve atender as normas locais.
Utilize no mínimo a �ação com bitola de 1,5 mm2 para aterramento.
Conecte a uma haste de aterramento especí�ca ou ao ponto de aterramento geral (resistência  
< 10,0 ohms).
Não compartilhe a �ação de aterramento com outros equipamentos que operem com altas correntes.
Utilize �ação blindada e protegida por eletroduto metálico para a conexão de sinal analógico.
Conecte a blindagem de uma das extremidades do cabo ao ponto de aterramento do controlador.
Jamais utilize o neutro para o aterramento.
A �ação de potência deve ser instalada separadamente da �ação de sinal e controle.
Instale o controlador conforme diagrama esquemático de interligação fornecido junto com o equipa-
mento.

6.4. Preparação para energização
Sempre desconectar a alimentação geral antes de efetuar quaisquer conexões.
Veri�que se as conexões de acionamento dos Condicionadores de Ar, aterramento, controle e sinais 
estão corretas.
Veri�que se as máquinas de ar condicionado estão operando corretamente no modo manual.

INSTALAÇÃO E INICIALIZAÇÃO



NAVEGAÇÃO

_ALARMES_ATIVOS_
_LOG__DE__FALHAS
_LOG__DE_EVENTOS
>COMANDOS_____

     CONFLEX DUO
TI_25,5.__UI_40%
15:30___10/03/16
PIL_MAQ 2:164h45

>ALARMES_ATIVOS_
LOG__DE__FALHAS
LOG__DE_EVENTOS
COMANDOS______
PARAMETROS____
ENTR.UNIVERSAIS
ENTR._DIGITAIS_
SAIDAS_DIGITAIS
HABILITA_MAQ.__
MODO_MANUTENCAO
MODO_SIMULACAO_
CONTADORES_____
CONFIGURACOES__
DATA_E_HORA____
SOBRE_A_REDE___
SOBRE_O_CONFLEX

______AGST______
____CONFLEX_____
________________
_INICIALIZANDO__

_ALARMES_ATIVOS_

_____ INICIO_____
_ALARMES_ATIVOS_

___SISTEMA_EM___
___MANUTENCAO_

>ALARMES_ATIVOS_
_LOG__DE__FALHAS
_LOG__DE_EVENTOS
_COMANDOS_____

_ALARMES_ATIVOS_
_LOG__DE__FALHAS
_LOG__DE_EVENTOS
>COMANDOS______
>ESCOLHE_PILOTO_
_INVASAO________
_RESET_DE_FALHAS
_ZERA_LOG_FALHAs
_ESCOLHE_PILOTO
_______________
_PILOTO______2_
_______________
_ESCOLHE_PILOTO
_______________
_PILOTO______1_
________________

                                    7. Inicialização e navegação
Plugue o conector de alimentação para energizar o Con�ex.
No display aparecerá a tela inicial.  
Após inicialização do Con�ex Duo, o display irá apresentar as informações conforme a 
imagem ao lado (tela de repouso).
Con�ex Duo
TI  Média de todos os sensores de temperatura interna.
UI  Média de todos os sensores de umidade relativa interna.
hh:mm  Hora e minuto.
dd/mm/aa Data dia/mês/ano.
PIL MAQ 2: xhxmin Tempo restante para troca de piloto.
Con�ra se os valores das temperaturas e umidades indicadas no display do Con�ex 
estão de acordo com as dos ambientes interno e externo, tenha em mãos instrumentos 
devidamente aferidos como referência.

Menu principal 
Estando na tela de repouso pressione       , para acessar o menu principal, onde lista 
todos os menus existentes no controle.
Pressione       ou       , para posicionar o cursor > no sub menu desejado, para acessá-lo 
pressione a tecla       .
Pressione       para sair do menu.

Alarmes ativos
No menu principal pressione       ou       para posicionar o cursor > no menu ALARMES 
ATIVOS, para acessá-lo pressione a tecla       .
Este menu apresenta os alarmes que estão ativos no momento.
Quando selecionado, apresenta a tela início e logo após mostra automaticamente os 
alarmes ativos no sistema de climatização. Pressione       para sair do menu.

Comandos
No menu principal pressione       ou       para posicionar o cursor >no menu COMANDOS, 
para acessá-lo pressione a tecla       .
No menu comandos pressione       ou       para posicionar o cursor na opção de comando 
desejado.  Pressione       para sair do menu.

Escolhe piloto
Este comando seleciona qual máquina será líder no sistema.
No menu principal pressione       ou       para posicionar o cursor >no menu COMANDOS, 
para acessá-lo pressione a tecla       .
Com as teclas               posicione o cursor > no menu ESCOLHE PILOTO , pressione a tecla 
será apresentado no display o piloto atual PILOTO X.
Para trocar a máquina piloto pressione a tecla       , neste momento será solicitada a 
senha (5008).
Pressione       ou       para de�nir qual a máquina será a piloto, pressione a tecla       para 
con�rmar ou       para retornar a con�guração de piloto.
Pressione       para sair do menu.
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NAVEGAÇÃO

________________
_RESETAR_FALHAS
________________
______________

_ESCOLHE_PILOTO_
_INVASAO________
>RESET_DE_FALHAS
_ZERA_LOG_FALHAs

________________
_____FALHAS_____
____RESETADAS___

_______________

_LOG__DE__FALHAS
_LOG__DE_EVENTOS
_COMANDOS______

>PARAMETROS_____
P01____23,5.____

___SET_POINT____
__REFRIGERACAO__
________________
_DIGITAR_SENHA__
______5008______
____SENHA_OK____
________________
P01____23,5.____

___SET_POINT____
__REFRIGERACAO__
________________

_MODO_MANUTECAO
_MODO_SIMULACAO_
_CONTADORES_____
>CONFIGURACOES__

_CONTADORES_____
_CONFIGURACOES__
_DATA_E_HORA____
>SOBRE_A_REDE___

_649ABED7E0B2___
_192.168.50.12____
_192.168.50.1_____
_________________

_CONFIGURACOES__
_DATA_E_HORA____
_SOBRE_A_REDE___
>SOBRE_O_CONFLEX

N._SERIE_0000001
____CONFLEX____ 
______DUO______
VER_01.01.001___

Reset de falhas
Este comando tem a função de desmemorizar os alarmes retidos das máquinas de ar 
condicionado.
No menu principal pressione       ou       para posicionar o cursor >no menu COMANDOS, 
para acessá-lo pressione a tecla       .
Com as teclas               posicione o cursor > no menu RESET DE FALHAS, pressione a
tecla       .
Pressione       , neste momento será solicitada a senha (5008) para validar o comando. 
Pressione       para sair do menu.

Parâmetros
Este menu apresenta os parâmetros con�guráveis e suas funções.
No menu principal pressione       ou       para posicionar o cursor >no menu PARAMETROS, 
para acessá-lo pressione a tecla       .
Com as teclas               posicione o cursor > no parâmetro desejado, para alterá-lo pressio-
ne a tecla        . 
Será solicitada a senha (5008) possibilitando a alteração dos valores do parâmetro.
Insira a senha utilizando as teclas               e tecle       .
O valor do parâmetro irá piscar, utilize as teclas               para incrementar ou decrementar 
os valores do parâmetro, atingido o valor desejado pressione a tecla       para con�rmar 
ou a tecla       para cancelar a alteração. 
Obs: Não é necessário a validação de senha para visualização dos parâmetros.
Pressione       para sair do menu.
Ver capítulo 16 para acessar a tabela completa de parâmetros do Con�ex. 

Con�gurações
Este menu possibilita veri�car ou con�gurar alguns presets do Con�ex, são eles: modo 
de desumidi�cação, alarme sonoro, modo de ventilador, modo compressor, modo 
painel, emergência, economizador, invasão e bloqueio por defeito.
No menu principal pressione       ou       para posicionar o cursor >no menu CONFIGURA-
ÇÕES, para acessá-lo pressione a tecla       .
Com as teclas               selecione a con�guração a ser veri�cada ou con�gurada.

Sobre a rede
Este menu possibilita visualizar as con�gurações da interface de rede para acesso 
ao Con�ex (ETH e GSM).
No menu principal pressione       ou       para posicionar o cursor >no menu SOBRE A 
REDE, para acessá-lo pressione a tecla       .
Será exibido o IP, Máscara de Sub-Rede, Gateway e MAC Adress do Con�ex.
Poderá ser exibida a mensagem NEGOCIANDO IP COM SERVIDOR DHCP quando a 
con�guração DHCP estiver ativa ou a mensagem REDE ETHERNET DESCONECTADA 
quando o cabo de rede estiver desconectado ou dani�cado.
Pressione       para sair do menu.

Sobre o Con�ex
Este menu possibilita visualizar a identi�cação do controlador Con�ex.
 No menu principal pressione       ou       para posicionar o cursor >no menu SOBRE O 
CONFLEX, para acessá-lo pressione a tecla       .
Será exibido o número de série, o modelo e a versão do CLP Firmware do Con�ex.
Pressione        para sair do menu.
OBS! Para maiores detalhes sobre os menus, consulte o manual técnico.
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Manual Técnico Con�ex


