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Instruções de segurança 
para os comandos WAREMA



1  Informações básicas

 Este documento é uma coleção importante das mais importantes Instruções 
de segurança gerais para os comandos WAREMA.

 As informações resumidas neste documento são apenas uma parte de 
todas as instruções de segurança necessárias e tem de ser usadas como 
base para o manejo dos comandos WAREMA.

 Observe sempre os manuais dos respetivos comandos e as instruções de 
seguranã e explicações neles contidas.

1.1  Explicação dos símbolos e dos pictogramas

As instruções de segurança nos manuais WAREMA estão assinaladas por 
símbolos de advertência. Eles estão escalonados hierarquicamente segundo 
o respetivo risco de periculosidade:

PERIGO
adverte para uma situação de perigo iminente. 
As consequências possíveis podem ser ferimentos graves que levem até à 
morte (danos pessoais), danos materiais ou ambientais.

ATENÇÃO
adverte para uma possível situação de perigo. 
As consequências possíveis podem ser ferimentos leves ou ferimentos 
graves que levem até à morte (danos pessoais), danos materiais ou 
ambientais.

CUIDADO
adverte para uma ação cuidadosa. 
As possíveis consequências da não observação podem ser danos 
materiais.

No comando propriamente dito ou em aparelhos conectados podem existir 
os seguintes pictogramas e símbolos que chamam a atenção para determi-
nados potenciais de perigo:

ATENÇÃO
tensão elétrica perigosa!

CUIDADO
componentes sujeitos a descargas eletrostáticas!
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1.2  Grupo-alvo de leitores

ATENÇÃO 
Montagem, ligação, colocação em funcionamento ou operação por 
pessoas não suficientemente qualificadas e informadas podem causar 
danos graves na instalação ou mesmo provocar danos em pessoas!

ATENÇÃO 
A instalação elétrica deve ser feita por um especialista eletrotécnico 
autorizado, de acordo com VDE 0100 ou com as prescrições legais e as 
normas do respetivo país. Este deve observar as instruções de montagem 
anexas dos aparelhos elétricos fornecidos.

Requisitos mínimos para a montagem e a conexão de componentes de 
comando
Os manuais de instalação e montagem são destinados aos eletricistas.
O requisito para os eletricistas qualificados é um bom conhecimento espe-
cífico, obtido através de uma formação técnica concluída e de uma expe-
riência de muitos anos com os produtos WAREMA. O pessoal especializado 
deve ter a capacidade de ler e entender os manuais e na sua língua local e 
de utilizá-lo para a montagem e/ou colocação em funcionamento.
Conhecimento básico

  Conhecimento especial da norma da da VDE 0100 (Associação dos 
Eletroténicos Alemães) ou dos regulamentos normas legais o respetivo 
país

Conhecimento específico
 Colocação em funcionamento do produto
 Operação do produto

1.3  Reequipamentos e modificações

ATENÇÃO
Reequipamentos ou modificações podem comprometer a segurança do 
equipamento ou diminuir o seu grau de eficiência! As consequências 
possíveis podem ser a morte, ferimentos graves ou ferimentos leves, 
danos materiais ou ambientais.

 Antes de proceder a um reequipamento ou a modificações do equipamento 
ou dos parâmetros, entre em contacto connosco ou com o seu revendedor. 

 Dever-se-á ter especial cuidado quando se faz a combinação de compo -
nentes com versões diferentes ou quando componentes existentes forem 
substituídos por produtos mais antigos/mais modernos com outras funciona-
lidades ou outra versão de software.



1.4  Trabalhar com segurança

 Nos trabalhos em janelas acionadas por motor ou em fachadas de edifícios 
em que estão instaladas proteções solares acionadas por motores:

ATENÇÃO 
Perigo de morte e danos materiais devido a movimentos imprevistos dos 
produtos comandados.

 Desligar a tensão do equipamento!

 Proteger o equipamento contra uma religação não autorizada ou involuntária

 Utilizar dispositivos de proteção pessoal adequados

 Nunca colocar objetos na área de deslocamento de um sistema mecânico 
de comando automático (p.ex.. escadote numa parede em que esteja 
montado um toldo com braço articulado)

 Se forem necessárias modificações na conexão elétrica dos componentes 
ou produtos conectados:

ATENÇÃO 
É possível a existência de situações de perigo, falhas de funcionamento 
e danos materiais se houver trabalhos não adequadous ou corte das 
ligações durante o funcionamento!

 Os trabalhos nos comandos WAREMA só poderão ser executados pelos 
serviço de assistência ou por especialistas devidamente autorizados!

 Desligar a tensão do equipamento antes de inserir ou retirar cabos de ligação!
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2  Montagem

 Todos os aparelhos pertencentes ao comando estão previstos para a monta -
gem em espaços interiores, caso não haja indicação contrária.

2.1  Montar as unidades de comando do motor

CUIDADO 
Na montagem dos distribuidores, os aparelhos de montagem em sequência 
tem de ser montado sobre uma calha simétrica (35 mm segundo DIN EN 50022).

 A distância mínima entre os bornes de conexão e um outro objeto nos apa-
relhos REG terá de ser de 10 mm, no mínimo. Se atuadores forem monta-
dos adequadamente na caixa de montagem saliente, então não é necessá-
rio manter distâncias mínimas entre a caixa e os objetos ao seu redor.

2.2  Montar o sensor de medição

ATENÇÃO
Os sensores de medição só podem funcionar com tensão baixa de 
segurança.

 O cabo de conexão tem de ser assentadoo de modo que a água não possa 
entrar no interior do aparelho. Usar para isso uma cabo à prova de intempé-
ries e calor (apropriado para o uso externo).

 Montar a estação climática de modo bem acessível, no ponto mais alto do 
telhado ou do jardim de inverno. O aparelho não pode ser montado ao abri-
go do vento para que a avaliação do vento não seja influenciada. 
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3 Conexão

ATENÇÃO

Para a conexão de aparelhos não citados nos manuais do comando, é 
necessária a autorização escrita da WAREMA!

ATENÇÃO
Na instalação bem colocada deve ser previsto um dispositivo de 
separação pré-comutado, para separar o comando da tensão de 
alimentação (p. ex. corta-circuito).

PERIGO
Antes de abrir a caixa, os componentes tem de ser desligados da tensão!

 
(corte transversal do cabo, versão do cabo, fusível adicional contra soltar, 
descompressão da tração, acoplamentos de via num cabo Litz, interruptor 
de proteção).

 O proprietário e o montador são responsáveis pela observância dos regu-
lamentos EVU e VDE.

 Se forem colocados cabos no exterior, tem de ser cumpridas as determi-
nações VDE. Para além disso, os cabos têm de ser apropriados para a 
colocação no exterior. A distância aos cabos de alta tensão tem der ser no 

tem de ser evitado! A tensão de isolamento entre a blindagem e os fios 

Como padrão, são usados para os cabos do botão, do sensor de medição 
e da rede os cabos de baixa tensão, p. ex. JY(St)Y. Isto é geralmente sufi-
ciente em relação às influências CEM externas, p. ex., na área residencial 

-
cias CEM externas é oferecida, por sua vez, pelos cabos de alta qualidade 
com malha de blindagem (não blindagem com folha!) e pares de fios torci-
dos bem apertado. Quanto mais longo for o cabo, maior é a probablidade 
de falhas. Por isso, usar somente cabos de alta qualidade.
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 No comando de dispositivos e ventilação, arrefecimento, aquecimento e 
iluminação, as respetivas diretivas e normas nacionais tem de ser considera-
das.

 Não podem ser comandados portões, portas e automatismos de portas de 
garagem.

 O acionamentos de janelas só pode ser comandado se forem mantidos os 
respetivos regulamentos de segurança e normais nacionais (palavras-chave: 
distância de segurança, velocidade do movimento, sistema de proteção con-

para janelas, portas e portões acionados por motor".

 Só podem ser usados ventiladores com função de variação de luz que fo-
rem autorizados para esta função.

3.1  C onceção da alimentação de tensão

CUIDADO
forem  instalados de forma 

decentralizada por vários compartimentos/salas, então a queda de tensão 
tem de ser considerada por todo o comprimento da linha. Posicionar a fonte 
de alimentação de preferência no centro da linha ou na seção da linha para 
minimizar as quedas de tensão.

ATENÇÃO 
Os diferentes níveis de tensão não podem ser misturados.
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4  Colocação em funcionamento

CUIDADO 
Antes da colocação em funcionamento do sistema, todos os aparelhos 
tem de ser conectados.

CUIDADO 
Estados de perigo e avarias no funcionamento são possíveis.  
O comando e os componentes adicionais só podem ser operados 
se estiverem montados ou se se encontrarem no local de montagem 
prescrito.  
Se tal não for levado em consideração, é possível que se verifiquem 
falhas de funcionamento ou situações de perigo no equipamento. De 
qualquer modo cessam os direitos de garantia.

Observar também as instruções no capítulo 1.4 na página 4.

ATENÇÃO 
É possível a ocorrência de situações de perigo, falhas de funcionamento 
e danos materiais no sistema se houver parametrização incorreta ou 
inadequada durante o funcionamento ou a colocação em funcionamento 
(especialmente funções de segurança, p. ex. monitoração do vento).

4.1  Funções de segurança 

ATENÇÃO 
É expressamente recomendada a ativação das funções de segurança 
(monitoração de vento, monitorização do gelo) nos produtos de proteção 
solar externos, como estores de lâminas horizontais, toldos de braços 
articulados e toldos de jardim de inverno, bem como nas janelas para 
evitar danos no sistema.

4.2  D eslocamentos de referência

Os comandos de proteção solar WAREMA posicionam os acionamentos de 
proteção solar com uma alta precisão. Após um longo período de opera-
ção, podem ocorrer, porém, mudanças no posicionamento. Por isso, para 
garantir um funcionamento perfeito dos aparelhos, é necessário providenciar 
deslocamentos de referência regulares dos acionamentos de proteção solar 
durante a parametrização.

4.3  Sensor de medição

Se forem instalados sensores de medição com recetores de relógio controla-
do por rádio fora da zona horária da Europa Central ou em regiões com um 
receção de rádio limitada, o ajuste automático da hora não funciona. Neste 
caso, a parametrização tem de ser adaptada ao comando.



9/10

5  Operação

 Entregar as Instruções de serviço dos aparelhos ao cliente final.

 Os clientes finais tem de ser instruídos sonre a operação segura dos apare lhos.

5.1  Operação

CUIDADO  
Para a segurança de pessoas é importante respeitar, sem falta, os pontos 
seguintes.

 Crianças não podem brincar com os elementos de comando ou com o tele-
comando! Guardar os telecomandos fora do alcance das crianças!

 Assegurar-se de que na área em que se deslocam as peças acionadas (es-
tores, janelas, etc.) não se encontram pessoas nem objetos!

 Nunca carregue nos botões do emissor manual de forma aleatória se não 
existir contacto visual com a proteção solar. 

 Os emissores de rádio WAREMA são previstos para a área interna. Eles não 
são impermeáveis. Não deixar os emissores fora.

 Instalações de emissão locais fortes (p. ex.WLAN), cujas frequências de 
emissão são idênticas à frequência de emissão do comando, podem levar a 
falhas na receção. 

 Se houver falha de corrente, todo o sistema ficará inoperacional. Se houver 
indícios tempestade, coloque atempadamente a proteção solar numa posi-
ção segura!

5.2  A justes

CUIDADO  
A alteração dos ajustes pode comprometer a segurança do equipamento 
ou diminuir o seu grau de eficiência! Caso não tenha a certeza sobre as 
consequências de uma alteração, entre em contacto com o seu revendedor 
especializado.

5.3  Restabelecer o estado de fábrica

CUIDADO  
Se os comandos forem repostos, a maior parte dos ajustes ou projetos 
criados perdem-se.  
Memorizar antes os ajustes, se isto for oferecido pelo seu comando. 

5.4  Limpeza

Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou a alta pressão, esponjas 
abrasivas, produtos abrasivos ou solventes, tais como álcool ou benzina!

CUIDADO  
Se for necessário proceder a trabalhos de limpeza na proteção solar 
propriamente dita ou nas proximidades da proteção solar, desligar primeiro 
o equipamento da corrente e tomar as medidas para que não possa ser 
ligado novamente.


