
COMANDO POR CABO XE71-42G
3NGR9040

• Ecrã LCD de alto contraste com 9 botões tácteis.

• Programação 24h.

• Função Swing.

• Função I-Demand (Solicitação automática).

• Modo silencioso.

• Dimensões (A x l x P): 112 x 112 x 22 mm.

ACESSÓRIOS U-MATCH

SÉRIES MONOSPLITS U-MATCH

ACESSÓRIOS CONDUTAS CASSETE CHÃO/TETO

Controlo por infravermelhos 3NGR9036 YAP1F6 • • •

Controlo por cabo

3NGR9040 XE71-42G • • •
3NGR9019 XK75 • • •

Interface Modbus 3NGR9034 ME50-00/EG(M) • • •
Gateway de contato seco 3NGR9035 ME30-42/E1 • • •
Controlo de liga/desliga 3NGR9007 MK03 • • •

WiFi G-Cloud

3NGR9032 ME31-00/C4 •
3NGR9033 ME31-00/C6 • • •

Kit de renovação de ar 3NGR9037 XF150A1-T •
Controlo centralizado 3IGR9106* CE52-24/F(C) • • •
� De série 

� Opcional

* Tenha cuidado para ler a descrição do acessório.

www.thermosite.com



COMANDO POR CABO PREMIUM XK75
3NGR9019

• Ecrã LCD de alto contraste com 9 botões tácteis.

• Programação 24h e semanal.

• Dimensões (A x l x P): 112 x 112 x 22 mm.

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO MODBUS ME50-00/EG(M)
3NGR9034

Interface de comunicação Modbus RTU que também serve como interface para controlo 
centralizado U-Match. Esta interface Modbus deve ser ligada a cada unidade interior (uma 
por unidade interior) para comunicação com o sistema de gestão do edifício (BMS) ou 
controlo central.

• Até 255 unidades interiores

• Dimensões (A x l x P): 54 x 102 x 20 mm
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GATEWAY DE CONTATO SECO
3NGR9035

Controlo simples de tudo ou nada com entradas e saídas para U-Match. Todas as entradas 
são contactos secos.

• 
sinal de paragem forçada.

• 
contacto de erro; e ventilação.



CONTROLO DE LIGA/DESLIGA MK03
3NGR9007

A sua aplicação mais comum é para a gestão de cartões de quartos de hotel. É um controlo 
de paragem/arranque externo compatível com interfaces de controlo de acesso AC ou DC.

G-CLOUD WIFI U-MATCH
3NGR9033

• O código 3NGR9032 é compatível com unidades de cassetes interiores, e apenas para as 
potências nominais de 3,5 e 5 kW.

• O código 3NGR9033 é compatível com todas as outras unidades interiores U-Match, ou 
seja, com condutas, teto, e para as cassetes, apenas para potências de 7 kW e superiores.

• Este sistema será utilizado com a ajuda de um smartphone ou tablet e da aplicação 
Gree+ através de routers WIFI. Deve configurar o telefone e o G-CLOUD no mesmo router 
para utilizar o sistema inteligente, para o controlar, fazer uma gestão pré-definida, um 
cenário de gestão, etc.

• Controlo remoto ligado à Internet após o início de sessão (o G-Cloud deve estar ligado à 
Internet)

• Cenário: É possível interligar uma série de comandos para formar um cenário de controlo 
que pode ser ativado premindo-se apenas um botão.

• Ligação de dispositivos: o utilizador pode programar sequências de dispositivos, por 
exemplo, ao ligar unidades, desligar outros ou outros sistemas.

• Funções pré-selecionadas: o utilizador pode pré-selecionar diferentes funções de acordo 
com as suas próprias necessidades, pelo que a unidade será posicionada diretamente 
com a sequência correta de ajustes.
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KIT DE AR FRESCO
3NGR9037

Permite o fornecimento de ar externo para as cassetes U-Match de 900x900 (potências7 a 
14,5 kW) e GMV de 900x900 (potências 6,3 a 14 kW).

COMANDO CENTRALIZADO CE52-24/F(C)
3IGR9106

A utilização deste controlo remoto centralizado na série U-match requer a instalação de um 
gateway MODBUS (3NGR9034) em cada unidade interior.

• Ecrã LCD a cores de 7 polegadas de alta resolução.

• É possível centralizar e controlar até 36 unidades internas.

• Programação 24h e semanal (podem ser definidos simultaneamente vários programas).

• Configuração do projeto, visualização dos parâmetros do projeto, registo de falhas e 
acesso às funções de administração.

• Gestão de Grupo

• Função de bloqueio de funções para unidades individuais ou todas as unidades internas 
do sistema.

• Caixa de encastrar com uma espessura aparente de apenas 11 mm.

• Possibilidade de controlar sistemas domésticos e industriais.

• Idiomas: espanhol, inglês, francês, português e alemão.

• Alimentação 110-240 V

• Dimensões (A x l x P): 128,2 x 185,2 x 54 mm8- Controlo centralizado
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