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Quem controla 
a luz, desperta 
emoções





Luz é aquilo que 
vemos, emoção é o 
que sentimos
Controle de iluminação
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As ações da luz, tanto articifial como natural,
influenciam o estado emocional e o 
comportamento das pessoas.

Controlando sua intensidade, sua tonalidade 
e modificando suas matrizes, a luz pode 
converter-se em um elemento chave, 
pensado para o bem estar dos seres 
humanos.

A influência 
da luz no ser 
humano
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Sala de conferência, Hotel Condes de Barcelona - Barcelona
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MODELA 
COM LUZ E COR
ESPAÇOS 

EFEITOS 
DE LUZ 
ILIMITADOS
Modifica, dinamiza e 
diferencia os mediante 
a luz, através da cor, 
temperatura cromática e a 
partir de cenas luminosas, 
sendo estáticas ou 
dinâmicas.

UTILIZE A LUZ 
NECESSÁRIA

Mediante ao uso da luz 
em função da temperatura  
de cor da luz natural, 
contribui para equilibrar o 
ciclo circadiano e ajudar o 
bioritmo natural evitando 
assim, grandes contrastes e 
potencializando o bem estar.

CONTROLE DA LUZ AO ALCANCE 
DE QUALQUER USUÁRIO
Transforma espaços homogênios e uniformes, em heterogênios e 
cheios de contrastes, adaptando a luz ao meio que a recebe.
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Mystic ARCS, Banquet & Convention Centre - Índia

EMOCIONAL
SCENA 

Uso elegante da cor que permite projetar 
espaços com personalidade própria, a partir 
de uma paleta de cores predefinida onde 
possibilita modificar sua intensidade, saturação 
e matriz, até qualquer tonalidade baseada em 
R+G+B.

TRATAMENTO DA 
COR

Permite a harmonização do espaço de acordo 
com a necessidade, mediante a diferentes 
combinações da iluminação dinâmica.

SEQUÊNCIAS

A temperatura de cor da luz pode gerar 
uma grande variedade de sensações em um 
determinado ambiente. O Scena permite 
alterar a temperatura de cor e a intensidade de 
uma luminária biodinâmica.

REGULAÇÃO DA 
TONALIDADE DA LUZ
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Reproduzir a luz do sol em função da 
localização geográfica, ajudando assim a 
sincronizar o ciclo sono-vigília.

CICLO 
CIRCADIANO

A luminosidade necessária em cada 
momento, deve trabalhar em conjunto com 
a contribuição climática e atmosférica do 
exterior. Scena fixa níveis de luminosidade 
para evitar contrastes e contrações das 
pupilas que nos possam causar a dor de 
cabeça e cansaço.

CONTROLE DE LUZ 
CONSTANTE

Permite ativar e desativar de modo 
automático programações predefinidas. 
Evitando descuidos como luzes acesas 
que assim contribuem para a economia 
energética.

CALENDÁRIO

RACIONAL
SCENA 

Oficinas DKV - Zaragoza
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A sensação transmitida por 
um espaço está estreitamente 
relacionada com a tonalidade da 
iluminação deste.

Um controle biodinâmico que permite modificar a 
tonalidade para conseguir o efeito desejado em cada 
momento. 

CONTROLA 
A TONALIDADE

PERCEPÇÃO DA TONALIDADE

TEMPERATURA DE COR (K)QUENTE FRIO

+

-

TONALIDADE  ATIVA TONALIDADE DESEJADA

Scena permite controlar a 
temperatura de cor e intensidade de 
uma luminária biodinâmica

CONTROLE

BIODINÂMICO
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CIRCADIANO

Scena calcula automaticamente o momento 
do amanhecer - anoitecer

CONTROLA O 
SONO E A VIGÍLIA

CICLO

O ritmo circadiano é relacionado a 
ação do relógio biológico, ao qual 
regula as funções fisiológicas do 
organismo, como sono e vigília, para 
que se siga um ciclo regular de 24h.

A luz influencia no funcionamento 
deste relógio, de modo que, tanto 
pela quantidade de luz quanto pela 
temperatura de cor são recebidos 
sinais através da retina e de céluas 
fotosensíveis que chegam as zonas 
do cérebro modificando as atividades 
fisiológicas.

O ciclo circadiano é importante para 
determinar o ciclo de sono e a vigília, 
atividade hormonal, regeneração 
celular e o funcionamento do cérebro 
entre outras funções do organismo.

TEMPERATURA CORPORAL CORTISOL MELATONINA HORMÔNIO DO CRESCIMENTO

CICLO CIRCADIANO

Ao longo do dia ajusta a temperatura de 
cor em função da localização geográfica 
selecionada.

11



FUNÇÕES
LUMINOSAS

GRUPO DE PERSIANAS
Agrupamento para controle geral de persianas.

GRUPO MISTO
Agrupamento para controle geral de 
luminárias e persianas.

CANAL BIODINÂMICO
Controle de luminárias com várias 
temperaturas de cor.

TONALIDADE RGB
Controle individual de luminárias RGB: cor, 
luminosidade, saturação e matriz.

CENA LUMINOSA
Controle individual de vários canais e/ou grupos 
para conseguir uma ambientação luminosa global.

SIMULAÇÃO DE PRESENÇA
Ativar/desativar de modo inteligente canais, grupos e 
cenas para simular um ambiente ocupado.                    .

GRUPO DE LUMINÁRIAS
Agrupamento para controle geral de luminárias.

SEQUÊNCIAS
Controle dinâmico para variação de cenas em função 
do tempo (cria movimentos de color e de níveis de 
iluminação com a velocidade desejada).

CENAS DE CORES
Controle individual de luminárias RGB e convencionais 
para conseguir uma ambientação luminosa global.

SCOLOR
Controle de até 10 cenas em função de um sinal 
externo analógico (1-10V).

EMOCIONAL

ON/OFF
Controle de acendimento/desligamento 
individual das luminárias.

DIMERIZAÇÃO
Regulagem individual de luminárias.

PERSIANAS
Controle individual sobre motores de persianas, 
telões, cortinas, entre outros...

GRUPO RGB
Agrupamento para controle de luminárias RGB.
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RACIONAL SISTEMA

CICLO CIRCADIANO
Reprodução das temperaturas de cor 
que sucedem ao longo do dia.

AVISOS
Informa o estado de funções de segurança: 
luminária queimada, função eco ativada, 
entre outros.

ATALHOS
Permite personalizar a tela principal com as 
funções mais utilizadas.

CONFIGURAÇÃO DE PERMISSÕES
Personaliza as aplicações das quais o usuário 
pode ter acesso.

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA
Permite realizar ajustes avançados no sistema.

ECO
Ao atingir um consumo programado, as 
luminárias que não são prioritárias se apagam.

CALENDÁRIO
Ativar e desativar canais, grupos ou cenas em 
função de um horário ou data.

CONTROLE DE LUZ CONSTANTE 
(CLC)
Controle da proporção de luz natural 
e artificial para manter e aproveitar ao 
máximo as fontes de luz natural.

SENSORES
Permite vincular mecanismos convencionais 
(ex: interruptor por cartão, sensor de 
presença) para realizar acionamento de 
cenas, grupos, entre outros.

Spa Club Tennis - Pamplona 
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Tecnologia
Scena

Scena permite gerir qualquer tipo de 
luminária, com uma configuração fácil e 
intuitiva, para alcançar o controle total da luz.
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5 PONTOS
CHAVE 
DA TECNOLOGIA 
SCENA

USO RÁPIDO E INTUITIVO
ATRAVÉS DE MÚLTIPLAS INTERFACES

Persianas Grupos CenasBiodinâmicoCor

2

1

Sequências Circadiano Controle de luz 
constante

Calendário Ocupação Simulação de 
presença

App profissional para visualização 
de vários sistemas SCENA 

em uma única interface.

Interruptores opcionaisApp usuário para 
smartphone e tablet. 
Acesso direto para as 

funções mais utilizadas.

Dimerização

CONTROLE 
TOTAL DA LUZ

Download em: Download em:
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Entrada USB que permite transferir 
programações e também atualizar com

novas funções.
Programação

sem PC

pwm

ESCALABILIDADE

CONFIGURAÇÃO FÁCIL 
INTUITIVA

UNIVERSAL, TODOS TIPOS DE LUMINÁRIAS
E PROTOCOLOS DE ILUMINAÇÃO

5

3

4

Fachada

As instalações Scena poderão aumentar 
e ser controladas de uma única 

interface.

1

1

2

3

2

3

Restaurante

Sala de reuniões
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USUÁRIO INDIVIDUAL
Mediante o app instalado no smartphone, 
o usuário adapta a luz de acordo com seu 
estilo.

Circadiano

5    ÁREAS COM POUCA
      CONTRIBUIÇÃO DE LUZ NATURAL

A iluminação com efeito biodinâmico 
proporciona aos colaboradores um dia mais 
agradável, por meio da simulação ciclo 
circadiano.

CLCCalendário

3    ILUMINAÇÃO EM ÁREAS ABERTAS

As luminárias se ativam automaticamente em 
função do horário laboral. Assim, com uma 
gestão constante da luz, todo espaço se encontra 
uniforme e sem contrastes, equilibrando a luz 
natural e articifial.

Sensor

6    ÁREAS DE POUCO USO OU CORREDORES
Espaço iluminado quando houver circulação de pessoas. 
Durante o decorrer do dia, a iluminação de referência evita 
áreas totalmente escuras.

Cenas

2    SALAS DE REUNIÕES 
Adequação da iluminação para destacar os aspectos 
mais importantes de uma reunião ou apresentação. 

Canais Grupos

4    ÁREAS INDIVIDUAIS OU ESCRITÓRIOS

Controle da iluminação individual ou por 
agrupamento para ligar e desligar pontos luminosos.

De forma dinâmica são criados movimentos 
sutis e graduais com cores corporativas durante 
determinado horário.

RGB

1    ILUMINAÇÃO CORPORATIVA 

Cenas Sequências

1

2

2

3

6
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ARQUITETURA 
DO SISTEMA
DA TECNOLOGIA SCENA

USUÁRIO GERAL
Da área de recepção é possível visualizar 
rapidamente as funções ativas do edifício 
e verificar o status (on/off).

USUÁRIO AVANÇADO
O encarregado de manutenção 
do edifício tem acesso a todos os 
circuitos de iluminação, e pode 
criar funções que integrem todos os 
sistemas.

4

4

5

6
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SISTEMA 
DE CONTROLE 
DE ILUMINAÇÃO

89000110-038
Medidas exteriores:

152 x 195mm

Central  Touch Light
Manager Advance

CENTRAL OPCIONAIS

Conjunto formado por: Acoplador de bus 
Scena 8900150-039, placa
acabamento 8201610-241 e
interruptor eletrônico Sense.

Dimensões: 93x93mm 
Ver simonbrasil.com.br/scena

8900015*-038
Dimensões: 85 x 100mm

Interruptor Touch
Light Keypad

Interruptor 
Sense-DMX
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CONVERSORES
PARA SENSORES

CONVERSORES
PROTOCOLO

ELEMENTOS DE POTÊNCIA

89000200-039
(de 50W até 400W)

89000301-039
Sinais digitais de 0 a 230V

89000302-039
Sinais analógicos de 1 a 10V

89000303-039
3 canais - Potência 108W

89000304-039
1 canal - Potência 150w

89000201-039
(até 2300W)

89000202-039
(até 520VA/40mA)

89000203-039
(de 40W até 700W)

Módulo regulador 
transformador 

eletrônico

Conversor
de sinais digitais

Conversor
DMX/DALI

Conversor
de sinais analógicos

Conversor
DMX/PWM

Módulo interruptor/
comutador
eletrônico

Módulo regulador
1-10V

Módulo de 
controle 

de persianas

DALI fitas de LED

89000500-039
até 64 canais DALI

LUMINÁRIAS DMX

PULSADOR
OPCIONAL

21
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Cenários de luz 
e emoção

Scena adequa a luz às necessidades das 
pessoas, adaptando o ambiente em cada 
momento para cada espaço.
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Área comum - Hotel Eurobuilding - Madrid Restaurante Domo Eurobuilding - Madrid

Hotel Condes de Barcelona - Barcelona

Hotel Marriot Auditorium - Madrid

Mystic ARCS, Banquet & Convention Centre  - Índia Mystic ARCS, Banquet & Convention Centre - Índia

Salas de reunião - Hotel Marriot Auditorium - Madrid
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Castillo de Gorraiz Hotel Golf&Spa - Navarra Germaine de Capuccini - Kirei Institute - Madrid

Germaine de Capuccini - Kirei Institute - Madrid

Showroom Pamesa - Castellón Hospital Clínic - Barcelona

Castillo Torre Baró - Barcelona
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AMBIENTAÇÃO “CAFÉ DA 
MANHÃ”

Um alto nível de luminosidade, acompanhado 
por uma iluminação de efeito com matrizes 
de cores dinâmicas, criam no restaurante uma 
agradável sensação de vivacidade.

AMBIENTAÇÃO “ALMOÇO”

Com o nível luminoso médio e tonalidade 
de luz neutra, é criado um ambiente com 
uma percepção ampla, homogênia e com  
luminosidade perfeita para manter uma boa 
conversa.

AMBIENTAÇÃO “JANTAR”

Ao fim de um jantar, distintas cenas em 
movimento despertam sensaçõesão de um 
ambiente vibrante e dinâmico.

O ambiente adequado para o café 
da manhã, não é o mesmo durante o 
almoço ou jantar. Por isso, mediante 
o uso de cenas luminosas com 
diferentes níveis de iluminação, o 
espaço se adapta as necessidade do 
dia-a-dia.

A COR ENTRA
EM CENA
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Hotel NH Eurobuilding - Madrid
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SALAS DE REUNIÕES

Manter a concentração de um modo contínuo 
durante uma longa convenção ou treinamento, é 
complicado. Assim, adequar o espaço à reunião 
é primordial para o conforto visual, melhorando a 
capacidade de atenção e aprendizagem.

Apresentação focada em projeção: um nível 
luminoso baixo e dirigido para projeção da 
apresentação.

Apresentação focada no orador: iluminação 
uniforme sobre a área de exposição amplia a 
percepção de espaço, ajudando a manter atenção.

Apresentação focada em ressaltar o orador e o 
objeto exposto: mediante uma iluminação focada, 
consegue-se dirigir a atenção onde é necessário. 
E uma iluminação colorida difusa, para criar 
apresentações mais impactantes.

CORREDORES

Os corredores podem funcionar de forma intuitiva 
na propagação de informação, ajudando a localizar 
os espaços mediante a tonalidade corporativa das 
empresas.

OUTRAS APLICAÇÕES

Espaço de bar, recepção, restaurante podem 
transmitir calmaria ou movimento através da luz.

Em um hotel, cada ambiente requer 
um tratamento de cor distinto. Por 
isso, a gestão individual dos espaços 
permite controlar a iluminação até 
o mínimo detalhe. E por intermédio 
do App, as funcionalidades básicas 
podem ser centralizadas.

A LUZ ,
O HÓSPEDE 
EXCEPCIONAL
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Hotel Marriot Auditorium - Madrid
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AUDITÓRIOS

Em um auditório, as cenas luminosas permitem 
tanto um controle geral como um controle individual 
dos pontos de luz em distintas ambientações.

Por exemplo, um alto nível luminoso para recepção 
dos expectadores, uma iluminação mais tênue da 
exposição de mídias ou durante a interação com o 
público.

Também, podem localizar luminárias e atuar sobre 
ela de um moto rápido e intuitivo, graças ao App 
profissional. Assim, em determinadas ocasiões, é 
possível ativar uma ou várias luzes para homenagear 
a um expectador.

MUSEUS

Nos museus a luz recria um caminho por meio da 
iluminação dinâmica, de tal forma que se pode 
iluminar sequencialmente as obras expostas para 
ajudar o visitante a completar todo o percurso.

CRIANDO 
CAMINHOS 
COM LUZ

Cada ponto de luz ajuda a criar 
pontos de atenção e recordar 
determinado ambiente.
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Auditório Marriott Auditorium Hotel - Madrid
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MÁXIMA 
UNIFORMIDADE,
MÍNIMO CONSUMO

A atividade das pessoas influem 
diretamente no tipo de iluminação que 
deve receber um espaço, sobretudo 
quando a iluminação natural é excessiva 
ou nula.

CICLO CIRCADIANO

A luz natural regula os biorítmos do ser humano em 
função do período do dia. Pela manhã, o hormônio 
cortisol é ativado com os primeiros raios de luz para 
enviar açúcar ao organismo e iniciar as atividades 
diárias. Quando anoitece, se ativa a melatonina para 
estimular a introdução ao sono.

A simulação da luz solar, através da iluminação 
biodinâmica, permite continuar com atividade 
natural do corpo.

CONTROLE DE LUZ CONSTANTE

Uma grande quantidade de luz natural, somada a luz 
artificial do ambiente de trabalho, pode causar um 
excesso de iluminação. Se este excesso for somado 
a iluminação gerada por uma tela e o contraste que 
se dá entre a área pessoal e o entorno, o olho é 
forçado a um trabalho intenso que pode provocar 
um mal estar e dor de cabeça.

SALA DE REUNIÕES

A luz pode adaptar-se ao espaço para atribuir a 
flexibilidade necessária: iluminação para projeção, 
para reunião, entre outros.

EDIFÍCIO

A programação horária para um edifício, adequa a 
iluminação em função do horário laboral, de modo 
a ativar ou desativar as luzes ou acender a fachada 
durante a noite.

OUTRAS APLICAÇÕES

A iluminação de referência em áreas comuns 
quando não detecta pessoas, evita ambientes 
escuros e também consegue uma economia 
energética. Mediante ao App pode-se visualizar 
todas as funções de cada espaço e verificar seu 
status.
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Oficinas Simon - Barcelona
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EXPOSIÇÃO DO PRODUTO

Fazer com que os produtos expostos nas 
prateleiras chamem a atenção é necessário para 
todo o estabelecimento. O uso correto da luz cria 
ambientação dinâmicas que ressaltam de forma 
sequecial o objeto exposto, permitindo que cada um 
deles seja sempre o protagonista.

ÁREAS ABERTAS

A temperatura de cor neutra reproduz melhor tons 
de branco puro, metalizado ou tons azulados. Já 
a temperatura de cor quente fideliza melhor tons 
laranjas, amarelos ou avermelhados. Assim, uma 
iluminação biodinâmica se adapta ao seu entorno 
para reproduzir de modo adequado os produtos 
expostos.

PROVADORES

A apreciação da cor numa escolha, inclusive sua 
forma, depende da luz do espaço. Graças ao uso 
de um provador dinâmico, pode-se simular a luz 
em uma empresa, a luz do meio dia, uma luz tênue 
ou por exemplo, uma luz de um coquetel dinâmico. 
Desse modo, o cliente poderá observar sua escolha 
de acordo com a iluminação da ocasião do dia, 
melhorando assim sua experiência de compra.

VITRINES

As cenas luminosas podem mudar a percepção do 
espaço, gerando uma atmosfera fresca no verão ou 
quente no inverno.

OUTRAS APLICAÇÕES

O uso de programações horárias permite ativar 
automaticamente a iluminação de acordo com 
o momento seguindo o horário de abertura ou 
fechamento, limpeza ou reposição de estoque.

ILUMINAÇÃO, 
O VENDEDOR 
PERFEITO
Durante a primavera, verão, outono e 
inverno, a luz permite criar atmosferas 
que altera uma percepção tanto o 
ambiente como dos produtos expostos. 
Desta forma o objeto de união mais 
importante entre o produto e o cliente 
é a luz.

34



Germaine de Capuccini - Kirei Institute Madrid
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SALA S DE EXAMES

Normalmente exames médicos levam um longo 
período de tempo, gerando um nervosismo e mal 
estar ao paciente.
Dessa forma, utilizando a luz dinâmica com matrizes 
de cor em movimento é criada uma sensação 
serena. Assim, a cor desempenha a função 
tranquilizante entre o paciente e médico.

ENFERMARIA

Durante a recuperação, o paciente pode sofrer 
de transtorno de sono que podem aumentar o 
procedimento devido a forma de descanso. Para 
evitar, a reprodução da luz do sol mediante a 
funcionalidade do ciclo circadiano, melhora o bem 
estar e ajuda a conciliar o sono de modo rápido, 
profundo e duradouro.

SALAS DE ESPERA

Ajustar a luminosidade de uma sala de espera, 
mediante a uma iluminação tênue durante a noite, 
transmite uma sensação de silêncio e calma.

LABORATÓRIOS

Além de uma luz propícia para realizar uma 
tarefa, a iluminação dinâmica perimetral cria um 
ambiente dinâmico que rompe a ideia de um espaço 
monótono.

OUTRAS APLICAÇÕES

A iluminação tênue em corredores durante a 
noite permite seu uso sem causar incômodo aos 
pacientes.

O USO DA COR 
COMO TERAPIA 
MÉDICA

A luz como terapia atua de forma 
assertiva graças ao controle da 
temperatura e tonalidade da cor, 
favorecendo a comodidade e a 
recuperação do paciente.
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Hostal Casa de Maternitat - Barcelona
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EDIFÍCIOS HISTÓRICOS

Em uma fachada, a iluminação decorativa atua 
diferenciando sua arquitetura do entorno e 
ressaltando determinados elementos, tornando-
os mais visíveis. Também, mediante ao dinamismo 
pode-se ressaltar um elemento ou outro em função 
do dia.

EDIFÍCIOS CORPORATIVOS

No caso de um edifício empresarial, iluminar de 
forma indireta com a cor corporativa atua como 
meio transmissor, criando uma imagem da marca.

FESTAS E EVENTOS

Durante datas comemorativas, eventos ou 
festividades importantes de uma empresa, a 
iluminação da fachada pode estar em sintonia com 
outros edifícios históricos do mundo.

OUTRAS APLICAÇÕES

A iluminação pode ser programada para uma 
ativação sequencial em coerência com os ritmos 
naturais do entardecer e do amanhecer.

A LUZ E A COR NÃO 
TEM FRONTEIRAS

A versatilidade do Scena se converte 
em conceito para criar composições 
tanto no exterior, quanto no interior, 
sendo essas habilidades principais para 
gerar ambientes de porte comercial, 
empresarial ou doméstico.
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Castillo Torre Baró - Barcelona 
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Sistema de controle 
de iluminação
TOUCH LIGHT MANAGER

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO Alimentação

89000110-038 Touch Light Manager Advanced

Central que permite programar e controlar todos os elementos do circuito.
Tela sensível ao toque.

Caixa de embutir incluída (ref. 89000990-039)

100/230 V

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

89000990-039 Caixa de embutir
Dimensões do furo: 172 x 124 x 42 mm, inclui tampa para pré-instalação.

TOUCH LIGHT KEYPAD

Dispositivo opcional para o controle de outros pontos.
- Permite contorlar até 8 funções, modificáveis desde Touch Light Manager

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

89000150-038 Touch Light Keypad
Receptor IR integrado compatible con mando ref. 75350-69

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

89000152-038 Touch Light Keypad 4 canais + 4 cenas

SENSE SCENA KEYPAD
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

8900150-039 Acoplador de Bus Scena 8201610-241 Placa acabamento Sense Grafite Cromo 
31710-61 Caixa de embutir Sense 2x2

Dimensões: 75 x 75 x 43mm

COMPATÍVEL COM:

8000621-038 8000641-038
Sense Keypad 2 teclas Sense Keypad 4 teclas
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PULSADOR OPCIONAL
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

30152-38 Pulsador Scena grafite
35611-39 Placa 1 posto preto
35700-38 Suporte horizontal grafite

MÓDULOS DE POTÊNCIAS

Incandescente/halógena 230V Halógena com
transformador eletrônico Fluorescente Baixo consumo / Led Bus 1-10V

Persianas Motor DALI PWM RGB PWM 1 canal

Projetado para o controle universal de todos os tipos de luminárias

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO Alimentação Potência e tipo de carga

89000200-039 Módulo regulador transformador eletrônico
Regula luminárias compatíveis com dimerização por corte de fase.

230 V~ 50-400 W/VA 50-400 W/VA

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO Alimentação Potência e tipo de carga

89000201-039 Módulo interruptor/comutador eletrônico
Acionamento de liga e desliga (ON/OFF).

230 V~ 2300 W 550 VA 520 VA 200 W 3 A

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO Alimentação Potência e tipo de carga

89000202-039 Módulo regulador 1-10 V
Regula luminárias que possuem entrada analógica 1-10 V.

230 V~ 40mA / 520 VA

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO Alimentação Potência e tipo de carga

89000203-039 Módulo controle de persianas
Controla o acionamento de persianas.

230 V~ 40-700 W
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CONVERSORES DE SINAIS

Módulos responsáveis em transformar um sinal digital ou analógico em DMX para programação no Touch Light Manager

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

89000301-039 Conversor de sinais digitais
Permite vincular pulsadores, detectores, etc.
2 entradas digitais independentes.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

89000302-039 Conversor de sinais analógicos
Permite vincular sensores de luminosidade, temperatura, etc. Com sinal 1-10V.
2 entradas analógicas 0-10 V independentes.

CONVERSORES DE PROTOCOLO

Módulos capazes de controlar luminárias com protocolo DALI ou PWM

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO Dimensões Protocolo

89000500-039 Conversor DMX/DALI
Permite controlar 64 luminárias DALI. Direcionamento automático desde Touch 
Light Manager.

108 x 75 x 61 mm DALI

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO Protocolo

89000303-039 Conversor DMX/PWM RGB PWM RGB
Permite controlar luminárias RGB (3A por canal), LedFlex RGB é um exemplo.

95131000-039 Fonte de tensão LEDStrip/Flex 60W/12V
95132000-039 Fonte de tensão LEDStrip/Flex 132W/12V

81031000-983 LedFlex Alto Fluxo 810 WW
81031000-986 LedFlex Alto Fluxo 810 CW
81030500-900 LedFlex Contorno 810 RGB

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO Protocolo

89000304-039 Conversor DMX/PWM 1 canal PWM 1 canal
Permite controlar luminárias monocromáticas (10A por canal), LedFlex Alto Fluxo é um exemplo.
Permite entrada de pulsador para regulação direta.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

8999901-039 Fonte de alimentação 12V 2A
Para trilho DIN.
Ideal para instalações com mais de 16 módulos.
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