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O acionamento das zonas também pode ser feita por meio
de um controle remoto infravermelho universal, modelo
SRU5050 da Philips. A configuração deste controle remoto
é feita pressionando o botão SETUP até que o indicador
luminoso do controle remoto permaneça acesso. Solte o
botão SETUP e pressione momentaneamente o botão
VCR. O indicador pisca e permanece aceso. Digite o
código 0430 e o indicador apagará. Dessa forma o controle
remoto estará pronto pra ser usado no Illuminare Light
Control 8 Cenas 8 Zonas. Os controles disponíveis são os
botões de 1 a 8 que controlam diretamente cada cena
respectivamente, o botão MENU que aciona a função
Sleep, o botão POWER que liga na Cena anterior ou
desliga todas as cenas integralmente, e o botão superior
do anel central do controle remoto ( | ) que altera para a
cena seguinte. Este controle remoto ainda pode ser
programado para outros equipamentos de aúdio e vídeo.

Illuminare Light Control 8 Cenas 8 Zonas
O Illuminare Light Control 8 Cenas 8 Zonas é um sistema
completo que permite o controle de intensidade de
lâmpadas incandescentes (tradicionais e alógenas) por
meio de chaveamento eletrônico de energia. Ele permite
de forma simples e intuitiva o controle do grupo de
lâmpadas ligadas em todas as zonas (canais), controlando
o consumo de energia e aumentando a vida útil destas
lâmpadas, devido ao sistema de comutação suave. Com o
conceito de controle por cenas, em um total de oito, é
possível configurar as 8 zonas e salvá-los de modo a
mudar totalmente a iluminação em apenas um toque. A
função Sleep também está presente, desligando o
equipamento automaticamente após um tempo decorrido,
sendo um grande aliado na redução de consumo de
energia. O equipamento controla 8 (oito) grupos de
lâmpadas com 200W de potência máxima por canal e
1600W de potência máxima total para 127V e 350W por
canal e 2800W total para 220V, sendo suficiente para
automação dos mais variados ambientes. Também conta
com acessórios para controle de lâmpadas fluorescentes,
elevadores para projetores, persianas e cargas
dimerizáveis de maior potência, estendendo a sua
versatilidade. Além disto, o Illuminare Light Control 8
Cenas 8 Zonas conta com uma entrada (sensor) para
acionamento a distância, simulando interruptores paralelos
e pulsadores. Está disponível nos acabamentos branco e
preto, e com retro iluminação nas cores azul, branco,
vermelho ou verde.

►
RESET

O Illuminare Light Control 8 Cenas 8 Zonas possui uma
área de SETUP para ativar funcionalidades especiais.
Nesta área podemos mudar o comportamento da
comutação dos canais, entre suave e abrupta. A
comutação abrupta é necessária quando utilizamos
adaptadores para persianas, elevadores de projetores e
lâmpadas fluorescentes. Outra função é a configuração da
entrada do sensor, onde podemos deixá-la desligada, no
modo interruptor ou pulsador. Para acessar esta área, é
necessário inicializar o Illuminare Light Control 8 Cenas 8
Zonas apertando a tecla RESET e pressionar a tecla ►(ver
figura acima) no instante em que se aparece a mensagem
“artiere.com.br”. As teclas 1 e 4 são utilizadas para alternar
entre as Zonas/canais e a entrada do sensor. A tecla ► é
utilizada para selecionar a funcionalidade e a tecla
é utilizada para sair/retornar. O botão de RESET somente
está acessível com a retirada do acabamento
(espelho/placa).

Na parte traseira do sistema, temos todas as conexões
necessárias para a sua ligação. Com concepção integrada,
a sua instalação é extremamente simples, necessitando
apenas dos condutores de Fase e Neutro e dos retornos
das lâmpadas. Os sensores são ligados em paralelo na
entrada SENSOR, sendo de número ilimitado. Estes
permitem ligar e desligar o Illuminare Light Control 8 Cenas
8 Zonas sem a necessidade de ir até a unidade principal.

Especificações Técnicas:
- Bivolt Selecionável (127/220V)
- Zonas/Canais: 8
- Potência por Canal: 200W (127V)/ 350W (220V)
- Potência Total: 1.600W (127V)/ 2.800W (220V)
- Display LCD/Backlight LED
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Bargraph
Indica a potência relativa de
cada canal/zona (0 a 100%).

Indicador de Função
Mostra as funções e
indicações adicionais do
equipamento, tais como, cena
selecionada, tecla Shift e
tempo a ser decorrido pelo
Sleep (SLP)

Controle de Cena
Seleciona a Cena de 1 a 8 no
modo principal. No modo
programação a tecla
aumenta a intensidade da
Zona e a tecla diminui.

Liga/Desliga

Sleep

No modo principal liga a
última Cena se todas as
cenas estiverem desligadas e
desliga todas as cenas se o
controlador estiver ligado em
alguma cena. No modo
programação altera a
intensidade da zona entre 0 e
100%.

Ajusta o tempo para
desligamento automático (2,
5, 10, 15, 30 e 60 minutos).

Receptor IR

Tecla Shift/
Modo programação/ modo
configuração
Se estiver no modo principal,
seleciona modo
programação. Se estiver no
modo programação,
seleciona a zona que se quer
configurar. Seleciona modo
configuração na inicialização
do equipamento.

Seleciona as cenas para
controle pelas teclas
superiores (1-4) ou (5-8) no
modo principal. Funciona
como sair/ retorna no modo
configuração e programação.

Receptor para Controle
Remoto Infravermelho.
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Adaptador
Liga-Desliga

Adaptador
Potência
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