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Driver de LED da série 5

Os drivers de LED da série 5 oferecem uma solução 

de alto desempenho para qualquer espaço, em 

qualquer aplicação, enquanto oferecem 

escurecimento suave contínuo até 5% da corrente de 

saída total.

Recursos
• Dimerização contínua, sem cintilação, de 100% a 

5%1.

• Desempenho garantido de dimerização quando usado 

com os controles da Lutron®.

• Compatível com Energi Savr NodeTM com unidades 

EcoSystem®, GRAFIK Eye® QS com EcoSystem®, 

módulo de dimerização PowPak® com EcoSystem® 

e sistemas Quantum®, permitindo a integração com 

uma solução de controle de iluminação EcoSystem® 

planejada ou existente.

• Protegidos contra conexões incorretas de entrada de 

energia para as entradas de controle do EcoSystem®.

•  Vida útil de 50 000 horas sob 75 °C (167 °F) no ponto 

de calibração (tc).

• Reconhecido UL® nos Estados Unidos e Canadá.

• Compatível com a parte 15 das normas FCC para 

usos comerciais a 120–277 V~.

• Desempenho 100% testado na fábrica.

• Compatível com RoHS.

• A memória não volátil restaura todas as configurações 

após quedas de energia.

• Dimerização por redução de corrente contínua.

• Para obter mais informações, visite o site:  

www.lutron.com/5-seriesled

Driver de LED da série 5, Caixa do tipo K
76 mm (3 pol) L × 25 mm (1 pol) A × 124 mm (4,9 pol) C

1 A saída de luz a 5% depende da eficácia do motor de luz usado no driver.
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Especificações

Aprovações regulatórias
• Sistemas de qualidade Lutron® registrados no  

ISO 9001.2008.

• As fábricas usam práticas de redução de ESD 

compatíveis com as exigências do padrão 

ANSI/ESD S20.20.

• Atende ao padrão ANSI C62.41, categoria A de 

proteção contra sobretensão até (inclusive) 4 kV.

• Compatível com a parte 15 do padrão FCC para usos 

comerciais a 120–277 V~.

• Reconhecido pelo UL 8750.

• Saída de classe 2. 

Desempenho
• Faixa de dimerização: 100% a 5%1

• Método de dimerização: redução por corrente 

contínua. Consulte a Nota de uso 360 da Lutron® para 

obter mais informações.

• Voltagem: 120 V~ a 277 V~ a 50/60 Hz

• Vida útil: 50 000 horas a tc = 75 °C (167 °F)2

• Proteção patenteada de limitação de corrente quando 

a temperatura sobe.

• A luz de LED acende em qualquer nível de 

dimerização sem piscar até atingir a luminosidade 

máxima.

• A memória não volátil restaura todas as configurações 

após quedas de energia.

• Consumo durante o modo de espera:  

< 0,2 W a 120 V~ e < 0,3 W a 277 V~.

• Para saber o Fator de Potência (FP) e a Distorção 

Harmônica Total (DHT) de tensão, consulte a tabela 

de Números de modelos.

• Saída protegida contra circuito aberto.

• Saída protegida contra curto circuito e sobrecarga.

• Tempo para ligar o dispositivo: < 100 ms quando 

o dispositivo está desligado e < 500 ms quando a 

energia está desconectada.

• Saída classe 2 projetada para suportar troca de calor.

Ambiente
• Classificação sonora: inaudível em ambientes com  

27 dBA.

• Umidade relativa: máximo de 90% sem condensação.

• Temperatura operacional:  

ta = 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F).3

Cabeamento e montagem do driver
• O driver é aterrado por um parafuso de montagem 

preso à luminária aterrada ou por conexão terminal.

• Os blocos terminais do driver aceitam um fio sólido 

por terminal, de 0,75 mm2 a 1,5 mm2  

(18 AWG a 16 AWG).

• A luminária deverá estar aterrada de acordo com os 

códigos elétricos nacionais e locais.

• Extensão máxima do cabo do driver para o motor da 

luz de LED para:

Medida do cabo
Extensão máxima de condução

200 mA a 700 mA 710 mA a 1,50 A
0,75 mm2 (18 AWG) 9 m (30 pés) 4,5 m (15 pés)

1,5 mm2 (16 AWG) 10,5 m (35 pés) 7,5 m (25 pés)

2,5 mm2 (14 AWG)* 15 m (50 pés) 12 m (40 pés)

4,0 mm2 (12 AWG)* 30 m (100 pés) 18 m (60 pés)

* Blocos de terminal nos drivers aceitam apenas fio sólido  

0,75 mm2 até 1,5 mm2 (18 AWG até 16 AWG). Para usar medições de fio 

maiores que a medição classificada dos blocos de terminal de  

0,75 mm2 até 1,5 mm2 (18 AWG até 16 AWG), consulte o diagrama de 

Medidas dos cabos terminais na Página 6. Conecte até 0,9 m (3 pés) de 

0,75 mm2 até 1,5 mm2 (18 AWG até 16 AWG) de fio nos blocos de 

terminal do driver LED, depois conecte 2,5 mm2 até 4,0 mm2  

(14 AWG até 12 AWG) até o comprimento permitido na tabela acima.

1 A saída de luz a 5% depende da eficácia do motor de luz usado no driver.
2 O instalador é responsável por garantir que o ponto de calibração do driver não exceda a temperatura máxima.
3 Onde ta é a temperatura do ar que circunda diretamente o driver.
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Números dos modelos

Número do modelo
Faixa de 
potência 
de saída

Corrente 
nominal 
de saída

Faixa de tensão de carga 
compatível com a corrente 
nominal de saída

Energia média máxima

Eficiência PF THD
LDE53U1UKx-LA140 18 – 35 W 1,40 A 12,9 – 25,0 V- 87% > 0,95 < 20%

LDE53U1UKx-JA105 20 – 35 W 1,05 A 18,8 – 33,3 V- 85% > 0,95 < 20%

LDE53U1UKx-RA070 20 – 35 W 0,70 A 27,7 – 50,0 V- 87% > 0,95 < 20%

LDE52U1UKx-KA140 13 – 25 W 1,40 A 9,3 – 17,9 V- 83% > 0,95 < 20%

LDE52U1UKx-MA105 12 – 25 W 1,05 A 11,0 – 23,8 V- 84% > 0,95 < 20%

LDE52U1UKx-MA093 11 – 22,1 W 0,93 A 11,0 – 23,8 V- 84% > 0,95 < 20%

LDE52U1UKx-MA089 10 – 21,2 W 0,89 A 11,0 – 23,8 V- 84% > 0,95 < 20%

LDE52U1UKx-MA085 10 – 20,2 W 0,85 A 11,0 – 23,8 V- 84% > 0,95 < 20%

LDE52U1UKx-FA070 12 – 25 W 0,70 A 16,4 – 35,7 V- 85% > 0,95 < 20%

LDE52U1UKx-FA066 11 – 23,6 W 0,66 A 16,4 – 35,7 V- 79% > 0,90 < 21%

LDE52U1UKx-FA063 11 – 22,5 W 0,63 A 16,4 – 35,7 V- 78% > 0,90 < 21%

LDE52U1UKx-FA060 10 – 21,4 W 0,60 A 16,4 – 35,7 V- 78% > 0,90 < 21%

LDE52U1UKx-PA050 12 – 25 W 0,50 A 24,0 – 50,0 V- 85% > 0,95 < 20%

LDE51U1UKx-QA070 7 – 15 W 0,70 A 10,0 – 21,4 V- 80% > 0,90 < 20%

LDE51U1UKx-NA050 8 – 15 W 0,50 A 15,0 – 30,0 V- 80% > 0,90 < 20%

LDE51U1UKx-NA046 7 – 13,8 W 0,46 A 15,0 – 30,0 V- 76% > 0,88 < 21%

LDE51U1UKx-NA044 7 – 13,2 W 0,44 A 15,0 – 30,0 V- 76% > 0,88 < 21%

LDE51U1UKx-NA042 7 – 12,6 W 0,42 A 15,0 – 30,0 V- 75% > 0,88 < 21%

LDE51U1UKx-GA035 8 – 17,5 W 0,35 A 22,2 – 50,0 V- 83% > 0,90 < 20%

 Notas
 x =  N (sem parafuso) ou S (com parafuso)

 Atenção: Os números de modelo podem parecer similares aos drivers Lutron® Hi-lume® 1% EcoSystemTM, Hi-lume® 1% de 3 fios ou Hi-lume® 1% de 2 fios, 
mas drivers da série 5 não são substituições diretas de modelo para modelo. Observe que classificação de saída do driver e as classificações de carga para 
selecionar o produto correto para a sua instalação.
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Caixa K: dimensões (com e sem parafusos)

Caixa K: dimensões da localização do conector (com e sem parafusos)

* Somente para o envoltório K parafusado.

A

C

E

D

J*

B

F

G

H*

I*

P

O

N

Q

K*

K*

L

M

Q

R*

L

8 – 32 
parafusos 
rosqueados*

 A 107 mm (4,20 pol)

 B 25 mm (1 pol)

 C 76 mm (3,00 pol)

 D 124 mm (4,90 pol)

 E 117 mm (4,60 pol)
  (centro de montagem) 

 F 36 mm (1,42 pol)

 G 51 mm (1,99 pol)

 H* 28 mm (1,11 pol)

 I* 51 mm (2 pol)

 J* 41 mm (1,60 pol)

 K* 8,3 mm (0,33 pol)

 L 16,5 mm (0,65 pol)

 M 19 mm (0,75 pol)

 N 44 mm (1,73 pol)

 O 34 mm (1,33 pol)

 P 19 mm (0,74 pol)

 Q 8 mm (0,32 pol)

 R* 7 mm (0,29 pol)
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Caixa K: dimensões de localização do conector de entrada lateral  
(sem parafuso)

S

U

V

W

X

T

 S 35 mm (1,38 pol)

 T 16 mm (0,64 pol)

 U 22 mm (0,88 pol)

 V 39 mm (1,53 pol)

 W 10,3 mm (0,406 pol)

 X 6 mm (0,235 pol)
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Diagrama de cabeamento para controles digitais EcoSystem®

Medidas dos cabos terminais

1 A luminária e o envoltório do driver precisam estar aterrados, de acordo com os códigos elétricos nacionais e locais. A conexão terra para o envoltório do 
driver pode ser feita por meio do terminal de aterramento e/ou aterrando o envoltório.

2 Para ver a extensão máxima do cabo do driver para o motor da luz de LED, consulte os gráficos na seção Cabeamento e montagem do driver.

Nota: as cores exibidas correspondem aos blocos terminais do driver.

 Driver de LED 
da série 5

Motor de 
luz de LED

Vivo (preto)

Neutro (branco)

Terra (verde)1

+V (vermelho)2

–V (preto)2

Aterramento1

E1 (roxo-branco)

E2 (roxo)

Para a linha 
digital 

EcoSystem®

Para a 
voltagem de 

linha

0,75 mm2 a 1,5 mm2 
(18 AWG a 16 AWG)

0,75 mm2 a 1,5 mm2 (18 AWG a 16 AWG)

0,75 mm2 a 4,0 mm2  
(18 AWG a 12 AWG)

0,75 mm2 a 4,0 mm2  
(18 AWG a 12 AWG)

0,75 mm2 a 1,5 mm2  
(18 AWG a 16 AWG)

0,75 mm2 a 4,0 mm2  
(18 AWG a 12 AWG)



Driver de LED da série 5

® ESPECIFICAÇÕES Página

Nome do trabalho:

Número do trabalho:

Números dos modelos:

Driver de LED com dimmer 5% de dimerização

369793f 7   05.04.16

Diagramas de cabeamento EcoSystem®

Visão geral da linha digital EcoSystem®

• O cabeamento da linha digital EcoSystem® (E1 e E2) 

se conecta aos reatores digitais e drivers para formar 

um sistema de controle de iluminação.

• Os sensores não se conectam diretamente aos drivers 

de LED da série 5. Eles são integrados por meio do 

controlador EcoSystem®.

• E1 e E2 (os cabos da linha digital EcoSystem®) 

não têm sensibilidade à polaridade e podem ser 

conectados em qualquer topologia.

• A energia é fornecida à linha digital EcoSystem® a 

partir do sistema de controle.

Cabeamento da linha digital EcoSystem®

• Os terminais da linha digital EcoSystem® aceitam 

somente um fio sólido de cobre de  

0,75 mm2 a 1,5 mm2 (18 AWG a 16 AWG) por 

terminal.

• Os disjuntores de energia dos drivers e da linha digital 

EcoSystem® deverão estar DESLIGADOS durante o 

cabeamento.

• Conecte os dois drivers aos dois terminais E1 e E2, 

conforme exibido.

• O uso de duas cores diferentes para E1 e E2 

diminuirão as confusões quando houver vários drivers.

• A linha digital EcoSystem® poderá ter cabeamento 

classe 1 ou 2. Consulte os códigos elétricos em vigor 

para se informar sobre as práticas adequadas de 

cabeamento.

• Para cabeamento de emergência, consulte a Nota de 

uso 106 da Lutron®.

Notas
• O fornecimento de energia da linha digital EcoSystem® 

não precisa ficar no final da linha digital.

• A extensão da linha digital EcoSystem® é limitada pela 

medida do cabo usada para E1 e E2, como segue:

Medida do cabo Extensão da linha digital (máx.)

12 AWG* 2 200 pés

14 AWG* 1 400 pés

16 AWG 900 pés

18 AWG 550 pés

Tamanho do fio Extensão da linha digital (máx.)

4,0 mm2* 828 m

2,5 mm2* 517 m

1,5 mm2 310 m

1,0 mm2 207 m

0,75 mm2 155 m

* Blocos de terminal nos drivers aceitam apenas fio sólido  

0,75 mm2 até 1,5 mm2 (18 AWG até 16 AWG). Para usar medições de fio 

maiores que a medição classificada dos blocos de terminal de  

0,75 mm2 até 1,5 mm2 (18 AWG até 16 AWG), consulte o diagrama de 

Medidas dos cabos terminais na Página 6. Conecte até 0,9 m (3 pés) de 

0,75 mm2 até 1,5 mm2 (18 AWG até 16 AWG) de fio nos blocos de 

terminal do driver LED, depois conecte 2,5 mm2 até 4,0 mm2  

(14 AWG até 12 AWG) até o comprimento permitido na tabela acima.

Para o fornecimento de energia da linha digital 
EcoSystem® e drivers adicionais e/ou reatores

E2

E1

E2

E1

Terminais drivers

Terminais drivers
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Informações “EMC”
Este dispositivo está em conformidade com a parte 

15 das Regras FCC. A operação está sujeita às 

seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não 

pode causar interferência, e (2) este dispositivo deve 

aceitar qualquer interferência, inclusive interferência 

que possa causar operação indesejada.

NOTA:  Este equipamento foi testado e está em 

conformidade com os limites para um dispositivo 

digital de Classe A, conforme a parte 15 das regras 

FCC. Esses limites são projetados para oferecer 

proteção razoável contra interferência prejudicial 

quando o equipamento é operado num ambiente 

comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar 

energia de frequência e, se não estiver instalado e 

usado de acordo com o manual de instruções, pode 

causar interferência prejudicial para comunicações de 

rádio. A operação deste equipamento numa área 

residencial provavelmente causará interferência 

prejudicial, e neste caso será solicitado que o usuário 

corrija a interferência às suas próprias custas.

Serviços

Garantia
Para obter informações sobre garantia, visite o site 

www.lutron.com/driverwarranty

Peças de substituição
Ao pedir peças de substituição da Lutron®, informe o 

número de modelo completo. Consulte a Lutron se 

tiver dúvidas.

Outras informações
Para obter outras informações, visite o site  

www.lutron.com/5-seriesled ou entre em contato com 

o Centro de excelência de controles em LED pelo 

número +1.877.346.5338 ou pelo e-mail  

LEDs@lutron.com
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