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Introdução

Sistema de controlo de
iluminação LCP128
O Lutron LCP128 é um sistema de
controlo de iluminação que integra o
controlo de todos os circuitos de
iluminação – com comutação e
regulação, interior e exterior – num
sistema simples. A operação
destes circuitos pode ser realizada
automaticamente, com base em
horários diários, e/ou manualmente,
através de controladores de
parede intuitivos.
O sistema LCP128 é particularmente
adequado para espaços como
restaurantes, lojas, spas e
centros comunitários.

Ferragamo – Nova Iorque, EUA

Controlo de comutação e de regulação de
um fabricante global
Flexibilidade – Facilidade de
contornar o funcionamento
programado da iluminação
através do programador LCD
incorporado, baseado em
menus, ou dos teclados de
parede remotos.

•

•
•

Blaüer Adler – Nurnburg, Alemanha

Opções de controlo
Personalize um sistema para:
Funcionar automaticamente, com base em horários diários e/ou
entradas externas (sensores de ocupação, sensores de luz do dia,
sistema de segurança, etc.)
Funcionar manualmente, através de teclados de parede intuitivos
Funcionar com qualquer combinação das hipóteses acima
Facilidade de configuração e de utilização
O painel inclui um programador LCD, para o controlo e a
configuração à base de menus, que suporta diversas línguas.
Os circuitos e as zonas podem ser programados para serem
controlados de forma independente ou como parte de um
ambiente predefinido.

Simplicidade – Responda
às exigências de iluminação
particulares de cada zona
duma propriedade com um
único sistema.

Desempenho superior
Com a tecnologia do Sistema de estabilização de iluminação em
tempo real (RTISSTM), patenteada e exclusiva da Lutron, os níveis
de iluminação permanecem constantes, independentemente das
alterações nas condições da instalação eléctrica.

Jil Sander – Londres, R.U.

O relé patenteado SoftswitchTM da Lutron tem uma potência
nominal para durar, pelo menos, um milhão de ciclos com a
melhor qualidade e durabilidade, reduzindo significativamente
os custos de manutenção e assistência.
Fiabilidade
O design, controlo de qualidade, desempenho e entrega da
Lutron não têm igual no sector.

Custos de instalação mais
baixos – Os painéis possuem
uma pré-instalação, para reduzir
o tempo de instalação e os
custos de material. O
programador LCD permite reduzir
os tempos de comissionamento.

Serviço extraordinário
Os representantes e equipas de gestão de projectos da Lutron
estão preparados para ajudar a conceber e especificar o sistema
de controlo de iluminação mais adequado para o seu projecto.

Park Hyatt Paris-Vendôme – Paris, França
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Louis Vuitton – Cannes, França

Sistema de controlo de iluminação para
projectos que incluam até 128 zonas
de iluminação

Esquema do sistema LCP128
Diversas fontes de iluminação

O LCP128 é ideal para as seguintes aplicações:

Painéis
LCP128

•

•

•

•
•

•

Restaurantes

Lojas

Centros comunitários

Spas

Sistema padrão
Painéis LCP128 (disponíveis 2 tamanhos) com qualquer
combinação dos seguintes módulos:
- 4U (incandescente, MLV, néon/cátodo frio, condução completa)
- 4E (ELV)
- 4A (incandescente, MLV, ELV, néon/cátodo frio)
- XP (comutação)
- 4M (motores CA)
- TVM (0-10, DALI, DSI)
Contactos sem tensão para os painéis LCP128 integrados no
painel LCP128
Temporizador astronómico
Opções
Teclados de parede de baixa tensão para controlo local
Dispositivos de entrada/saída de contactos sem tensão para
instalar com sensores de ocupação, sensores da luz do dia e
controlo da luz do dia/telas motorizadas
Integração via RS232
Para obter a lista completa de teclados de parede e interfaces compatíveis
com os sistemas LCP128, consulte www.lutron.com/LCP128.

|
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Diversos
teclados

Contacto sem
tensão do
sistema de
segurança
Contacto sem
tensão do
sensor de
luz do dia

Hotel Hilton – Barcelona, Espanha

•

Contacto sem
tensão do
sensor de
ocupação

Diversas
interfaces
de controlo

•

•

Equipament
o de
terceiros

•

RS232

•

Características máximas
do sistema
128 zonas/circuitos
(1 zona = 1 circuito)
8 painéis com qualquer
combinação de módulos
de regulação da tensão
e/ou comutação
32 teclados de parede e/ou
interfaces de controlo
7 horários diários e 40 horários
de feriado adicionais
25 eventos temporizados
por horário
Lutron 05
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| exemplo de aplicação num restaurante

Controlo de iluminação
prático e intuitivo
Um sistema controlo de iluminação
LCP128 pode controlar a iluminação
interior e exterior de uma
propriedade. As exigências de
iluminação de cada área são
programadas no sistema, com base
no horário de funcionamento diário.
À medida que o dia passa, os
padrões de iluminação revelam-se
automaticamente, através do
temporizador embutido, criando o
ambiente de iluminação ideal para
qualquer função em cada espaço,
mantendo a flexibilidade de mudar
os horários transitoriamente.

Iluminar um
restaurante
Este exemplo mostra como um
sistema LCP128 controla a
iluminação interior e exterior de um
restaurante normal, durante um dia
normal, partindo do seu horário de
funcionamento. Este restaurante
possui sete zonas principais:
•
•
•
•
•
•
•

Bastidores (cozinha)
Sala de refeições pública
Sala de refeições reservada
Bar
Escritório
Letreiros
Exterior

Sistema LCP128 padrão para restaurante

07:00 Chefe e pessoal iniciam preparativos culinários
Luzes da cozinha acesas.
10:00 Chegada do pessoal de serviço
Chegada do gerente.
Abertura da zona de refeições, luzes todas ligadas
para preparação das mesas.
Luzes do escritório acesas.

Sensor de
ocupação de
outra marca

Entrada dos empregados

11:00 Abertura do restaurante
Letreiros acesos.
Ambiente de almoço ligado para abertura da zona de
refeições.
16:00 Jantar, cocktails e festas de aniversário
Luminosidade reduz até ao ambiente de jantar, para
abertura da zona de refeições.
Empregado do bar ajusta a iluminação na zona do bar.
Ajuste da iluminação ao ambiente na sala de refeições
reservada para festa de aniversário.

Escritório

Cozinha

seeTouchTM com
2 botões para
ligar/desligar

Bar

17:00 Pôr-do-sol
Luzes exteriores ligadas.
Estacionamento

00:00 Últimos pedidos
Luminosidade aumenta até estar ao nível máximo.
01:00 Fecho
Todas as luzes da sala de refeições ao nível máximo
para limpeza.
Letreiros desligados.
Luzes exteriores desligadas.

Sala de
refeições
reservada

02:00 Saída do último empregado
Todas as luzes interiores desligadas.

seeTouch
com
2 botões
aumentar/
diminuir

|

Sala de refeições
pública

Teclado de
selecção de
ambientes
seeTouch
com 4 botões

Letreiros
Paisagem

06 Lutron

Painel LCP128

Entrada dos clientes

seeTouch duplo
Sensor de luz
do dia de
outra marca

|
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programação

The World Bar – Nova Iorque, EUA

Programação dos teclados
botão a botão
Basta configurar cada botão
para controlar uma, algumas ou
todas as zonas.

LCP128 oferece
•
•
•
•

Programação de
eventos temporizados
Baseado em horários diários ou de
feriados, o sistema LCP128TM
reconfigura automaticamente a
iluminação. O relógio astronómico
integrado ajusta-se à mudança das
estações e à hora de Verão, de
modo a poupar energia.

•

Uma solução com várias zonas
Uma gama de opções para a interface do utilizador
Um programador LCD para facilidade de configuração do sistema
Capacidade de integração com equipamento de outras marcas
Programação botão a botão

Programação da entrada de
contacto sem tensão (ECST)
Configure cada entrada para
controlar uma, algumas ou
todas as zonas.
Duas entradas de contacto sem
tensão proporcionam uma interface
fácil para os sensores de ocupação,
sensores de luz do dia, sistemas de
segurança, etc.
Programação da saída de
contacto sem tensão (SCST)
Depois de adicionar uma SCST
à ligação, todas as saídas
passam a ser zonas do sistema,
que apenas podem ser
configuradas individualmente
para responder ao accionamento
dos botões, eventos temporizados
e ECSTs.

Teclado seeTouchTM duplo,
personalizado, para aplicação
em restaurantes. Exemplo
em tamanho real, em
níquel acetinado.
Os teclados de parede
seeTouch são ligados ao painel
LCP128 através de uma
cablagem de baixa tensão.

Painel LCP128

|
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| cores e acabamentos

Acabamentos mate

ILUMINAÇÃO

Branco
WH

Bege
BE

Marfim
IV

Cinzento
GR

Castanho
BR

Preto
BL

Día
Entardecer

Acabamentos brilhantes (apenas seeTouch)

Noite
Almoço
Limpar
Cocktails
Jantar
Desligar
Limpar

Branco
GWH

Marfim
GIV

Amêndoa
GAL

Amêndoa claro
GLA

Desligar

Acabamentos metálicos
Exemplo em tamanho real, em branco
86mm x 86mm
(Modelo EOMX-4S)

Exemplo em tamanho real, em branco
70mm x 116mm
(Modelo SO-4S)

•

•

|

A gravação nos botões tem o mesmo
ângulo que o olho, para facilitar a leitura.
Botões com iluminação de fundo para
melhorar a visibilidade das funções
de controlo mesmo em condições de
iluminação reduzida

10 Lutron

•

•

Latão acetinado
SB

Latão brilhante
BB

Crómio brilhante Latão patinado
BC
QB

Níquel
acetinado
SN

Níquel brilhante
BN

Revestimento
dourado
AU

Bronze patinado Crómio acetinado
QZ
SC

Os LEDs no botão indicam o estado
do sistema
Pode ser montado numa caixa de
aparelhagem de 68mm ou 72mm
Alumínio
anodizado claro
CLA

Alumínio
Alumínio
anodizado preto anodizado cor
de latão
BLA
BRA

Fotografias:
Fotografia da capa: © archphoto Eduard Hueber. Arquitectura e concepção da iluminação: Bentel & Bentel.
Página 2 e 4: Fotografias de Jil Sander e Ferragamo: © Paul Warchol. Concepção da iluminação: ROSS MUIRreality.
Página 9: Fotografia © Tuca Reinés. Arquitectura e concepção da iluminação: Arthur Casas.
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