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especificações do produto 08.29.18369349d

Teclados de mesa HomeWorks QS RF seeTouch 

Os teclados de mesa HomeWorks QS RF 
seeTouch disponibilizam aos proprietários uma 
maneira simples e elegante para accionarem 
luzes, estores / cortinados, telas motorizadas, 
termóstatos e muitos outros dispositivos.

Os teclados HomeWorks QS RF seeTouch 
têm botões grandes e fáceis de usar, além de 
opção única de entalhe de luz traseira, que faz 
com que os teclados fiquem legíveis a qualquer 
hora do dia ou da noite. Os botões do teclado 
são arredondados, o que facilita a leitura. 

O design versátil dos teclados de mesa 
HomeWorks QS RF seeTouch permite a sua 
montagem na parede, no tampo de uma 
mesa ou a utilização como teclado sem fios. 
Os teclados podem ser alimentados por 
um adaptador CC ou com 2 pilhas AAA. 
Os teclados de mesa desligam-se ao fim 
de um curto período de inactividade para 
conservarem a energia das pilhas. 

HQY*-T10RL HQY*-T10CRL

HQY*-T5RL HQY*-T5CRL

HQY*-T15RL HQY*-T15CRL

* O  “XX” na referência do modelo representa o código de cor/acabamento. Consulte Cores e Acabamentos no fim do documento.

P/N dos modelos

*O  “Y” na referência do modelo representa o código de frequência.

HQR-T5RL-XX*, HQR-T5RL-XX*-BA, 
HQK-T5RL-XX, HQQ-T5RL-XX*

5 botões com função 
principal de desligar/
ligar e de aumentar/
diminuir

HQR-T5CRL-XX*, HQR-T5CRL-XX*-BA, 
HQK-T5CRL-XX*, HQQ-T5CRL-XX*

5 botões com função 
de aumentar/diminuir 
coluna.

LFK-T5RL-XX*-E Espelho com os 
elementos gravados

LFK-T5CRL-XX*-E Espelho com os 
elementos gravados

RK-T5RL-XX*-E Kit de botões gravados RK-T5CRL-XX*-E Kit de botões gravados

HQR-T10RL-XX*, HQR-T10RL-XX*-BA, 
HQK-T10RL-XX*, HQQ-T10RL-XX*

10 botões com função 
principal de desligar/
ligar e de aumentar/
diminuir

HQR-T10CRL-XX*, HQR-T10CRL-XX*-BA, 
HQK-T10CRL-XX*,  HQQ-T10CRL-XX*

10 botões com função 
de aumentar/diminuir 
coluna

LFK-T10RL-XX*-E Espelho com os 
elementos gravados

LFK-T10CRL-XX*- Espelho com os 
elementos gravados

RK-T10RL-XX*-E Kit de botões gravados RK-T10CRL-XX*-E Kit de botões gravados

HQR-T15RL-XX*, HQR-T15RL-XX*-BA, 
HQK-T15RL-XX*, HQQ-T15RL-XX*

15 botões com função 
principal de desligar/
ligar e de aumentar/
diminuir.

HQR-T15CRL-XX*, HQR-T15CRL-XX*-BA, 
HQK-T15CRL-XX*, HQQ-T15CRL-XX*

15 botões com função 
de aumentar/diminuir 
coluna

LFK-T15RL-XX*-E Espelho com os 
elementos gravados

LFK-T15CRL-XX*- Espelho com os 
elementos gravados

RK-T15RL-XX*-E Kit de botões gravados RK-T15CRL-XX*-E Kit de botões gravados

Frequência/Códigos de canal*

Código Faixa de 
frequência Região geográfica

K 868,0 — 869,8 MHz Europa, E.A.U.
Q 433,0 — 434,7 MHz Hong Kong, Macau

R 431,0 — 437,0 MHZ EUA, Canadá, México, 
Brasil

* Entre em contato com a Lutron para saber a compatibilidade 
da banda de frequência da sua região geográfica. Todos os 
dispositivos sem fio precisam ter a mesma banda de frequência 
para o funcionamento adequado.
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Especificações

P/N dos modelos Teclados:
HQR-T5RL-XX*;   HQR-T5RL-XX-BA;   HQK-T5RL-XX;
HQQ-T5RL-XX*;   HQR-T10RL-XX*;   HQR-T10RL-XX-BA;
HQK-T10RL-XX*;   HQQ-T10RL-XX*;   HQR-T15RL-XX*;
HQR-T15RL-XX-BA;   HQK-T15RL-XX*;   HQQ-T15RL-XX*;
HQR-T5CRL-XX*;   HQR-T5CRL-XX-BA;   HQK-T5CRL-XX*; 
HQQ-T5CRL-XX*;   HQR-T10CRL-XX*;   HQR-T10CRL-XX-BA; 
HQK-T10CRL-XX*;   HQQ-T10CRL-XX*;   HQR-T15CRL-XX*; 
HQR-T15CRL-XX-BA; HQK-T15CRL-XX*;   HQQ-T15CRL-XX* 
Kits de espelho/botões:
LFK-T5RL-XX*-E; RK-T5RL-XX*-E; LFK-T10RL-XX*-E;
RK-T10RL-XX*-E; LFK-T15RL-XX*-E; RK-T15RL-XX*-E;
LFK-T5CRL-XX*-E; RK-T5CRL-XX*-E; LFK-T10CRL-XX*-E;
RK-T10CRL-XX*-E; LFK-T15CRL-XX*-E; RK-T15CRL-XX*-E

Potência Adaptador CC: 
Entrada: 100-240 V~  50/60 Hz  6,5 W
Saída: 9 V-  300 mA
Alimentação por bateria: 2 pilhas AAA alcalinas (incluídas) 1,5 V cada

Consumo  
energético típico

0,6 W
Condições de teste: todas as luzes de fundo em intensidade média, 
modo nocturno activado, seis LED activos (duas predefinições activas  
por coluna), teclado alimentado por adaptador de 9 V- (T120-9DC-3).

Homologação 
regulamentar

Adaptador CC: incluídos na lista UL para os EUA e Canadá, NOM
Teclado de mesa:  FCC, IC, COFETEL, ANATEL, CE, TRA, SUPERTEL; SUTEL

Condições  
de ambiente

Temperatura ambiente de funcionamento: 0 °C a 40 °C, humidade 0% a 
90%, sem condensação. Exclusivamente para utilização em interiores.

Comunicações Os teclados de mesa HomeWorks QS RF seeTouch comunicam com  
o sistema através de radiofrequência (RF) e devem situar-se a 9 m  
de um repetidor híbrido de RF.

Protecção contra 
descargas 
electrostáticas

Testado para suportar descargas electrostáticas sem que se verifiquem 
danos ou perda de memória, em conformidade com a IEC 61000-4-2.

Protecção contra 
picos de tensão

Testado para suportar picos de tensão sem danos ou paragem de 
funcionamento, em conformidade com a IEEE C62.41-1991 Práticas 
recomendadas para picos de tensão em circuitos de corrente de baixa 
tensão CA.

Falha de energia Memória para situações de falha de energia: se a alimentação  
for interrompida, o teclado regressa ao estado anterior quando  
a energia foi reposta.

Montagem Suporte de montagem incluído para aplicações de montagem na parede 
opcional.

Garantia http://www.lutron.com/resiinfo

Teclados de mesa HomeWorks QS RF seeTouch 
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•  Através do toque num único botão, a intensidade 
das luzes aumenta ou diminui até aos níveis 
pretendidos e os estores / cortinados abrem  
ou fecham para as posições pretendidas.

•  Os níveis de luminosidade e as posições  
dos estores / cortinados podem ser ajustados 
premindo e mantendo premidos os botões  
de aumentar / diminuir.

•  Programável para seleccionar níveis ou posições 
predefinidas para a casa inteira ou para uma 
única divisão.

Características de concepção
• LED verdes para estado e iluminação  

de fundo dos botões / texto gravado.
•  Intensidade da luz de fundo regulável.
• Texto gravado pré-pago incluído. Pode  

ser trocado por um kit de botões gravados.
•    A acção dos botões do teclado de mesa  

é do tipo “Wake-up and Activate” - O toque 
num único botão “desperta” e activa o botão 
seleccionado.
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Dimensões
Todas as dimensões são indicadas en mm (pol)

UP

51 
(2)

Perspectiva frontal do teclado Perspectiva lateral do teclado

Teclados de mesa HomeWorks QS RF seeTouch 

Perspectiva frontal do suporte 
de montagem

Perspectiva lateral do suporte 
de montagem

18 
(3/4)

25 
(1)

74 
(2 15⁄16)

82 
(3 1⁄4)

10 
(3/8)

10 
(3/8)

15
(5/8)

82 
(3 1⁄4)

91 
(3 9⁄16)

PARA CIMA
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Funcionamento

LED de estado
Mostra que botão do teclado foi activado.

Botões do teclado 
Prima para activar os níveis ou as posições 
desejadas.

Botões de aumentar/diminuir
Aumenta ou diminui a intensidade das luzes e os 
estores / cortinados abrem ou fecham totalmente.

Montagem na parede (opcional)

Fixe o suporte de montagem à parede utilizando 
os dispositivos de fixação para parede  
e os parafusos fornecidos.

Se utilizar o adaptador CC, enrole o excesso  
de cabo no respectivo suporte e encaixe  
o teclado no suporte de montagem.

UP

Botão Tudo Ligado
Acende todas as luzes no máximo e abre estores / 
cortinados.
Botão Tudo Desligado
Apaga todas as luzes e fecha os estores / 
cortinados.

PARA CIMA

PARA 
CIMA
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)Lutron, Lutron, HomeWorks, e seeTouch são marcas 
comerciais da Lutron Electronics Co., Inc., registradas nos 
EUA e em outros países.

Latão  
acetinado
SB

Latão  
patinado
QB

Alumínio anodizado 
transparente
CLA

Alumínio preto  
anodizado
BLA

Alumínio anodiza-
do cor de latão
BRA

Níquel  
acetinado
SN

Latão  
brilhante
BB

Bronze  
patinado
QZ

Níquel  
brilhante
BN

Cromado  
brilhante
BC

Crómio  
acetinado
SC

Cores e Acabamentos

Teclados e kits de botões gravados

Acabamentos acetinados

Meia-noite
MN

Meia-noite
MN

Neve 
SW

Neve 
SW

Kits de espelhos gravados

Acabamentos acetinados

Kits de espelhos gravados

Acabamentos metálicos
Quando encomendar espelhos de metal, recomenda-
se que encomende o teclado em Meia-noite (MN).

•	 	Devido	a	limitações	da	impressão,	não	
podemos garantir que as cores e acabamentos 
mostrados sejam absolutamente iguais  
às cores e acabamentos do produto real.

•	 	Estão	disponíveis	amostras	de	cores	para	 
uma correspondência de cores mais precisa: 

 Acabamentos acetinados – SC-CK-1
  Acabamentos metalizados arquitecturais  

– AMTL-CK-1


