
especificações do produto 01.27.16369717c

Interface de dimmer H48

Assistência ao Cliente: 
1.844.LUTRON1 (E.A.U./Canadá) 

+55.11.3257.6745 (Brasil)1www.lutron.com/help

A interface de dimmer H48 funciona como um 
ponto de comunicação entre um processador e 
os controles locais.

Ela permite que o processador HomeWorks® 
monitore até 48 controles locais adicionais por 
meio de seis barramentos de comunicação. 
Cada barramento aceita até oito controles locais 
com fio e endereçamento único HomeWorks® 
Maestro®.

Número do modelo

HWI-H48 Interface de dimmer H48

Interface de dimmer H48
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Especificações

Número do 
modelo

HWI-H48

Capacidade Monitora até 48 controles de iluminação local HomeWorks® Maestro®.

Voltagem de 
entrada

12 V~ de alimentação no HWI-LV17-120

Ambiente Temperatura operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Umidade operacional: 0% a 90% de umidade, sem condensação.  
Para uso somente em ambientes fechados.

Cabeamento 
do tipo baixa 
voltagem

Cabos do processador para a interface do dimmer: 
Dois pares: um de 1,0 mm2 (18 AWG); um blindado trançado de 1,0 mm2 a 0,5 mm2  (18 AWG 
a 22 AWG) de classe 2. O cabo modelo GRX-CBL-346S-500 da Lutron® pode ser usado.
Interface do dimmer para o cabo do controle local HomeWorks® Maestro®: 
Um par blindado trançado de 0,5 mm2 (22 AWG) de classe 2.

Configuração do 
cabeamento de 
baixa voltagem

Entre o processador e as interfaces do dimmer: somente ligação em série. É necessário 
interromper o cabo se a extensão total exceder 15 m (50 pés). Nos sistemas HomeWorks®, 
será necessário um tradutor de linha (HQ-HWI-LX) se a extensão total do cabo exceder 15 m 
(50 pés). A extensão total dos cabos de qualquer linha NÃO pode exceder 305 m (1 000 pés). 
Máximo: quatro interfaces de dimmer por linha de processador que tenha sido configurada 
como H48.
Entre a interface do dimmer e os controles locais HomeWorks® Maestro®: NÃO é necessária 
a ligação em série (são permitidas: estrela, derivação em T, ligação em série e completa). 
Não é necessário interromper o cabo. Cada barramento Maestro® pode ter no máximo 
152,5 m (500 pés) por ligação completa, porém NÃO pode exceder o total de 305 m  
(1 000 pés) por barramento. Máximo: oito controles locais HomeWorks® Maestro® por 
barramento Maestro® e seis barramentos de dimmer por interface H48.

Conexões de 
baixa voltagem

Processador cabeado: um bloco terminal removível de 4 pinos; o bloco terminal aceita até 
dois cabos de 1,0 mm2 (18 AWG).
Controle local com fio HomeWorks® Maestro®: seis blocos terminais removíveis de 2 pinos; 
cada terminal aceita até dois cabos de 1,0 mm2 (18 AWG).

Endereçamento Via interruptor DIP. Conta como 1 de 4 endereços de interface de dimmer.

Diagnóstico LEDs de comunicação do dimmer, LEDs de comunicação do processador e LED batida 
do coração/energia.

Proteção contra 
ESD

Atende ou supera o padrão IEC 61000-4-2.

Proteção contra 
sobretensão

Atende ou excede o padrão c62.41 da ANSI/IEEE.

Proteção 
contra conexão 
incorreta

Os barramentos Maestro® são protegidos contra conexão incorreta e curtos dos cabos 
cinza e violeta. Os barramentos da interface do dimmer não são polarizados.

Dimensões 133 mm (51⁄4 pol) x 286 mm (111⁄4 pol)

Montagem Dentro do painel HWI-LV17-120.

Peso para 
transporte

0,45 kg (1 libra)

Garantia www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/warranty.pdf
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* Máx. de 6 barramentos por HWI-H48

Local de encaixe 
e desencaixe

LEDs de comunicação do 
dimmer do barramento 1

Barramento 1*:
Terminal G1
Terminal V1

Barramento 2*:
Terminal G2
Terminal V2

LEDs de comunicação do 
dimmer do barramento 2

LEDs de comunicação do 
dimmer do barramento 3

Barramento 3*:
Terminal G3
Terminal V3

Barramento 4*:
Terminal G4
Terminal V4

LEDs de comunicação do 
dimmer do barramento 4

LEDs de comunicação do 
dimmer do barramento 5

Barramento 5*:
Terminal G5
Terminal V5

Barramento 6*:
Terminal G6
Terminal V6

LEDs de comunicação do 
dimmer do barramento 6

LED batida do 
coração/energia

Fio terra da estrutura

LEDs de comunicação do 
processador

Linha H48/bloco terminal

Furo de montagem (x 8)

Conectores de entrada de 
energia

Número do endereço e 
configuração do interruptor DIP

Chave
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4
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ON
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ON
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ON
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ON

Para cima 
(LIGADO)
Para baixo 
(DESLIGADO)

Interruptor DIP

Características e dimensões 

Medidas em:  mm (pol) 

286 
(11 1⁄4)

133 
(5 1⁄4)
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Cabeamento
Para o processador ou próxima interface de dimmer H48  
(máximo de 4 interfaces de dimmer HWI-H48 por linha)

O pino 2 NÃO deve ser conectado

Bloco terminal LT-1
Linha H48

Violeta

Cinza

Controles locais 
HomeWorks® Maestro®

Máximo de 8 
controles locais 
HomeWorks® 
Maestro® por 
barramento

Um par de cabos blindados 
trançados de 0,5 mm2 (22 AWG) 
classe 2 (ligação completa máxima 
de 152,5 m [500 pés] por controle 
local; não deve exceder o total de 
305 m [1 000 pés] por barramento)

Será necessário um tradutor de linha entre o 
processador HomeWorks® QS e a interface 
HWI-H48 se a extensão total do cabo exceder 
15 m (50 pés)

N/C
MUX
MUX
V+
COM

De processador 
HomeWorks® QS}

Notas:  a fonte de alimentação de V+ deve estar cabeada 
às fontes L1 (linha 1) e L2 (linha 2), no terminal PWR, 
no processador HomeWorks® QS, a fim de que o 
tradutor funcione.

  A terminação de linha deve estar conectada à última 
interface do dimmer HWI-H48 da linha.

N/C
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Configuração

Painel HWI-LV17-120


