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O Dimmer Avilamp 220 InoBram foi projetado especi�cadamente para criação animal, 
dimerizando lâmpadas LED 220Vac.
Atendendo as novas necessidades do campo, como leitura de sinal AD 0 a 10 V, 
apresentando um visual mais robusto, diferenciado, possui simples instalação e operação, e 
tudo isso com a facilidade de operação dos produtos InoBram.

1. INTRODUÇÃO

2. IMPORTANTE

Antes de instalar o seu produto InoBram, leia atentamente todas as instruções contidas 
neste manual. Para que o Dimmer Avilamp 220 conserve suas características e funcione 
corretamente, é fundamental que as instruções descritas sejam seguidas. Entre em contato 
com seu representante antes de reparar qualquer defeito ou problema ocorrido com o 
equipamento.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> Alimentação elétrica: 220 VCA 50/60Hz;
> Temperatura de operação: 0 a 60°C;
> Corrente/Potência máxima de trabalho: 20A / 3000W;
> Consumo sem carga: 2W;
> Cabo de alimentação/Saída: 4mm²;
> Cabo de comunicação/Sinais: 1mm².

2.1. Conteúdo da embalagem
Ao abrir a embalagem, veri�car se nela contém os seguintes itens:
> Dimmer Avilamp 220V;
> Manual de instalação.
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4. INSTALAÇÃO 

O esquemático a seguir apresenta as informações para instalação do Dimmer Avilamp 220.

1 2 3 4 5 6 7 8

TERRA

ENTRADA AD

GNDF/N 1 COMUM LÂMPADAS

220V 220V VAC

FASE 2 ENTRADA

FASE 2 SAÍDA

220V VAC

TIM
ER SM

A
A

I

CO
M

U
M

CO
N

TA
TO

R
ES

OBS.1.: Para o funcionamento 
em modo 0 - 10V, o produto deve
ser con�gurado através do 
MENU na con�guração MODO 
0 -10V. 
Após selecionar este modo, são 
exibidas as siglas VL ou VD no 
visor ao lado.

OBS.2.: Para o funcionamento 
em modo automático, o pro-
duto deve ser con�gurado 
através do MENU na con-
�guração MODO AUTO. 
Após selecionar este modo, são 
exibidas as siglas AL ou AD no 
visor ao lado.

4.1. Local de instalação
> O Dimmer Avilamp 220 deve ser instalado em local seco e com circulação de ar.
>  Fixe o Dimmer através dos furos no dissipador em um local adequado.
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5. APRESENTAÇÃO VISUAL

Através do teclado deste produto, é possível realizar as con�gurações do Dimmer, para que 
ele atue como desejado. A seguir a descrição das funções de cada tecla:

TECLA FUNÇÃO

Acesso ao menu de con�gurações e saída do 
menu e/ou do sub-menu acessado.

       

MENU/SAIR

 

OK

Movimenta o cursor nas funções ou aumenta 
os dígitos nas con�gurações.

Movimenta o cursor nas funções no menu modo e na 
movimentação entre hora e minutos no seu ajuste.

Usada para movimentar o cursor nos ajustes das 
funções, principalmente o modo de operação.

Realiza a alteração do modo de funcionamento do
Dimmer AviLamp 220V, temporariamente, enquanto o 
equipamento estiver ligado e não ocorra falta de energia.

Con�rma alterações feitas nos parâmetros. 

MODO

6. TELA PRINCIPAL

Na tela principal do Dimmer é possível ver a hora, o modo de operação, o percentual de 
brilho das lâmpadas e o tempo de execução da rampa programada.

A tela principal pode apresentar os seguintes modos:

14:43 AD
000% 05m

ML – Modo manual ligado
MD – Modo manual desligado
AL – Modo automático ligado
AD – Modo automático desligado

VL – Modo 0 a 10V ligado
VD – Modo 0 a 10V desligado
TL – Modo relógio ligado
TD – Modo relógio desligado
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7. MENU

Ao pressionar a tecla menu, navegando com as teclas para cima e para baixo é apresentado 
as seguintes opções de menus de ajuste.

Nesta tela é possível ajustar o modo de funcionamento do Dimmer em:

ML/MD – Modo manual: 
Ÿ No modo ligado, inicia a rampa e o brilho programado no Dimmer, de forma manual 

através da tecla “modo” iniciando ao selecionar “ML” e desligando ao selecionar “MD”. No 
modo desligado, desativa o modo manual. Nesse estado o Dimmer não opera até 
receber um novo ajuste.

AL/AD – Modo automático: 
Ÿ Inicia a rampa e o brilho programado no Dimmer, de forma automática ao receber o 

comando do controlador SMAAI (saída timer), nos cabos “5 e 6” conforme adesivo lateral. 
Selecionando o modo “AD”, ao receber o sinal, “AL” será exibido no display iniciando a 
rampa e brilho programando no Dimmer.

VL/VD – Modo de entrada analógica 0 - 10V: 
Ÿ Inicia a rampa e o brilho através da entrada de 0 a 10V provindas do controlador. Nesse 

modo, tanto a rampa quanto o brilho deverão ser programados no controlador. Ligar os 
cabos “7 e 8” conforme adesivo lateral. Selecionando o modo “VD“, ao receber o sinal 0 a 
10V, “VL” será exibido no display.

TL/TD – Modo timer: 
Ÿ Inicia a rampa e o brilho programando no Dimmer, seguindo a programação das 

“CURVAS” ajustadas no 'menu'. Ajuste o relógio de acordo com a hora atual. Ajuste os 
períodos de “ON” e “OFF”. O temporizador irá iniciar a rampa de acordo com os períodos 
ativos.

Basta mover o cursor ← e pressionar “OK” para salvar as alterações.

7.1. Modo

>MODO
 BRILHO
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7.2. Brilho
Nesta tela é possível ajustar o brilho das lâmpadas de 0% (mínimo) à 100% (máximo).

7.6. Ajustes
7.6.1Mínimo e Máximo
Nesta tela é possível ajustar a porcentagem mínima e máxima do brilho das lâmpadas, basta 
selecionar com o cursor o valor desejado e pressionar “OK”.

7.3. Rampa
Nesta tela é possível ajustar o valor do tempo de execução da rampa, de 00 a 60 minutos.

7.4. Relógio
Nesta tela é possível ajustar as horas e minutos.

7.5. Sobre
Nesta tela é possível ver a versão em que se encontra o Dimmer. 

  MODO
 >BRILHO

  >RAMPA
   RELOGIO

  >SOBRE
   AJUSTES

    RAMPA
   >RELOGIO

BRILHO
100%

>MIN-MAX
 CURVAS

RAMPA
05 min

RELOGIO
10:21
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7.6.2 Curvas
Nesta tela é possível ativar e desativar curvas e ajustar 
os horários em que as lâmpadas serão ligadas e 
desligadas.
Para ajustar os horários basta pressionar “OK” no ponto 
que se deseja alterar e pressionar o cursor ← para ativar 
o ponto. Lembre-se de pressionar “OK” para salvar as 
alterações.

7.6.3 Disparo
Nesta tela é possível ajustar o tempo de disparo de 000 a 900 milissegundos. 

7.6.4 Rede
Nesta tela é possível ajustar a frequência da rede em 50Hz ou 60Hz, basta selecionar com o 
cursor e pressionar “OK” para salvar a con�guração.

Ajusta-se primeiro o valor de mínimo para então ajustar o valor de máximo. 

MIN
000%

>DISPARO
 REDE

  DISPARO
 >REDE

MAX
100%

DISPARO
000ms

>50Hz
 60Hz
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8. RECOMENDAÇÕES

7.6.5 Modelo
Nesta tela é possível ajustar o funcionamento do Dimmer conforme o modelo das lâmpadas 
instaladas.

7.6.6 Idioma
Há três idiomas disponíveis no Dimmer: Português, Inglês e Espanhol. Para alterar o idioma, 
basta selecionar uma das opções e pressionar “OK”, então o sistema passará a utilizar essa 
linguagem instantaneamente. 

> Para melhor aproveitamento de luz, limpar periodicamente a lente das lâmpadas;
> Nos intervalos de lote, mantenha o equipamento desenergizado;
> Para melhor funcionamento utilizar Lâmpadas LED AviLamp InoBram;
> Utilizar cabeamento especí�co;
> Passar cabos de sinais afastados dos cabos de força.

Ÿ Modelo 1: lâmpadas de versão inferior à v2.0.0;
Ÿ Modelo 2: lâmpadas de versão igual ou superior à v2.0.0;
Ÿ Modelo 3: curva com brilho inicial mais baixo. Utilizado para reduzir o brilho inicial em 

locais em que a tensão de entrada esteja acima da nominal (entre 220V e 240V).
 
Como padrão de fábrica, o Dimmer Avilamp 220 sai con�gurado para a opção Modelo 2.

  MODELO1
 >MODELO2

 >MODELO3

ATENÇÃO: A versão das Lâmpadas LED Avilamp InoBram pode ser observada impressa 
no centro da lente.



GARANTIA

Termo de Garantia

 Os produtos fabricados InoBram Automações possuem um prazo de 12 (doze) 
meses de  garantia. Sendo 3 (três) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art. 
26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricação, contados a partir da data de venda 
consignada que consta na Nota Fiscal.
Os produtos são garantidos em caso de defeito de fabricação que os torne impróprios ou 
inadequados às aplicações para as quais se destinam.

A Garantia não Cobre

>Despesa de Retorno do produto até a fábrica para conserto;
>Desgaste natural das peças ou do produto; 
>Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;
>Danos decorrentes de defeito por força maior, decorrentes de chuvas, ou raios 

(descargas atmosféricas);
>Erro de instalação ou mau uso;
>Instalação do produto em locais não apropriados, conforme especi�cação do manual 

de cada produto.

Utilização da Garantia

 Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente 
acondicionado ou bem embalado para a InoBram Automações e com nota �scal. Também é 
necessário remeter a maior quantidade possível de informações sobre defeito ou o 
funcionamento do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de assistência 
técnica e também para que a InoBram Automações constantemente possa estar 
melhorando o produto. 

Contato Assistência Técnica:

  www.inobram.com.br

  E-mail: meajuda@inobram.com.br

GARANTIA



SAC: +55 46 3225-6575

Rua Maria Daminelli Marini, 10670 
Parque Industrial Bairro Planalto

85509-248 | Pato Branco | Paraná | Brasil

contato@inobram.com.br

www.inobram.com.br

/inobram automações/
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