REPORT
Eficiência Energética

Em tempos em que a busca por economia de recursos é uma preocupação, todos
procuram soluções mais eficientes e inteligentes. Assim, as soluções simples para
Eficiência Energética da Finder são econômicas, eficazes e de rápida implementação,
garantindo sempre um retorno rápido do investimento.
O termo eficiência energética vem se tornando cada vez mais comum e necessário
no cenário empresarial, predial, residencial e no cotidiano das pessoas. Muitos
são os motivos pela busca da eficiência, transcendendo a ideia de que eficiência
energética e sustentabilidade estão sempre relacionadas à ecologia.

• Controles inteligentes de iluminação
• Controles da intensidade luminosa dos ambientes
• Controles por ocupação ou desocupação
• Controles por movimentação e presença
• Controles por horários determinados
• Controles por aproveitamento da luz natural
• Desligamento e acendimento centralizados

Eficiência Energética

Relé fotoelétrico e fotocélula para o controle automático de iluminação de acordo
com o nível de luminosidade ambiente. Com princípio de compensação da influência
da luz controlada, esse sistema permite que o relé fotoelétrico seja instalado próximo
à lâmpada que está sendo controlada, de modo a evitar que ela fique acionando e
desacionando de forma indesejada. Modelo com possibilidade de programação horária
para inibição da iluminação.

Série 12
Programador horário com dois modos de programação: “Clássico” via joystick ou “Smart”
via smartphones com tecnologia NFC através do aplicativo Finder Toolbox. Funções Astro,
com cálculo dos horários de nascer e pôr-do-sol em função da data e das coordenadas
geográficas, Acendimento/Desligamento (ON/OFF) e Impulso.

Série 13
Relé eletrônico multifunção com comando liga/desliga local e centralizado para
acendimento total da instalação (Master-on) e desligamento total (Master-off ) . Este
comando pode vir via pulsador local, programador horário ou ainda algum sistema de
automação. Quatro funções disponíveis: relé de impulso, relé de impulso temporizado
(minuteria), relé monoestável e luz fixa.

Série 15
Master & Slave Dimmer. O Master Dimmer produz um sinal de 0 -10 V proporcional ao
nível de iluminação desejado, Ideal para controle de luminárias com reatores ou drivers
dimerizáveis (Fluorescentes e LED com comunicação 0-10V). Possibolidade de controlar
lâmpadas halógenas e LED diretamente pela tensão de alimentação com o Slave Dimmer
15.11. Transições suaves e velocidade de dimerização ajustável de 1 a 10 s.

18.41
Sensor de movimento especialmente indicado para corredores e áreas comuns de
passagem. Alta tecnologia de detecção graças às sofisticadas lentes que possibilitam
ampla área de detecção (30m de comprimento e 4m de largura) e temporização do
desligamento ajustável de 12 s a 35 min.

18.51 e 18.51B
Sensor de movimento e presença indicado para detecção de micromovimentos. Área
de detecção de 64m²: movimento 8x8m, presença 4x4m. Possibilidade de programação
via Bluetooth através de smartphone com aplicativo Finder Toolbox. Temporização do
desligamento ajustável de 12 s a 35 min.

18.5D
Sensor de movimento e presença, com comunicação DALI. Controla até 8 dispositivos
DALI, diretamente. Três funções selecionáveis: compensação dinâmica da luz natural,
Liga/Desliga com aviso de desligamento e Liga/Desliga com aviso e luz de cortesia.
Temporização do desligamento ajustável de 10 s a 35 min.

Série 18.5K
Sensor de movimento e presença, com 2 saídas de dados para controle de cargas
(Iluminação, HVAC) e 1 saída de dados para movimento/presença detectados e
alimentação através de barramento KNX.

Série 19.5K
Atuador a relé compacto e robusto, com 6 saídas com capacidade de 16A e alimentação
através de barramento KNX. Relé biestável aprovado pela ENEC (corrente máxima de
pico 120A) aplicável para chaveamento de lâmpadas. Funções lógicas e analógicas para
cada saída (AND, OR, Threshold e Window), além de funções de temporização.

FINDER reserva-se o direito de alterar as características a qualquer momento sem aviso prévio. FINDER não assume qualquer responsabilidade por danos a pessoas ou propriedades, causados como resultado do uso ou aplicação incorreta de seus produtos.

Série 11

