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1. ABRA A CAIXA E VERIFIQUE 
 
Parabéns por escolher nossos produtos! Por favor, leia com atenção e na 
integra este manual e guarde-o para referencia futura. Este manual contem 
informações sobre a instalação e utilização deste dispositivo. Por favor, 
consulte as instruções e advertências contidas neste manual para o uso do 
dispositivo. 

 

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 
Todas as pessoas envolvidas na instalação e manutenção do dispositivo 
devem: 
- ser qualificadas 
- seguir as instruções deste manual em teatros, salões, em locais onde 
ocorrem os eventos, e assim por diante 
 

 

ATENÇÃO! 
Seja cuidadoso com as suas operações. Devido a presença de alta 

tensão, o contato com os cabos podem causar sérios choques 
elétricos! 

 

 A distância mínima do objeto iluminado 
O projetor deve ser posicionado de tal maneira que os objetos atingidos pelo 
feixe de luz estejam pelo menos a 12 metros da lente do projetor. 

 A distância mínima de materiais inflamáveis 
O projetor deve ser posicionado de modo que qualquer material combustível 
esteja a pelo menos 0,50 metros a partir de qualquer ponto sobre a superfície 
do dispositivo. 

 Superfícies de montagem 
Não instale o aparelho sobre superfícies normalmente inflamáveis. 

 Temperatura máxima ambiente 



Não utilize o projetor se a temperatura máxima ambiente Ta=40º C for 
ultrapassada. A temperatura máxima da carcaça Tb=80º C nunca deve ser 
excedida. 

 Classe de proteção IP20 
O dispositivo é protegido contra a penetração de sólidos maiores que 12mm 
(0,47”) de diâmetro (primeiro digito 2), mas não contra gotejamento de água, 
chuva, salpicos ou jatos de água (segundo dígito 0). 

 Proteção contra choque elétrico 
O dispositivo deve ser ligado a um sistema de fornecimento de energia com 
terra eficiente. Além disso, recomenda-se proteger as linhas de abastecimento 
dos projetores de contato indireto e/ou de curto-circuito para a terra usando 
adequadamente dispositivos dimensionados de corrente residual. 

 Ligação à rede elétrica 
A ligação à rede deve ser feita por um eletricista qualificado. Certifique-se que 
a frequência da rede e tensão corresponde aqueles para os quais o projetor foi 
concebido, conforme indicado no rótulo de dados elétrico. 
O rótulo também indica o consumo de energia que é necessário para se referir 
a avaliar o número de dispositivos a serem ligados à linha de alimentação, a 
fim de evitar uma sobrecarga. 

 Manutenção 
Antes de iniciar qualquer trabalho de manutenção ou limpeza do projetor, corte 
a energia da fonte de alimentação. 
Depois de desligar, não retire qualquer parte do dispositivo por pelo menos 35 
minutos para evitar o risco de queimaduras. 
Após este tempo, a probabilidade de a lâmpada explodir é praticamente nula. 
O dispositivo foi projetado a fim de manter fragmentos de vidro da explosão de 
lâmpadas. 
As lentes, se danificas, devem ser substituídas por peças originais. 

 Lâmpada 
O dispositivo está equipado com uma lâmpada de alta pressão que tem um 
dispositivo de ignição externo. Este dispositivo de ignição está embutido no 
equipamento. Leia atentamente as “instruções de utilização” fornecidas pelo 
fabricante da lâmpada. Substituir imediatamente a lâmpada se estiver 
danificada ou deformada pelo calor. 
 

 

ATENÇÃO! 
PERIGO PARA OS OLHOS! 

Não olhe diretamente para a fonte de luz 
 
 

3. INSTALAÇÃO E INICIO 
 
Certifique-se de que todas as partes para fixar o projetor estejam em um bom 
estado de conservação. 
Certifique-se de que o ponto de ancoragem está estável antes de posicionar o 
projetor. 



O cabo de segurança deve ser devidamente ligado ao dispositivo e fixado à 
estrutura de suporte, de modo que, em caso de falha do sistema de suporte 
principal, tenha o mínimo possível de queda do dispositivo. 
Se o cabo de segurança ficar usado, deve ser substituído por uma peça de 
reposição original. 
O projetor pode ser instalado no chão apoiado em uma base de borracha 
especial, em uma treliça, no teto ou na parede. 
 
 

 

ATENÇÃO! 
Com exceção de quando o projetor está posicionado no chão, o 

cabo de segurança deve ser montado.  
Ele deve ser firmemente fixado à estrutura de suporte de projetor e, 

em seguida, ligado ao ponto de fixação no centro da base. 
 

4. PAINEL DE CONTROLE 
 
O dispositivo é equipado com tomadas XLR de 3 pinos e 5 pinos para entrada 
e saída de DMX. As tomadas são ligadas em paralelo. Utilize apenas um cabo 
par trançado blindado projetado para RS-485 e conectores XLR de 3 pinos ou 
5 pinos para ligar o controlador ao dispositivo e para a ligação de um 
dispositivo com outro. Se você estiver usando os controladores DMX padrão, 
você pode conectar a saída DMX do controlador diretamente à entrada DMX 
do primeiro dispositivo na cadeia DMX. 
 
Construção de uma cadeia DMX em série: 
Ligue a saída DMX do primeiro equipamento da cadeia DMX com a entrada 
DMX do próximo equipamento. Sempre ligue uma saída com a entrada do 
próximo equipamento até que todos os equipamentos estejam ligados. 
 

 

ATENÇÃO: 
No último equipamento, o cabo DMX tem que ser terminado com 

um terminador. 
 
Solde um resistor de 120 Ω entre o sinal (-) e o sinal (+) em um pluque XLR e 
insira-o na saída DMX do ultimo equipamento.  
 

 

IMPORTANTE: 
Os cabos não devem entrar em contato com o outro ou com a 

cobertura de metal, os conectores. A caixa deve ser ligada à malha 
de blindagem e fixada a um dos conectores. 

 
 
Ligando o projetor 
 

 Pressione o interruptor. 
 O projetor começa a redefinir os efeitos. 
 Após a conclusão da operação de reposição em caso de ausência de sinal 

DMX, Pan e Tilt move-se para a posição “Home” (Pan 50% - Tilt 50%). 



O painel de controle está equipado com um display e os botões para a 
programação completa e para a gestão do menu do projetor. O visor pode estar 
em duas condições: estado de repouso e definir status. 

Quando estiver em um estado de repouso, o visor mostra o endereço DMX do 
projetor. 

Durante o estado de configuração do menu, depois de um tempo de espera (cerca 
de 30 segundos) sem pressionar nenhuma tecla, o visor volta automaticamente ao 
estado de repouso. Deve notar-se que quando esta condição ocorre, qualquer 
valor que tenha sido modificado, mas ainda não confirmados com a tecla F será 
apagado.  

 

Definindo o endereço de partida do projetor 

Em cada projetor você deve definir o endereço inicial para o sinal de controle 
(endereços de 1 a 512). 

 

5. FUNÇÕES DOS BOTÕES – USANDO O MENU 
 
“OK” – Confirma o valor apresentado, ou ativa a função exibida ou entra no 
menu sucessivo. 
“DOWN” – Diminui o valor exibido ou passa para o próximo item do menu. 
“UP” – Aumenta o valor exibido ou passa para o item anterior do menu. 
“LEFT” “RIGHT” – Retorna para o nível superior. 

 

6. CONFIGURAÇÕES DO MENU 
 

 



 

 



 

 
 
 



 

 

 

7. CANAIS DMX 
 

 



 

 



 

 



 

 

 



 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 
 

8. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 
Lâmpada: OSRAM SIRIUS HRI 230W 
Temperatura de cor: 8000K, Vida média: 3000 horas 
Alimentação: AC ~ 100-240V  50/60Hz 
Canais DMX: 2 modos de protocolo DMX 16/20 
Display: Azul / Branco com LCD gráfico 
Roda de cor: Roda de cores intercambiáveis com 14 cores + abertura 
Roda de gobo: Roda de gobo intercambiáveis com 17 gobos fixos + abertura 
 

 Ângulo Beam 3.8º 
 Efeito de vibração de alta velocidade 
 8 Facetas de prisma rotativo 
 Filtro de Frost 
 Shutter mecânico e efeito strobo com velocidade ajustável 
 Dimmer mecânico 
 Resolução do movimento de pan/tilt de 16-bit selecionáveis. Pan: 540° Tilt: 

252° 
 Pan/Tilt com motor de passo trifásico encapsulado de 1.2° 
 Velocidade máxima: Pan = 2.10 seg  Tilt = 1.20 seg 
 Resolução: Pan = 2.11°  Pan Fino = 0.008°  Tilt = 0.98°  Tilt Fino = 0.004° 

 

Classe de proteção IP20: 

 Protegido contra a entrada de corpos sólidos maiores que 12 mm (0.47”). 
 Sem proteção contra a entrada de líquidos. 



9. MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
 

 

ATENÇÃO! 
Desconecte da rede elétrica antes de iniciar qualquer trabalho de 

manutenção. 
 

Para garantir um bom funcionamento e desempenho por um longo tempo, é essencial 
limpar periodicamente as peças sujeitas a poeira e graxa. A frequência com que as 
seguintes operações são realizadas depende de vários fatores, tais como a 
quantidade de efeitos e a qualidade do ambiente de trabalho (a umidade do ar, 
presença de poeira, salinidade, etc.). 

Use um pano macio umedecido com qualquer líquido detergente para limpeza do vidro 
para remover a sujeira dos refletores e filtros. Recomenda-se que o equipamento 
passe por uma manutenção anual realizada por um técnico qualificado, que realize 
uma manutenção específica, incluindo as seguintes operações: 

 Limpeza geral dos componentes internos. 
 Restaurar a lubrificação de todas as partes sujeitas a atrito, usando 

lubrificantes adequados. 
 Verificação visual geral dos componentes internos, cabos, peças mecânicas, 

etc. 
 Elétrica, fotométrica e verificações funcionais; eventuais reparos. 

 

 

 

 
 
  

 

 

  

 

 
 
 

 

 


