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Os controladores de luminosidade Dimmer InoBram são de alta performance, aplicando-se 
especialmente à lâmpadas incandescentes, fluorescentes e led para iluminação de galpões 
ou ambientes avícolas.

INTRODUÇÃO

MODELOS

> Dimmer I.15000/ I.8000/ I.5000: Possui central eletrônica com ajustes digitais de rampa, 
subida e descida, e controle de brilho/luminosidade das lâmpadas. 

> Dimmer I.15000T/ I.8000T: Possui central eletrônica com ajustes digitais de rampa, de 
subida e de descida, e de controle de brilho/luminosidade com TIMER (temporizador) para 
acionamento automático das lâmpadas.
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MODELO  CABEAMENTO
 127 Vac (60 Hz) 220 Vac (60 Hz)   

I-5000  2500 W  5000 W  ø10 mm²
I-8000 / I -8000T  5000 W  8000 W  ø10 mm²

-15000 / I -15000T 8500 W
 

15000 W
 

ø16 mm²

POTÊNCIA

POTÊNCIA

 
Obs.: Utilizar cabeamento de cobre.



CONFIGURAÇÃO/PROGRAMAÇÃO

DESCRIÇÃO E FUNÇÕES DO TECLADO
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DI-1 ML
015% INC

DI-1 = Indica modelo do Dimmer.
DI-1 = Dimmer sem Timer.                                                                                                                                          
DI-2 = Dimmer com Timer (modelos T).

>AjBrilho
AjRampa

Acessando o MENU, ajuste o brilho máximo desejado
Ajuste a rampa (tempo para atingir o brilho máximo).

>Fluores
Led

Selecione o tipo de lâmpada (Fluorescente ou Led)
Obs.: Caso necessário ajustar os valores das telas abaixo.

DF.start
0000ms

DF.start = Dimmer fluorescente start (tempo de partida).    

M L = Manual ligado / M D = Manual desligado.
A L = Automático ligado / A D = Automático desligado.
015% = Percentual de luminosidade 000% a 100%.
INC = incandescente / FLU = Fluorescente / LED = Led>.

FUNÇÃO

Acesso ao menu de con�gurações e também a
con�rmação para novos ajustes.

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

Movimenta o cursor nos ajustes facilitando o manuseio e 
alterna o modo de operação (automático/manual/desligado).

Movimenta o cursor nas funções e diminui 
os dígitos nas con�gurações.

TECLA 
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DF.Min
000%

DF.Min = Percentual mínimo para lâmpada acender.

DF.Max 
100%

DF.Max = Percentual máximo para lâmpada atingir.

Dl.start
0000ms

DL.start = Dimmer LED start (tempo de partida).    

DL.Min
000%

DL. Min = Percentual mínimo para lâmpada acender.

DL.Max
100%

DL.Max = Percentual máximo para lâmpada atingir.

AJ.Hora
12:30:00

Ajuste do relógio interno do equipamento.

Hora L/D
12:30 L

Programe entre os valores fixos para acionamento automático.
L: Ligar / D: Desligar.

SENHA
0000

Ao acessar o menu, a nova senha será solicitada.
Obs.: Para desabilitar a senha, digite 6575 e pressione            .

> Pressione as teclas            e            simultaneamente durante 10s  
> Será exibida a senha 0000.
> Digite uma nova senha. 

Tela SENHA:



INSTALAÇÃO

Os controladores Dimmer InoBram, devem ser instalados em locais que proporcionem boa 
fixação e em locais arejados para que não ocorra aquecimento excessivo. A instalação é 
simples: basta fixar o Dimmer InoBram e realizar a ligação do cabeamento de acordo com o 
descritivo e o diagrama elétrico abaixo. 
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AZUL (SAÍDA)

ELEMENTO INOBRAM -Utilizado
apenas para lâmpadas LED.

LÂMPADAS 
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INSTALAÇÃO

Os controladores Dimmer InoBram, possibilitam para o usuário 2 modos de 
funcionamento.
Pressionando a tecla MODO, é possível alternar entre os modos de operação.
> Modo Automático: Neste modo, a letra “A” é exibida no visor, e o Dimmer InoBram passa a 

ser acionado diretamente por um timer ou um controlador c/ timer digital, com isso o 
acionamento das lâmpadas se torna automático.  

> Modo Manual:                                   Neste modo, a letra “M” é exibida no visor, e o Dimmer InoBram é contro -
   lado independentemente de sinais externos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo do Dimmer sem carga

0°C a 60°C

Alimentação elétrica do Dimmer

Tensão da carga (Lâmpadas)

Temperatura de operação

220 Vca 50/60 Hz

127/220 Vca 50/60 Hz

5 W



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: suporte@inobram.com.br

GARANTIA
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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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