
CABO  DE SINCRONIZAÇÃO DE 1,5 E  4 METROS PARA DRIVERS JOLLY - TC/CAVO2FILI

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS E TÉCNICAS:  

CÓDIGOS : TC/CAVO2FILI1,5 M - Cabo 1,5 metros;

                      TC/CAVO2FILI - Cabo 4 metros

• Cabo utilizado para sincronismo entre DRIVERS 
modelos  MAXI JOLLY e MAXI JOLLY DALI 
para dimerização de sistemas LED;

• Cabo com conectores em ambas as extremidades;

• Utilizar um botão tipo “Touch DIM” em um DRIVER, sendo que este passa a ser considerado como “Mestre”;

• Para este driver, conectar um dos cabos do botão no terminal “Push L” e o outro no terminal L (uma das entradas da rede);

• Os demais drivers passam a ser considerados “Escravos” e serão conectados em cascata somente através do terminal de 
sincronismo (TC/CAVO2FILI), respeitando as polaridades (positiva e negativa);

• Deve-se respeitar o limite de no máximo 10 drivers, sendo 1 mestre e 9 escravos.

• Não é recomendável fazer alteração dos drivers “Mestre” e “Escravos”. Caso tenha essa necessidade, deverá ser feito o “reset” 
nos drivers para evitar conflito entre os mesmos;

• Para o comando do botão, toque rápido (liga e desliga) e toque longo (dimerização);

CONFIGURAÇÕES PARA SINCRONISMO DE DRIVERS DIMERIZÁVEIS SYNC PUSH BUTTON

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO SYNC PUSH BUTTON: 

SYNC PUSH BUTTON: Sistema de dimerização Push Button com cabo de sincronismo;



•  Utilizar um botão com interface 1..10V (potenciômetro de 100Kohm) em um dos drivers, sendo que este passa a ser 
considerado como “Mestre”; 

• Para este driver, conectar os cabos do botão no terminal “1..10V” respeitando as polaridades (positiva e negativa);

• Os demais drivers passam a ser considerados “Escravos” e serão conectados em cascata somente através do terminal de 
sincronismo, respeitando as polaridades (positiva e negativa); 

• Deve-se respeitar o limite de no máximo 10 drivers, sendo 1 mestre e 9 escravos;

• Não é recomendável fazer alteração dos drivers “Mestre” e “Escravos”. Caso tenha essa necessidade, deverá ser feito o “reset” 
nos drivers para evitar conflito entre os mesmos.

CONFIGURAÇÕES PARA SINCRONISMO DE DRIVERS DIMERIZÁVEIS SYNC 1...10V

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO SYNC 1...10V: 

SYNC 1...10V: Sistema de dimerização com cabo de sincronismo



CONFIGURAÇÕES PARA SINCRONISMO DE DRIVERS DIMERIZÁVEIS SYNC DALI

SYNC DALI: Sistema de dimerização com CENTRAL DALI com cabo de sincronismo;

•  Utilizar central DALI em um dos drivers, sendo que este passa a ser considerado como “Mestre”; 

• Para este driver, conectar os cabos do botão no terminal “DA ” respeitando as polaridades (positiva e negativa);

• Os demais drivers passam a ser considerados “Escravos” e serão conectados em cascata somente através do terminal de 
sincronismo, respeitando as polaridades (positiva e negativa); 

• Deve-se respeitar o limite de no máximo 10 drivers, sendo 1 mestre e 9 escravos;

• Não é recomendável fazer alteração dos drivers “Mestre” e “Escravos”. Caso tenha essa necessidade, deverá ser feito o “reset” 
nos drivers para evitar conflito entre os mesmos.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO SYNC DALI: 


