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1 – APRESENTAÇÃO 
Obrigado por ter adquirido um produto Energia. É com muito orgulho que apresentamos a 
você a nossa empresa. 
 
Energia® é uma marca brasileira criada em 2002, e registrada no INPI – Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, com a missão de desenvolver tecnologia e produtos nas diversas 
formas de energia. 
 
Energia é o nosso negócio.  
 Energia Elétrica para alimentar as câmeras e 
 Energia Luminosa para iluminar as cenas. 
 
ProLite® é a marca da linha de luminárias. Sua missão é desenvolver produtos relativos a 
energia luminosa. É a marca das luminárias da Energia. 
 
Não fomos os pioneiros, mas fomos a segunda empresa no mundo a desenvolver e fabricar 
luminárias profissionais com LED. Porém, em alguns aspectos, tais como diversidade de 
modelos e controle de temperatura, a Energia está na frente de seus concorrentes. 
 
Em janeiro de 2008 a Energia patenteou o VCD® – Virtual Cooling Device, tecnologia brasileira 
inédita no mundo, que controla a temperatura da junção do LED, permitindo a montagem de 
luminárias com alta densidade de LED e conseqüentemente com mais intensidade luminosa.   
 
Em abril de 2008 os produtos ProLite foram apresentados com sucesso ao mercado mundial 
através da feira da NAB. Lá nos EUA os nossos produtos têm a marca BlueLux®. 
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2. ILUMINAÇÃO 
 
Neste capítulo vamos tratar de dois aspectos: quantidade e qualidade. 
Na primeira parte vamos descobrir como achar a intensidade correta da luz. 
Na segunda parte vamos tratar da qualidade da luz, da fidelidade de cor. 
 
 
2.1 - A INTENSIDADE CORRETA 
 
 
2.1.1 - Medir – Aprender a medir a intensidade correta de luz 
 
Ciência é feita com medição: o que e como medir.  
Medir a quantidade de luz incidente sobre a  cena, isso é Iluminância e a sua unidade física de 
medida é o Lux.  
Como a medida de lux varia com a distância (com o quadrado da distância) usaremos lux@1m 
como referencia. 
O aparelho usado para medir Lux é o Luxímetro.  
Um bom exemplo de luxímetro é o fabricado pela Instrutherm Ltda., modelo LD-200, que 
custa na faixa de R$250,00. 
Instrutherm (11)3932-2800, www.instrutherm.com.br  
 
 
2.1.2 - A Sensibilidade da Câmera  
 
A sensibilidade da câmera deve ser o ponto de partida de uma boa iluminação. 
Pode ser definida como: a mínima luz que resulta na melhor imagem para um determinado 
ponto de diafragma (f-stop).  
 
Adotar f-5.6 como diafragma de conforto e de preferência dos cinegrafistas. Deste modo, 
devemos colocar a lente da câmera à 1m de distancia da cena, selecionar o modo AUTO Íris e 
aumentar a luz até que o diafragma resultante seja f-5.6. Neste ponto, tome o luxímetro e 
meça a luz incidente na lente da câmera (refletida pela cena).  
 
Por exemplo, se você medir 50Lux, a sensibilidade desta câmera será: 50Lux@f-5.6. 
Podemos substituir uma cena por um painel de escala de cinzas ou de color bars e criar uma 
referência de medida.  
 
 

http://www.instrutherm.com.br/
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2.1.3 – Relação de Contraste (contrast ratio) 
 
Definido como a capacidade da câmera “ver” simultaneamente as 
partes mais claras e as mais escuras da cena.  
 
Aumentar a diferença entre estas partes poderá ultrapassar o 
limite da Câmera e perderá informação. Os cinzas escuros se 
tornarão pretos e os cinzas claros se tornarão brancos. 
 
Iluminar é fornecer para cena apenas a quantidade de luz 
necessária e suficiente, não mais nem menos. Luz em excesso 
poderá ultrapassar a relação de contraste máximo permitida pela 
câmera, prejudicando a qualidade da imagem, alem de gastar 
energia inutilmente. 
 
Fazer uma “varredura” na cena com um luxímetro e verificar se as partes mais escuras e as 
mais claras estão dentro desse limite. 
 
 
2.1.4 – Ângulo de Iluminamento 
 
Iluminar para câmera ou para os olhos? Vai fazer televisão ou teatro? 
 
Em alguns casos, principalmente em operações tipo ENG, a fonte de luz é um sungun 
montado sobre a câmera. Neste caso você deve escolher seu sungun que possa iluminar 

exatamente o que a lente da câmera seja capaz de ver.  
 
A figura ao lado esquematiza uma cena típica de ENG: 
um repórter e um entrevistado em cena e uma câmera 
à 2m de distancia, resultando numa posição do zoom 
com um ângulo de visão de 52o.  
 
Você pode ajustar o diafragma da câmera para 1; 1.4; 
2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22. Cada um desses números 
representa a quantidade de luz que passa através da 
lente e eles são chamados de pontos de diafragma ou 
f-stop.  
 

Quando você muda o diafragma de um f-stop para o seguinte (exemplo 5.6 para 8), você 
estará reduzindo em 50% a luz que entra na câmera. Assim o ângulo do facho de luz do 
sungun deverá ter nos seus limites até 50% da sua intensidade máxima. Assim a maneira 
correta de especificar o ângulo de luz do sungun será definí-lo como o ângulo de meia 
potência.    
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2.1.5 – Os Tipos de Luz  
 
Os tipos de luz não significam necessariamente tipos de luminárias, mas sim o posicionamento 
da luminária e o efeito desejado. 
  
Podemos classificar os tipos de luz conforme sua função, assim teremos:  
Key Light  
Luz principal, montada a +45o do elemento de cena 
(locutor).  
Fill Light  
Luz complementar, montada a -45o do locutor, 
deverá ser ajustada, normalmente, para ter 50% do 
Key Light.  
Back Light  
Contra-luz, montada atrás do locutor, no sentido 
cenário-câmera e deve ser ajustado para 30% – 
50% do Key Light.  
Background Light  
Luz do cenário, geralmente ajustada para 50% do 
Key Light.  
 
 
2.1.6 - A Cena  
 
Saber o que iluminar é fundamental. Assim, sugerimos estudar a cena e descobrir os planos 
de luz principal e secundários, qual o lado de cada elemento de cena a ser valorizado e quais 
os detalhes a serem realçados. Esses dados podem surgir de uma conversa com o diretor de 
TV, com as pessoas da cena ou com o cenógrafo e são necessários para uma boa iluminação.  
 
Uma vez obtidos esse dados, deve-se fazer um rascunho, onde os elementos da cena 
(pessoas, cenários e demais objetos) e as câmeras estejam plotados, anotando as distâncias 
entre eles.  
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2.1.7 – Dimensionar a Luz  
 
O objetivo é calcular a luz necessária para iluminar a cena, ou seja, a luz necessária para 
atingir a sensibilidade da câmera utilizada. O ponto de partida será sempre a sensibilidade da 
câmera. 
Assim faremos o caminho inverso. Partindo da luz correta na lente da câmera (50 lux) até 
saber a luz incidente no objeto.   
Como sabem a luz varia com o quadrado da distância. 
Usando como exemplo um estúdio de telejornal com câmeras de 50lux@f:5.6 de sensibilidade, 
teremos de acordo com a figura a seguir 
 

 
 
(I1/I2) = [(d1)

2/(d2)
2]  =>  I2 = (d2)

2 x I1 
 onde: I1 é a sensibilidade (luz medida na câmera para f:5.6) 
  I2 é a luz refletida no objeto a ser iluminado 
  d2 = 3,5m é a distância entre a lente da câmera e o locutor a ser iluminado 
 
A luz refletida nos locutores será: I2 = 50 x 12,25 = 612,5 lux  
 
Para facilitar, assumiremos que a refletância dos elementos da cena seja igual a 0,8 (80%)  
A luz incidente será:  I2 incidente = 612,5/0,8 lux 
I2 incidente = 765 lux. 
 
Se montarmos as luminárias dos locutores a 2m de distância devemos ter uma luminária com 
a capacidade de:  
Luminária do Locutor = 765 lux x 4 = 3060 lux@1m  
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2.2 - LUZ DE ALTA FIDELIDADE DE COR 
Luz com Todas as Cores – Para ver todas as cores. 

 
Como dito por Sir Isaac Newton (1643-1727), a luz branca é aquela que tem todas as cores 
assim como a luz do Sol. Quase dois séculos depois o Lorde Kelvin (1824-1907), criou a Escala 
Kelvin para medir a cor da luz e de acordo com esta teoria a luz branca tem 5600K. 
Nos dias de hoje, com a ajuda de modernos espectrógrafos podemos observar as duas 
irradiações como nas figuras abaixo: 
 

 
Referencia: http://webphysics.davidson.edu 

Blackbody Radiation – Copyright 2001 The McGraw-Hill Companies, Inc 

 
A luz visível está entre 400nm ~ 800nm e a curva da irradiação de 5600 K tem seu máximo no 
centro da luz visível. Assim fica claro que a luz de 5600 K tem todas as cores 
aproximadamente no mesmo nível.  
A irradiação de 3200 K tem seu centro em 100nm (infra-vermelho). Na luz de 3200 K a cor 
azul tem menos de 10% da intensidade da cor vermelha. 
 

  
5600 K 3200 K 
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As figuras anteriores mostram dois banners com color bars. O mostrado na figura da esquerda 
foi iluminado com um sungun de LED com 5600 K e o da figura da direita foi iluminado com 
um sungun com lâmpada halógena de 3200 K.  
 
 
Certamente que você pode “bater branco” (White Balance) e corrigir a diferença de nível de 
cores na iluminação de 3200 K, principalmente, nas partes azuis.  
 
Quando você apertar o botão para “bater branco” o amplificador do canal azul irá aumentar 
seu ganho em 10dB para elevar o nível de azul até o nível do vermelho.  
 
Bem, se a luz de 5600 K é melhor, porque a maioria dos estúdios ainda usa luz de 3200K? 
Porque insistem em dizer que 3200 K é o padrão? Por que não podemos aumentar a 
temperatura de cor das lâmpadas halógenas?  
 
A resposta: os filamentos não agüentam, eles se rompem. O limite das lâmpadas halógenas é 
3200 K. 
 
Uma outra razão é o preço dos até então dispositivos capazes de gerar  luz de 5600 K. Alem 
disso os HMI são muito caros.  
 
As lâmpadas florescentes são de baixa intensidade e variam suas características rapidamente.  
 
Somente muito recentemente surgiram as luminárias de LED.  
 
As luminárias de LED que fornecem 5600 K com um preço razoável e com um tempo de vida 
muito mais longo e com baixo consumo de energia.  
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3 – OPERAÇÕES – MODO DE USAR 
As luminárias Prolite podem ser alimentadas de diversas formas. 
 
3.1 – OS SUNGUNS 
 
3.1.1 - Prolite ET, DV, 77 e TV - versões BAS ou BAP 
São os sunguns com braço bi-articulado e base para bateria tipo DV (Sony ou Panasonic) e 
cabo PT-P2. 

 
a) Prenda o sungun na sapata para sungun (hot shoe) no topo da câmera. 
b) Conecte diretamente a baterias DV, montada na base do braço articulado. 
c) Certifique que a bateria esteja bem conectada e engatada – a corrente pode chegar a 1 

Ampere e um bom contato é muito importante. 
d) Ligue o interruptor da luminária. O interruptor da base de bateria somente deve ser 

utilizado no modelo Prolite ET. 
e) Ajuste o controle de intensidade (dimmer) para a luz desejada. O modelo Prolite ET não 

tem dimmer. 
f) Apesar da luz de 5600 K ser preferível, em algumas vezes quando o ambiente está 

iluminado com lâmpadas incandescente (3200 K), somos obrigados a alterar a 
temperatura de cor dos sunguns. Neste caso, os sunguns Prolite DV,Prolite 77 e Prolite 
TV têm portas-filtro nos quais podem ser colocados filtros, respectivamente, Filter-DV, 
Filter-77 e Filter-TV,  opcionais, para fazer a correção de temperatura de cor. 

g) Os Portas-filtro podem ser utilizados para outros efeitos como difusores, etc. 
h) O cabo PT-P2 pode ser utilizado para conectar qualquer fonte de tensão DC, entre 7 – 

17 V, tais como, uma bateria externa ou o adaptador AC-DC, modelo PS-12P2 
(opcional). 

i) Os Sunguns podem ser conectados à tomada de  isqueiro do carro, usando o cabo 
Carlighter-PT (opcional). 
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3.1.2 - Prolite DV, 77 e TV - versão PT 
 
São modelos com sapata para montagem diretamente na câmera. Vem com cabo PT para ligar 
nas câmeras e nas baterias Energia serie SP-L ou BP-L. 

 
a) Prenda o sungun na sapata para sungun (hot shoe) no topo da câmera. A sapata tem 

duas porcas redondas, sendo a inferior para travamento na sapata da camera e a 
superior para travamento da luminária. 

b) Caso a camera não tenha sapata (hot-shoe) solicite a alteração da sapata para o 
modelo com parafuso de ¼”. 

c) Conecte o conector PT diretamente na câmera ou na bateria Energia. 
d) Certifique que o cabo esteja  bem conectado  – a corrente pode chegar a 1 Ampere e 

um bom contato é muito importante. 
e) Ligue o interruptor da luminária.  
f) Ajuste o controle de intensidade (dimmer) para a luz desejada.  
g) Apesar da luz de 5600 K ser preferível, em algumas vezes quando o ambiente está 

iluminado com lâmpadas incandescente (3200 K), somos obrigados a alterar a 
temperatura de cor dos sunguns. Neste caso, os sunguns Prolite DV,Prolite 77 e Prolite 
TV têm portas-filtro nos quais podem ser colocados filtros, respectivamente, Filter-DV, 
Filter-77 e Filter-TV,  opcionais, para fazer a correção de temperatura de cor. 

h) Os Portas-filtro podem ser utilizados para outros efeitos como difusores, etc. 
i) O cabo PT  pode ser utilizado para conectar qualquer fonte de tensão DC, entre 7 – 17 

V, tais como, uma bateria externa ou o adaptador AC-DC, modelo PS-12P2 (opcional). 
j) Os Sunguns podem ser conectados à tomada de  isqueiro do carro, usando o cabo 

Carlighter-PT (opcional). 
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3.2 – AS LUMINÁRIAS PARA TRIPÉS E ESTÚDIO  
 
3.2.1 - Prolite SuperTV e Prolite Cine  
São as luminárias compostas alça com copo para pino de tripé, podendo operar com AC, DC 
(opcional) ou por controle remoto (opcional) com protocolo DMX. 

 
a) Prenda a luminária no tripé ou no grid, através do Copo com Trava existente na alça da 

luminária. Aperte firmemente o parafuso da trava do copo. 
b) Conecte a luminária à rede elétrica convencional. As luminárias possuem fontes internas 

automáticas que operam entre 90 – 240 Vac. 
c) Para operação com energia elétrica convencional, coloque o interruptor da 

luminária na posição AC e ajuste o controle de intensidade (dimmer) para a luz 
desejada. 

d) Para operação com bateria, engate uma bateria tipo V-Mount (opcional) na placa 
GP-S (opcional). Certifique que a bateria esteja bem conectada e engatada – a 
corrente pode chegar a 3 Amperes no SuperTV e a 8 Amperes no Cine e um bom 
contato é muito importante. 

e) Coloque o interruptor da luminária na posição BAT e ajuste o controle de intensidade 
(dimmer) para a luz desejada. 

f) Apesar da luz de 5600 K ser preferível, em algumas vezes quando o ambiente está 
iluminado com lâmpadas incandescente (3200 K), somos obrigados a alterar a 
temperatura de cor. Neste caso, as luminárias Prolite SuperTV e Prolite Cine têm 
portas-filtro nos quais podem ser colocados filtros, respectivamente, STV-3200 e 
Cine-3200, opcionais, para fazer a correção de temperatura de cor. 

g) Os Portas-filtro podem ser utilizados para outros efeitos como difusores, etc. 
h)  Para operação com Mesa DMX, interconecte a luminária à mesa de controle de luz 

Prolite DMX (opcional), utilizando o cabo DMX-10 (opcional). O conector XLR-5M 
(macho) deve ser conectado à mesa Prolite DMX e o conector XLR-5F deve ser 
conectado ao conector IN da placa interface DMX-SI (opcional), montada na luminária. 
Conecte a terminação DMX no conector OUT da placa interface. 

i) Para ligar outras luminárias, basta substituir a terminação por um cabo DMX-10 e assim 
sucessivamente até a última luminária do sistema. Nesta deverá ser conectada a 
terminação DMX. Para mais detalhes veja o manual da mesa Prolite DMX. 
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4 – RECOMENDAÇÕES 
 
A luminária Prolite é um equipamento eletrônico e como tal requer alguns cuidados: 

a) A temperatura ambiente não pode ser superior a 35o C nem inferior a -5o C; 
 

b) Não deixe as luminárias diretamente sob a luz do Sol nem sob chuva; 
 

c) Não molhe a luminária, sua limpeza deve ser apenas com pano úmido; 
 

d) Observe os limites das tensões de alimentação indicadas nas especificações técnicas; 
 

e) Antes de ligar a luminária verifique as conexões elétricas e se as baterias estão 
corretamente conectadas; 
 

f) As luminárias podem aquecer com o uso continuo porem não deve ultrapassar os 
limites de aquecimento (35oC a 50oC) que constam nas especificações técnicas de cada 
modelo. Caso observe um aquecimento acima deste valor desligue a luminária 
imediatamente e procure uma revenda autorizada ou a Energia diretamente. 
 

g) Os painéis de LED de nossas luminárias são conjuntos de série e paralelo. Assim caso 
um LED queime apenas os LED da série poderão apresentar problemas. Solicitamos que 
procure uma revenda autorizada ou a Energia para reparos ou instrução. 
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5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 Prolite ET Prolite DV-PT Prolite 77-PT Prolite TV-PT Prolite STV Prolite Cine 

Ângulo (*) 30o ou 60o 30o ou 60o 30o ou 60o 30o ou 60o 30o ou 60o 30o ou 60o 

Lux@1m@30o 300 (+/-10%) 600 (+/-10%) 600 (+/-10%) 800(+/-10%)  3500 (+/-10%) 7000 (+/-10%) 

Lux@1m@60o -x- 280 (+/-10%) 280 (+/-10%) 350 (+/-10%) 1500 (+/-10%) 3000 (+/-10%) 

Consumo (W) 6 6 6 8 36 75 

Aquecimento 35oC Max 35oC Max 35oC Max 40oC Max 45oC Max 50oC Max 

Tensão (Vdc) 7 - 17 7 - 17 7 - 17 7 - 17 12 -18(**) 12 -18(**) 

Tensão (Vac) 90 – 240 (***) 90 – 240 (***) 90 – 240 (***) 90 – 240 (***) 90 -240 90 -240 

Cor (K) 5000 5600 5600 5600 5600 5600 

Massa (g) 260 350 300 400 3000 5000 

L.A.P. (mm) 100x100x 60 85x61 95x60x45 126x78x60 370x160x80 370x270x80 

UV e UR Zero Zero Zero Zero Zero Zero 

Dimmer NÃO SIM SIM SIM SIM SIM 

T. Ambiente -5oC a +35oC -5oC a +35oC 5oC a +35oC -5oC a +35oC 5oC a +35oC -5oC a +35oC 

 
NOTAS 
(*)     - Ângulo de Meia-Potência - deve ser escolhido pelo cliente no momento da compra 
(**)   - com o adaptador para bateria, modelo GP-S (opcional)  
(***) - com o adaptador de AC, modelo PS-12PT (opcional). 
A opção BAS ou BAP tem massa de 90g 
O cabo com conector PT tem massa de 80g 
A massa das embalagens dos sunguns em caixa de papelão reciclado: 160g 
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CERTIFICADO DE GARANTIA 
 

Modelo:  Numero de Série:  

Revenda Autorizada:  

Nota Fiscal:  Data da Compra:  

 
 
A luminária acima descrita tem garantia INCONDICIONAL por um prazo de um ano, contado a 
partir da data de venda, de acordo com a nota fiscal. 
 
O painel de LED integrante da luminária tem garantia de 2 anos contados a partir da data da 
emissão da nota fiscal acima descrita. 
 
No período de garantia, a Energia se obriga, a seu critério, a trocar por outra equivalente ou 
reparar a luminária danificada. O prazo máximo para esse atendimento é de 90 dias úteis. 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
CADASTRAMENTO DO PROPRIETÁRIO 

 
Modelo:  Numero de Série:  

Revenda Autorizada:  

Nota Fiscal:  Data da Compra:  

Nome do Proprietário  

e-mail do Proprietário  

Desejo receber noticias de promoções e de novos produtos NÃO  SIM  

 
Para facilitar e agilizar o atendimento faça logo o seu cadastro na Energia. 
Copie e envie a ficha de CADASTRAMENTO DO PROPRIETÁRIO, para a Energia através do e-
mail: energia@energia.tv  
 

mailto:energia@energia.tv

