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ENTRE, UM NOVO MUNDO
ESPERA POR SI.

Um mundo que
comemora os
100 anos da Simon
e que marca o início dos próximos cem.
Uma nova era para o mundo dos mecanismos elétricos.
Que a partir de agora terão infinitas possibilidades para oferecer.
Possibilidades que nascem com um único objetivo: que nunca deixe de sentir.
Quer entrar? Em frente.
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BEM-VINDO.
Apresentamos-lhe:

O novo interruptor de instalação tradicional
que pode tornar-se inteligente.
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UM INTERRUPTOR TRADICIONAL,
MAS MELHOR.

O primeiro interruptor
com acionamento por
pressão, projetado
para ser usado com
os olhos fechados
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A sua tecla horizontal e o seu acionamento por pressão
possibilitam uma máxima superfície de interação.

A disposição matricial das
teclas é mais fácil e intuitiva.

UM INTERRUPTOR QUE LHE PERMITE
CRIAR EXPERIÊNCIAS COMO NUNCA.

Porque é a porta para
um novo mundo,
para iO Simon

Um universo baseado na “Internet of things”, na qual os
interruptores passam, pela primeira vez, de analógicos para digitais,
permitindo-lhe adaptar os espaços ao seu estilo de vida.
Um universo que parece que o ouve, que o entende e que lhe
permite fazer o que nunca tinha feito: falar com o seu lar. Como
sempre o tinha feito: com a instalação e o uso de toda a vida.
Um universo que começa com a ligação HUB iO Simon.

Cria inúmeras experiências,
ligando os dispositivos entre
si (experiência de bom dia,
experiência de boa noite…).

Opção de instalação
sem orifícios nem sulcos.

Configuração
intuitiva via App.

Funções que se adaptam
às suas necessidades.
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Usabilidade

Uma nova forma
de interagir
A Simon 100 foi projetada para facilitar a interação das pessoas com a mesma.
Por isso é a mais intuitiva, simples e cómoda de usar.

A primeira interface pensada
para ser usada com a mão.

Graças ao seu acionamento por pressão,
as teclas estão sempre na mesma posição.

A disposição matricial das teclas
é mais intuitiva e fácil de lembrar.
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Jogue com a luz,
tudo é possível
O interruptor regulável leva-o para uma segunda dimensão. Criando o ambiente
que pretende no momento. Tão simples como deslizar um dedo.

A sua forma geométrica expressa
a função principal do interruptor
e a secundária de regulação.
Desta forma, mantém-se
a usabilidade da série para ações
de ligação e desligação.

Dispositivo de regulação
de carga universal. Opção
de autocalibragem para
a deteção do tipo de carga.

Superfície tátil que lhe permite
deslizar o dedo suavemente para
ajustar o nível de luz desejado.

Tecnologia invisível: indicador luminoso
que o informa antes, durante e depois da
ligação e o nível de regulação da luz.

O seu mecanismo eletrónico e entrada auxiliar
tornam-no num produto muito versátil,
preparado para o mundo digital iO Simon.
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Controle a luz natural
ao seu gosto
O mecanismo por pressão para o controlo de persianas oferece duas zonas
de interação na mesma tecla, mantendo o formato modular da série.

Calibragem automática do tempo
de subida e descida das persianas.
O seu mecanismo eletrónico
torna-o num produto preparado
para o mundo digital iO Simon.

Indicadores luminosos com
tecnologia LED. Dão-lhe um
feedback quando a ação está
em funcionamento e também
no processo de instalação.

Deteção de pressão em duas grandes zonas
diferenciadas. Basta pressionar para poder subir
ou baixar as persianas sem mudar de dispositivo.
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Estética

Forma e funcionalidade:
a combinação perfeita
A sua estética elegante, as suas cores distintas e os seus acabamentos subtis
mas perfeitos fazem-no admirar, uma vez mais, a beleza da simplicidade.
Uma estética criada com um único objetivo: que a sua funcionalidade seja
tão intuitiva que acredite que pode acionar com os olhos fechados.

Duas cores: branco e preto.
Acabamento de efeito quartzo.

3 estéticas.

Matricial

Mínima
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Vertical

Pela primeira vez, a importância
da coleção reside na tecla
em vez do quadro.

Alinhamento perfeito do
quadro e da tecla.

A tecla sobressai muito pouco e está sempre na mesma
posição graças ao seu acionamento por pressão.

Fusões que ganham
um novo sentido
A Simon 100 nasce para lhe simplificar a vida. Assim, agrupa em cómodos kits
diversas funções, com as quais poderá satisfazer todas as suas necessidades.

Soluções projetadas para cada zona de estar.

KIT QUARTO
Tomada de ligação + interruptor regulável + carregador USB

KIT TV
Tomada de ligação + HDMI + USB + TV + RJ45
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Estética limpa e sem linhas.

Conceber o produto como um kit permite-nos eliminar as linhas do
produto que surgiriam ao acrescentar a posteriori diversas funções.
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Um novo
mundo interior
A nova Série 100 é o resultado de anos de investigação
para obter uma instalação mais cómoda e segura, baseandonos na inovação dos nossos mecanismos.
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Instaurando uma
nova filosofia
A Simon 100 decide repensar a natureza dos interruptores e encontrar uma
nova aproximação a partir da lógica. Procura que culmina com um mecanismo
desenvolvido para favorecer a sua usabilidade e facilitar a sua instalação.
Percurso curto que faz com
que as teclas sobressaiam
muito pouco.

Mecanismo de
acionamento
por pressão.

As teclas permanecem sempre
na mesma posição.
ON

OFF

Como funciona a tecnologia por pressão?

1. Estado OFF.

2.
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3. Estado ON.

Ligação
rápida e segura
Os mecanismos apresentam o sistema de ligação 1 clique, uma revolução
relativamente à segurança, comodidade de instalação e rapidez.

Como funciona? 1 clique e sem descarnar o cabo.

O contacto tem forma de lâmina. Ao introduzir o cabo
e pressionar a alavanca, as lâminas cortam ou seccionam
a parte do isolante até fazer contacto com a parte
ativa do cabo. É muito simples, sem necessidade de
descarnar o cabo e com inúmeras vantagens.

Introduza o cabo sem descarnar dentro do borne
e aperte a alavanca até fazer clique. E já está.

O tempo de instalação é reduzido para
metade por não ter de descarnar o cabo.
A parte ativa fica sempre dentro do
mecanismo, sem risco de sobressair algum
fio e causar problemas elétricos.
Não requer ferramentas.
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A tomada
é a segurança
A tomada de ligação da linha 100 é a mais segura, cómoda e rápida de instalar
até à data, graças à sua tecnologia 1 clique de ligar sem descarnar.

A primeira tomada de ligação do mercado
sem necessidade de descarnar o cabo.
A ligação é realizada comodamente pela
mesma face e permite instalar os cabos
um a um ou os três ao mesmo tempo.

É muito mais seguro separar
os cabos de entrada e saída
em orifícios distintos.

O desvio ou repique é realizado
pela outra face.
Assim, os cabos ficam melhor
repartidos e facilitam a introdução
da tomada no compartimento.

As alavancas, grandes e fáceis de
pressionar, adaptam-se ao dedo.
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Aproveitando
melhor o espaço
Da vontade de repensar cada elemento para facilitar a sua instalação, o novo design
da tomada de ligação aproveita os espaços e procura-os automaticamente.

A colocação inovadora dos bornes
melhora a distribuição dos cabos
dentro do compartimento.
Ao apertar a tomada de
ligação contra o suporte,
o mesmo mecanismo é
posicionado corretamente.

Além disso, a nova tampa sem
aparafusamento pressupõe uma melhoria
estética e é mais fácil e rápida de montar.
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Um alinhamento
perfeito
Um único suporte, sobre o qual se apoiam todos os elementos
para garantir um alinhamento perfeito.

Dada a clássica dificuldade em colocar
os mecanismos alinhadamente, a
Simon 100 lança o primeiro suporte
unificado de 1, 2, 3 e 4 módulos.

Ao ser de um só corpo, proporciona
rigidez e o seu ajuste cómodo pressupõe
uma grande poupança de tempo.
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Além disso, como todos os elementos se apoiam no
mesmo, apresenta sempre uma estética perfeita,
com as teclas alinhadas e uma montagem sem
complicações, incluindo em ambientes irregulares.

Os seus clips frontais sem retorno
permitem uma desclipagem um a um
para uma extração simples.
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A porta de entrada para
o universo iO Simon
Simon 100 é a primeira coleção que integra o sistema iO Simon.
Isto permite-lhe interligar os dispositivos que quiser e dotar os espaços
de uma nova dimensão. Torne-os seus de forma fácil e intuitiva.
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Digitalizando
os espaços

Até agora os espaços eram perfeitos como agentes passivos do seu conforto.
Existiam para lhe dar abrigo, para lhe oferecer um local de descanso, um
sítio para desfrutar da sua intimidade, para se relacionar, trabalhar…
iO Simon propõe dotar o seu espaço de uma nova dimensão,
torná-lo num agente ativo ao seu serviço.

A porta.
A ligação HUB iO Simon é o elemento imprescindível
que abre a porta a este universo. Agrupa e interliga os
restantes dispositivos iO Simon existentes na instalação
e liga-os ao mundo digital. Os dispositivos iO Simon
usam protocolos baseados em padrões wireless.
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A chave.
Uma tecla revolucionária, de aparência normal,
consegue transformar um mecanismo eletrónico num
mecanismo conetivo iO Simon. Só ao mudá-la é que
se consegue entrar neste novo universo. De forma
simples e sem mudar o mecanismo ou a instalação.
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O meio.
O seu espaço já não se mede apenas pela altura dos tetos
ou comprimento das paredes, mas também pela cobertura
de serviços digitais que possui. A nova aplicação
Simon 100 iO permitir-lhe-á dirigir este novo universo
e escolher as experiências em função das suas necessidades.

A linguagem.
A app Simon 100 iO permite potenciar as funções
disponíveis nos mecanismos conetivos iO Simon com
facilidade, sem substituir o uso manual e natural de sempre.

O espaço.
Graças à tecnologia mais recente, teremos acesso
a todos os dispositivos e funções do seu lar,
independentemente de onde se encontrar.

O tempo.
Passamos pela primeira vez de um sistema analógico
para um sistema digital. Isto faz com que os
dispositivos iO Simon sejam instalados e configurados
rapidamente devido à sua extrema simplicidade.

O ambiente.
Os elementos do universo iO Simon convivem
e são compatíveis com as instalações tradicionais,
sem necessidade de usar um bus específico. Agora
a ligação elétrica da sua casa é a sua aliada.
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Muito fácil de instalar
e configurar

Sem mexer em nada.

Com apenas 3 elementos.

As experiências são criadas e desfrutadas, mantendo
a instalação habitual. Poderá usar autonomamente os
mecanismos eletrónicos iO Simon e, ao mesmo tempo,
estes podem participar das experiências que tiver definido.

Para criar uma experiência é necessária a App,
a ligação HUB iO Simon e os mecanismos conetivos
iO Simon colocados na instalação de sempre.

O dedo.

E um acionador natural.

A App iO Simon permite configurar as
experiências com facilidade e potenciar as
suas funções com apenas um clique.

A App permite-lhe ligar as suas experiências com os
interruptores Máster iO Simon. Desta forma, poderá
acionar qualquer experiência a partir do próprio mecanismo,
sem ter de depender da aplicação para desfrutá-la.
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Como cresce
a minha instalação
Máxima facilidade para transformar um dispositivo
convencional num dispositivo iO Simon ligado.
Isto consegue algo inimaginável: que o seu espaço possa ser, pela primeira
vez, tão dinâmico como a sua vida. Um espaço que cresce consigo.

Da Simon 100 à Simon 100 iO.

Interruptor mecânico

Interruptor

Interruptor regulável

Persianas eletrónico

Tecla Interruptor
Regulável

Tecla Persianas

Interruptor regulável

Persianas
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Tomada de ligação

Ligação HUB

Interruptores Máster.

Interruptor Máster
iO Simon

Interruptor Máster
regulável iO Simon

Interruptor Máster
persianas iO Simon

O seu espaço, tão dinâmico como a sua vida.
Sem mudar a instalação tradicional do seu lar. Coloque e associe.
Transferência de ações de um dispositivo para outro.
Proporciona-lhe flexibilidade perante mudanças de distribuição
ou ampliação de pontos de acesso. É muito fácil.
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O seu espaço
cresce consigo
Os interruptores Máster iO Simon permitem ativar as suas experiências pressionando
os mecanismos da forma habitual. Como com os seus dispositivos de “sempre”.
Além disso, unificam as tarefas mais habituais e permitem ir
adicionando soluções em função das suas necessidades.

Interruptores Máster iO Simon.

Interruptor Máster iO Simon

Interruptor Máster
regulável iO Simon
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Interruptor Máster
persianas iO Simon

Desligação Total.

Interruptor Máster iO Simon

SALA

Dispositivo iO Simon

COZINHA

Dispositivo iO Simon

Centralização de persianas.

SALA

Interruptor Máster
persianas iO Simon

Persiana iO Simon

QUARTO

Persiana iO Simon

Ativador de experiência.

Interruptor iO Simon

Interruptor Máster iO Simon

Ligação iO Simon
Persiana iO Simon
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Um mundo de experiências
iO Simon revela as suas possibilidades através de um mundo repleto de
experiências, que poderá selecionar e adaptar ao seu ritmo de vida.
Através da instalação simples de componentes iO Simon, colocamos à sua
disposição uma oferta de soluções para ativar o seu espaço e encontrar
novas formas de se relacionar com ele e com quem o habita.
Por isso, os equipamentos foram projetados tendo em mente este novo mundo.

Bom dia.
A luz e as persianas funcionam ao ritmo que deseja, para que despertar seja um prazer.
Configure a sua experiência através da APP.
É muito simples:

07:20 h
A luz acende-se pouco
a pouco no seu quarto.

07:25 h
A sua persiana abre-se
até ver a luz do sol.

07:30 h
A sua ligação iO Simon é ativada
para ligar a sua máquina de café.

Dispositivos iO Simon que
intervêm nesta experiência:
Interruptor regulável iO Simon
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Persianas iO Simon

Ligação iO Simon

Simon 100 iO propõe-lhe uma
série de experiências para que as
desfrute quando mais precisar.
Dispor de dispositivos iO Simon permitir-lhe-á desfrutar de uma série de experiências.
Além disso, poderá criar as suas. Quantos mais dispositivos
iO Simon, mais experiências poderás desfrutar.

Bons sonhos.
Deixe de ter de passar de quarto para quarto para deixar
tudo pronto. Decida uma só vez o ambiente que quer
ter enquanto dorme, pressionando apenas um botão.

Lar doce lar.
A sua casa coloca-se a postos para lhe dar
as boas-vindas como mais gosta.

Boa noite.
O seu quarto prepara-se para que descanse tranquilamente.

Simulador de presença.
Previne assaltos, impedindo que saibam
quando está em casa ou não.

Capitão planeta.
Transforme as normas energéticas da sua casa num
jogo e descubra quem as cumpre melhor.

Poupança responsável.
Controle o consumo das principais fontes
de gastos energéticos da casa.
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Preparado para se adaptar
ao seu dia-a-dia
Assim, os mecanismos eletrónicos podem tornar-se mecanismos
conetivos iO Simon. Desta forma, a sua instalação pode
crescer a nível de funcionalidades, conforme desejar.

Como? É muito fácil:

1. Coloque a ligação HUB iO Simon e um interruptor Máster persianas iO Simon.

2. Retire as teclas normais das persianas e troque-as
por teclas de persianas conetivas iO Simon.

3. Configure com a App que estas sobem e descem através
do interruptor Máster persianas iO Simon.
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Onde tudo pode fazer de tudo.
Graças à App, pode ativar qualquer função disponível nos seus mecanismos
conetivos iO Simon. Assim, a mesma ligação HUB iO Simon pode ter
diferentes utilidades, facilmente configuráveis pelo utilizador, sem que este
sinta a necessidade de contactar permanentemente um profissional.

Limitação de
potência.
Ligação
temporizada.

ON/OFF.

Luz oculta.

Amplie ou desative as suas funções.
SUBSTITUIÇÃO ELEMENTOS

MUDANÇA TECLA

Interruptor mecânico

Interruptor eletrónico regulável

Interruptor regulável iO Simon

ON/OFF

ON/OFF
Regulação

ON/OFF
Regulação
Bloqueio Nível de Regulação
Função Piloto luminoso
Ligação temporizada
Fade In/Out
Bloqueio Entrada Auxiliar

Tomada de ligação

Ligação iO Simon

Ligação HUB iO Simon

Ligação mecânica

Ligação mecânica
ON/OFF manual
Temporização
Bloqueio acesso
Limitação de potência
Luz oculta
Aviso sobretensão

Ligação mecânica
ON/OFF manual
Temporização
Bloqueio acesso
Limitação de potência
Luz oculta
Aviso sobretensão
HUB Wi-Fi
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E onde só falta você.
Por fim, trata-se de um ecossistema conetivo que oferece
soluções personalizáveis e expandíveis, sem mudar
a instalação original. Que se adaptam às necessidades
de cada utilizador e, mais importante, às suas.
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Funções
Imagem, dados e áudio.

VGA + Mini Jack

HDMI

HDMI + USB

3 RCA + USB

TV + RJ45

2 x RJ45

TV + RJ45

2 x USB

Tomadas de corrente.

Tomada de ligação

Duplo carregador USB

Saída de cabos

Saída de cabos

Carregador USB
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Tomada de ligação com
carregador USB

Conforto.

Controlo da luz.

Persianas

Interruptores
Comutadores
Botões
Cruzamento

Interruptor
Regulável

iO Simon.

Ligação HUB

Ligação

Interruptor

Interruptor Regulável

Persianas

Interruptor Máster

Interruptor Máster Regulável

Interruptor Máster Persianas

Interruptor Máster Bateria

Interruptor Máster Persiana Bateria
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Kits
Kits Mecanismos.

1 comutador
_
1 cruzamento

2 comutadores
_
2 cruzamentos

2 comutadores

3 comutadores

Kits Tomadas de Corrente.

Tomada de ligação

Ligação HUB
iO Simon

2 tomadas de ligação

3 tomadas de ligação
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1 tomada de ligação
+ carregador USB duplo

Kits Mecanismos + Tomadas de Corrente.

1 tomada de ligação + 1 interruptor
regulável + 1 carregador USB

1 tomada de ligação + 1 comutador
+ 1 carregador USB

1 tomada de ligação + 1 interruptor
regulável + 1 carregador USB

1 tomada de ligação + 1 comutador
_
1 tomada de ligação + 2 comutadores

1 tomada de ligação + 1 comutador
+ 1 carregador USB

1 tomada de ligação + carregador USB duplo
+ 1 persianas + 1 comutador
_
1 tomada de ligação + carregador USB duplo
+ 1 persianas + 1 cruzamento

Kits Dados / Imagem / Áudio.

RJ45

1 tomada de ligação + TV + RJ45

2 tomadas de ligação + TV + RJ45

1 tomada de ligação + HDMI + USB + TV + RJ45

1 tomada de ligação + 2 x HDMI + 2 x USB
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Fornecimento em
duas versões
A revolução que a Simon 100 propõe abrange igualmente o fornecimento
das suas peças, apresentando uma coleção em dois formatos distintos.
Em primeiro lugar, aposta-se na simplificação do fornecimento
através de KITS. Assim, reduzindo a duas as peças a comprar,
o processo de seleção torna-se muito mais ágil e simples.

BACK

FRONT
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E, em segundo lugar, altera-se o fornecimento tradicional, vendendo
o suporte em separado. Decisão que é vantajosa para o alinhamento
das peças e reduz consideravelmente o tempo de instalação.

SUPORTE

MECANISMO

QUADRO

TAMPA/TECLA
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Kits
ACABAMENTO

-130

Branco

-138
Preto

1 ELEMENTO
FRONTAL
REFERÊNCIA

10020101

MECANISMOS
DESCRIÇÃO

-130 -138 Kit front 1 elemento 1 tecla

+

REFERÊNCIA

10020103

DESCRIÇÃO

-130 -138 Kit front 1 elemento 2 teclas

+

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10020105

-130 -138 Kit front 1 elemento

REFERÊNCIA

10020106

1 tomada ligação

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10010101-039
10010102-039

Kit back 1 elemento 1 comutador
Kit back 1 elemento 1 cruzamento

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10010103-039
10010104-039

Kit back 1 elemento 2 comutadores
Kit back 1 elemento 2 cruzamentos

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10010105-039

Kit back 1 elemento 1 tomada ligação

+

DESCRIÇÃO

-130 -138 Kit front 1 elemento 1 tomada RJ45

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10010106-039

Kit back 1 elemento 1 tomada RJ45

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10010108-039*

Kit back 1 elemento 1 ligação iO Simon

+

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10020108* -130 -138 Kit front 1 elemento 1 ligação HUB
iO Simon

+
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10021108* -130 -138 Kit front 1 elemento 1 ligação
iO Simon

*Próximo lançamento
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-130

ACABAMENTO

Branco

-138
Preto

2 ELEMENTOS
FRONTAL
REFERÊNCIA

10020201

-130 -138

REFERÊNCIA

10020202

-130 -138

REFERÊNCIA

10020203

-130 -138

REFERÊNCIA

10020204

-130 -138

REFERÊNCIA

10020205

-130 -138

MECANISMOS
DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Kit front 2 elementos
2 teclas

10010201-039

Kit back 2 elementos
2 comutadores

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Kit front 2 elementos
2 tomadas

10010202-039

Kit back 2 elementos
2 tomadas ligação

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Kit front 2 elementos
1 tomada + 1 tecla
+ 1 tampa cega

10010203-039

Kit back 2 elementos
1 tomada
+ 1 comutador

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Kit front 2 elementos
1 tomada + 2 teclas

10010204-039

Kit back 2 elementos
1 tomada
+ 2 comutadores

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Kit front 2 elementos
1 tomada
+ 1 carregador 2 x USB

10010205-039

Kit back 2 elementos
1 tomada
+ 1 carregador 2 x USB

+

+

+

+

+

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10020206* -130 -138

Kit front 2 elementos
1 tomada + 1 tecla
+ 1 carregador USB
direita

10010206-039*

Kit back 2 elementos
1 tomada
+ 1 comutador
+ 1 carregador USB

10010207-039*

Kit back 2 elementos
1 tomada
+ 1 cruzamento
+ 1 carregador USB

+

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10020207* -130 -138

Kit front 2 elementos
1 tomada + 1 tecla
+ 1 carregador USB
esquerda

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Kit front 2 elementos
1 tomada + 1 TV +
1 RJ45

10010208-039

Kit back 2 elementos
1 tomada + 1 TV única
+ 1 RJ45

10020208

-130 -138

+

*Próximo lançamento
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-130

ACABAMENTO

Branco

-138
Preto

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10020209* -130 -138

Kit front 2 elementos
1 tomada
+ 1 interruptor
regulável
+ 1 carregador USB
(direita)

10010209-039*

Kit back 2 elementos
1 tomada
+ 1 interruptor
regulável
+ 1 carregador USB

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10021209* -130 -138

Kit front 2 elementos
1 tomada
+ 1 interruptor
regulável
+ 1 carregador USB
(esquerda)

+

3 ELEMENTOS
FRONTAL
REFERÊNCIA

10020301

-130 -138

REFERÊNCIA

10020302

-130 -138

REFERÊNCIA

10020303

-130 -138

REFERÊNCIA

10020304

-130 -138

REFERÊNCIA

10020305

-130 -138

REFERÊNCIA

10020306

-130 -138

MECANISMOS
DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Kit front 3 elementos
3 teclas

10010301-039

Kit back 3 elementos
3 comutadores

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Kit front 3 elementos
3 tomadas

10010302-039

Kit back 3 elementos
3 tomadas

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Kit front 3 elementos
2 tomadas + 1 TV
+ 1 RJ45

10010303-039

Kit back 3 elementos
2 tomadas + 1 TV
única + 1 RJ45

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Kit front 3 elementos
1 tomada + 1 HDMI
+ 1 USB + 1 TV
+ 1 RJ45

10010304-039

Kit back 3 elementos
1 tomada + 1 HDMI
+ 1 USB + 1 TV única
+ 1 RJ45

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Kit front 3 elementos
1 tomada + 1 HDMI
+ 1 USB + 1 HDMI
+ 1 USB

10010305-039

Kit 3 elementos
1 tomada + 1 HDMI
+ 1 USB + 1 HDMI
+ 1 USB

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Kit front 3 elementos
1 tomada
+ 1 carregador 2 x USB
+ 1 persianas + 1 tecla

10010306-039

Kit 3 elementos
1 tomada
+ 1 carregador 2 x USB
+ 1 persianas
+ 1 comutador

10010307-039

Kit 3 elementos
1 tomada + 1 carregador
2 x USB + 1 persianas
+ 1 cruzamento
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+

+

+

+

+

+

Quadros
ACABAMENTO

QUADROS
QUADROS CAIXA UNIVERSAL

Para 1 elemento
Para 2 elementos
Para 3 elementos
Para 4 elementos

83,5 x 83,5 mm
154,5 x 83,5 mm
225,5 x 83,5 mm
296,5 x 83,5 mm

REFERÊNCIA

10001610

DESCRIÇÃO

-130 -138 Quadro mínimo 1 elemento

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000610

-130 -138 Quadro 1 elemento

REFERÊNCIA

10001620

DESCRIÇÃO

-130 -138 Quadro mínimo 2 elementos

REFERÊNCIA

10000620

DESCRIÇÃO

-130 -138

Quadro 2 elementos

REFERÊNCIA

10001630

DESCRIÇÃO

-130 -138

REFERÊNCIA

10000630

Quadro mínimo 3 elementos

DESCRIÇÃO

-130 -138

Quadro 3 elementos

65

-130

Branco

-138
Preto

ACABAMENTO
REFERÊNCIA

10001640

DESCRIÇÃO

-130 -138

REFERÊNCIA

10000640

Quadro mínimo 4 elementos

DESCRIÇÃO

-130 -138

Quadro 4 elementos

SUPORTES
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000910-039

Suporte 1 elemento

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000920-039

Suporte 2 elementos

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000930-039

Suporte 3 elementos

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000940-039

Suporte 4 elementos

66

-130

Branco

-138
Preto

Mecanismos
ACABAMENTO

-130

Branco

-138
Preto

MECANISMOS DE COMANDO
MECANISMOS BÁSICOS
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000101-039
10000201-039
10000251-039
10000211-039
10000150-039

Interruptor unipolar de pressão
Comutador de pressão
Cruzamento de pressão
Interruptor-comutador de pressão
Botão

10000010 -130 -138

Intensidade máx

Alimentação

Ligação

10 AX
10 AX
10 AX
16 AX
10 A

250 V ~
250 V ~
250 V ~
250 V ~
250 V ~

1 clique
1 clique
1 clique
1 clique
1 clique

Alimentação

Ligação

230 V~

Aparafusamento

10000017 -130 -138

+TECLA

+TECLA

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10001150-039*

Botão eletrónico
Apenas compatível com interruptor regulável e interruptor iO Simon
Não admite cargas

10000010 -130 -138
+TECLA

MECANISMOS ESPECIAIS
PORTA-CARTÃO
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Intensidade máx

Alimentação

Ligação

10000526-039*

Interruptor/comutador para cartão com um micro-interruptor

10 (1,5 ind.) A

250 V ~

Faston

10000078* -130 -138
+TAMPA
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Tomadas de corrente
ACABAMENTO

-130

Branco

-138
Preto

TOMADAS DE LIGAÇÃO
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000432-039

Tomada de ligação Schuko, ligação 1 clique

Intensidade máx

Alimentação

Ligação

16 A

250 V~

1 clique

10000041 -130 -138
+TAMPA

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000431-039*

Bipolar

Intensidade máx

Alimentação

Ligação

16 A

250 V~

1 clique

10000040* -130 -138
+TAMPA

CARREGADOR USB
CARREGADOR USB
REFERÊNCIA

10000380-039*

DESCRIÇÃO

Carregador USB 1 entrada.
Permite carregar dispositivos
(telemóveis, smartphones, tablets, etc.)

Tensão saída

Intensidade máx.

Alimentação

Ligação

5 V cc

2,1 A

230 V~

Aparafusamento

Tensão saída

Intensidade máx

Alimentação

Ligação

5 V cc

2,1 A

230 V~

Aparafusamento

10001097* -130 -138
+TAMPA

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000381-039

Carregador USB 2 entradas.
Permite carregar dispositivos
(telemóveis, smartphones, tablets, etc.)

10001096 -130 -138
+TAMPA
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ACABAMENTO

-130

Branco

-138
Preto

TOMADA COM CARREGADOR USB
REFERÊNCIA

10001432-039*

DESCRIÇÃO

Tomada de ligação com carregador USB

Tensão saída

Intensidade máx

Alimentação

Ligação

5 V cc

1A

230 V~

Aparafusamento

10000049* -130 -138
+TAMPA

Dados / Imagem / Áudio
ACABAMENTO

-130

Branco

-138
Preto

TOMADAS TV/RJ/MULTIMÉDIA
TOMADAS DE TELEVISÃO
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Intensidade máx

Alimentação

Ligação

10000466-039
10000467-039
10000468-039

Tomada R-TV + SAT - única
Tomada R-TV + SAT - intermédia
Tomada R-TV + SAT - final

Em conformidade com
a regulamentação ICT

Compatível
com TDT

Aparafusamento

10000053 -130 -138
+TAMPA

TOMADAS DE TELEVISÃO E DADOS
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Intensidade máx

Alimentação

Ligação

10000470-039
10000471-039
10000472-039

Tomada R-TV + SAT - Única + RJ45 cat 6
Tomada R-TV + SAT - Intermédia + RJ45 cat 6
Tomada R-TV + SAT - Final + RJ45 cat 6

Em conformidade com
a regulamentação ICT

Compatível
com TDT

Aparafusamento

10000072 -130 -138
+TAMPA

VOZ E DADOS

+TAMPA

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000544-039
10002544-039

Conetor RJ45 cat 6 com adaptador
Conetor duplo RJ45 cat 6 com adaptador

10000005 -130 -138
1 janela

10000006 -130 -138
2 janelas
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ACABAMENTO

-130

Branco

-138
Preto

ADAPTADOR PARA CONETORES VOZ E DADOS
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000001-039
10000002-039

Adaptador para 1 conetor RJ45 (compatível com formato Keystone e Systimax)
Adaptador para 2 conetores RJ45 (compatível com formato Keystone e Systimax)

TOMADAS MULTIMÉDIA
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000560-039

Conetor HDMI v 1,4 fêmea

Ligação

Fêmea-Fêmea

10001094 -130 -138
+TAMPA

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000561-039

Conetor USB dados 2.0 tipo A fêmea

Ligação

Aparafusamento

10001091 -130 -138
+TAMPA

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000562-039

Conetor 2 x USB dados

Ligação

Aparafusamento

10001090 -130 -138
+TAMPA

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000563-039

Conetor HDMI+USB dados

Ligação

Aparafusamento
e fêmea-fêmea

10001095 -130 -138
+TAMPA

70

ACABAMENTO
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000564-039

Conetor VGA + mini-jack

-130

Branco

-138
Preto

Ligação

Aparafusamento

10000091 -130 -138
+TAMPA

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000565-039

Conetor 3RCA

Ligação

Aparafusamento

10001093 -130 -138
+TAMPA
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Funções
Incandesc/halogéneas 230 V

Halogéneas transformador
eletromagnético

Halogéneo transformador
eletrónico

Fluorescência

Baixo consumo

Ângulo

Alcance

Temporização

Intensidade

Motores

Bus 1-10 V

-130

ACABAMENTO

Branco

-138
Preto

CONTROLO DA LUZ
REGULADOR

+TECLA

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000320-039

Interruptor regulável

Potência e tipos carga

50 - 240 W
(230 V~)

50 - 240 W
(230 V~)

50 - 240 W
(230 V~)

9 - 100 W
(230 V~)

Alimentação

Ligação

127 - 230 V~

Aparafusamento

10001020 -130 -138
Tecla interruptor regulável

DETETOR DE PRESENÇA
REFERÊNCIA

+TAMPA

DESCRIÇÃO

Ângulo

Alcance

Duração

10001343-039* Detetor de
presença

105°

8m

15 sg-10 min

Potência e tipos carga

800 W

800 W

800 W

Alimentação

60 VA

50 W

230 V~

10001060* -130 -138
Tampa detetor de presença

CONFORTO
PERSIANAS

+TECLA

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Potência

10001358-039

Persianas

50 - 700 VA (230 V~)

10001080 -130 -138
Tecla persianas
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Alimentação

Ligação

127 - 230 V~ Aparafusamento

ACABAMENTO

-130

Branco

-138
Preto

TOMADA DE LIGAÇÃO

+FRONTAL

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10002432-039

Ligação iO Simon

10002041 -130 -138
Frontal ligação iO Simon

Intensidade máx.

Alimentação

Ligação

16 A

230 V~

Aparafusamento

10003041 -130 -138
Frontal ligação HUB iO Simon

+FRONTAL

REGULADOR

+TECLA

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Potência e tipos carga

10000320-039

Interruptor regulável

50 - 240 W
(230 V~)

50 - 240 W
(230 V~)

50 - 240 W
(230 V~)

9 - 100 W
(230 V~)

Alimentação

Ligação

127 - 230 V~

Aparafusamento

10002020 -130 -138
Tecla interruptor regulável
iO Simon

INTERRUPTOR ELETRÓNICO

+TECLA

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000322-039

Interruptor
iO Simon

Alimentação

2300 W
(230 V~)

2300 W
(230 V~)

10002034 -130 -138
Tecla interruptor eletrónico
iO Simon

73

2300 W
(230 V~)

1000 W
(230 V~)

Alimentação

500 W
(230 V~)

Ligação

2300 VA 127 - 230 V~ Aparafusamento
(230 V~)

ACABAMENTO

-130

Branco

-138
Preto

PERSIANAS

+TECLA

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

Potência

10001358-039

Persianas

50 - 700 VA
(230 V~)

Alimentação

Ligação

127 - 230 V~ Aparafusamento

10002080 -130 -138
Tecla persianas iO Simon

MASTERS

+TECLA

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000306-039

Interruptor master iO Simon

10002035 -130 -138
Tecla interruptor master iO Simon

REFERÊNCIA

10002135*

-130 -138

REFERÊNCIA

10002181*

-130 -138

+TECLA

Alimentação

Ligação

127 - 230 V~ Aparafusamento

10002021 -130 -138
Tecla master regulável iO Simon

+TECLA

10002081 -130 -138
Tecla master persianas iO Simon

DESCRIÇÃO

Alimentação

Interruptor master iO Simon Baterias

Pilha Botão
3,3 V

DESCRIÇÃO

Alimentação

Persianas master iO Simon Baterias

Pilha Botão
3,3 V
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Vários
ACABAMENTO

CAIXAS
CAIXAS SALIENTES
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000750* -030
10000760* -030

Caixa saliente 1 elemento
Caixa saliente 2 elementos

SAÍDA DE CABOS

+TAMPA

+TAMPA

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000801-039

Saída de cabos para fio de 0,75 mm até 1 mm, com régua incorporada 3 bornes

10000051 -130 -138
Tampa saída de cabos estreita

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10002801-039

Saída de cabos larga, com flange para fio de 1,5 mm até 2,5 mm

10002051 -130 -138
Tampa saída de cabos larga

TAMPA CEGA
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

10000800 -130 -138

Tampa cega
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Preto

