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Quando você se conecta com seu lado Smart, também está se conectando 
com seu bem-estar e além de tudo aproveita todo o conforto que a 
tecnologia oferece.

Conectando-se com seu lado Smart, você se conecta com quem 
verdadeiramente é e com seu lar.

Ser Smart é o gosto pelo design. É fazer o uso responsável da energia e 
controlar sua casa de qualquer lugar.

Quando se conecta com seu lado Smart, não só está conectando-se com 
você mesmo, mas também está melhorando sua vida e dia-a-dia.

Simon 26 iO  
Conecte com seu lado Smart







ESSÊNCIA
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A coleção Simon 26 foi desenhada para combinar com qualquer espaço. Apresenta duas 
cores: o grafite e o branco, remetendo à sua tecnologia. Um desenho que permitirá fazer 
incontáveis combinações para aplicar em qualquer estilo de decoração.

Conecte-se com sua cor ideal

8 Acabamentos



Grafite Branco
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10 Estética vanguardista



Escolha a cor do suporte que melhor se integre a parede e os elementos 
de decoração do ambiente. Escolha também as cores que darão destaque 
com a presença de detalhes.

Conecte com a 
estética que preferir

Máxima integração

O suporte pode ser da mesma cor 
da parede para integração perfeita. 

Acabamento impecável

O alinhamento perfeito das teclas aportam 
um efeito visual atrativo e harmônico.
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12 Estética vanguardista



Grande adaptabilidade
Acabamentos foscos permitem 
adaptar-se melhor aos espaços.

Acabamento impecável
Alinhamento perfeito das teclas 
para gerar um efeito visual 
atrativo e harmônico.

Teclas integradas
Linhas que se enquadram as teclas 
e evitam que se sobressaem.

Desenho atual e detalhista
Desenho limpo graças a 
integração com o suporte.

Desenho atual
O suporte se integra ao desenho para um 
conjunto mais elegante. Além disso, as placas 
de acabamento possuem maior cobertura, com 
desenhos sóbrios e modernos.
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CONECTIVIDADE
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Espaços conectados para pessoas conectadas.
Simon 26 iO conectada com o Simon iO App permite controlar a iluminação e persianas, criar 
atmosferas, configurar rotinas, sem a necessidade de realizar modificações complexas para 
uma maior comodidade e economia. 

Conecte com a tecnologia 
emocionalmente inteligente

16 Viver os espaços



Conecte-se ao Simon iO App somente 
com um roteador com conexão wifi e 
crie o ambiente que desejar.
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Interruptor iO Dimmer iO Tomada de 
energia iO

Interruptor
persianas iO Master

Master 
Persiana

Master 
Dimmer

Master 
Interruptor

Os assistentes de voz permitem dar 
ordens e criar rotinas (ações pré-
configuradas seguidas de pedidos) e 
programações horárias.

O app Simon iO te ajuda a 
configurar e controlar os 
dispositivos com seu celular.

WIFI 

Todos os dispositivos eletrônicos Simon 26 iO são conectivos.

Isso os fazem ideais para instalações tradicionais em sua casa, uma 
vez que simplifica radicalmente a conectividade. Somente necessita 
conectá-los em sua rede wifi.

Conectividade 
simplificada sem HUB

18 Arquitetura Simon iO



* Incluir um HUB quando quiser conectar com mais de 10 dispositivos.

BENEFÍCIOS:

• Somente necessita de um dispositivo iO com co-
nexão wifi integrada e sem necessidade de HUB*

• Interação por meio de assistentes de voz, Simon 
iO App e toque físico nos dispositivos

• Compatível com Google Home e Amazon Alexa

FUNCIONALIDADES:

• Controle remoto dos dispositivos e simulação de 
presença

• Controle de persianas
• Centralização de persianas
• Regulação de luz
• Controle de dispositivos ligados
• Funcionalidades incluídas a seus dispositivos: 

controle de consumo, rampas de encendido, 
sinalização por piloto luminoso e temporização.

Conheça mais em:
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Os assistentes de voz permitem dar 
ordens e criar rotinas (ações pré-
configuradas seguidas de pedidos) e 
programações horárias.

Interruptor iO Interruptor
persianas iO

Master 4 
Experiências iO

O app Simon iO te ajuda a configurar e 
controlar os dispositivos com seu celular.

HUB
Simon iO

Termine de conectar sua casa adicionando um HUB.

Conectividade 
ampliada com HUB

Dimmer iO Tomada de 
energia iO Master

Master 
Persiana

Master 
Dimmer

Master 
Interruptor

20 Arquitetura Simon iO



* verificar capacidade do roteador

BENEFÍCIOS:

• Personalização de experiências completas
• Programações horárias
• Maior sincronização e velocidade em suas experiências
• Sem limites de dispositivos iO*
• Botoneras para lanzar experiências

Além de todas as funcionalidades 
disponíveis sem HUB, com o HUB 
você pode ter também:

FUNCIONALIDADES:

• Experiências: Bem-vindo - Desligar tudo - Bom dia 
- Bons sonhos... e entre outras inúmeras.

• Programação horária

• Controle remoto dos dispositivos e simulação de 
presença

• Controle de persianas

• Controle de luz

• Controle de tomadas
• Funcionalidades incluídas em seus dispositivos: 

controle de consumo, rampas de acendimento, 
sinalização por piloto luminoso e temporização

Conheça mais em:
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Dimmer iO

Uso

Pulso central - ON/OFF.
Pulso lateral - aumentar ou diminuir a intensidade gradualmente.
Pulsar e segurar - aumentar ou diminuir continuamente.
8 intensidades - 4 sinais luminosos com 2 intensidades cada um.

Mais funcionalidades
Configuração de rampas de acendimento. Regulação suave; 
Personalização de intensidade mínima e máxima.

Compatibilidade

Regular a intensidade da luz manualmente te ajuda a reduzir o 
consumo de energia. Comece a usar a tecnologia iO por meio do app 
Simon iO de qualquer lugar, além dos assistente de voz. A tecnologia 
Simon iO é compatível com qualquer tipo de luminária e tecnologia.

22 Dispositivos iO 
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24 Dispositivos iO 



Interruptor de 
persianas iO
Controle vários tipos de persianas somente com um interruptor. 
Se preferir, também é possível acionar individualmente diferentes 
interruptores.

O interruptor de persiana iO te permite definir horários e simular 
a presença de pessoas em sua casa de maneira remota por meio 
do app Simon iO.
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Interruptor iO

Tomada de 
energia iO

Com o interruptor iO você pode ligar, desligar 
e temporizar um ponto de luz por meio do app 
Simon iO e os assistentes de voz. Assim, é possível 
evitar o uso desnecessário de luzes ou programar 
para ligar e desligar.

Esta tomada de energia se incorpora a tecnologia iO 
por meio de uma pastilha de controle, permitindo 
analisar seu consumo a partir do Simon iO App. Além 
disso, com os assistentes de voz ou o HUB Simon iO 
é possível programar as horas para ligar e desligar ou 
criar uma experiência personalizada.

26 Dispositivos iO 
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Masters
Os masters incorporam a tecnologia Simon 
iO e permite regular luzes ou controlar 
persianas de vários pontos da casa ou 
somente de um mecanismo.

28 Dispositivos iO 



Master Dimmer iO

Regula a intensidade da luz de 
mais um ponto.

Master interruptor persianas iO

Centraliza e controla todas as 
persianas da casa.

Master interruptor iO

Liga e desliga as luzes.

29



O master 4 experiências* é um mecanismo de controle que permite criar 
várias cenas simultaneamente somente pulsando a tecla.

Além disso, tem a possibilidade de criar rotinas (Bom dia, bons sonhos, 
simulação de presença, experiência temporizadas e entre outras) para que 
viva uma experiência totalmente personalizada dentro da sua casa. 

*Somente disponível com HUB Simon iO.

Master 4 experiências

Master 4  
experiências

30 Dispositivos iO 



31



Carregador USB A+A

Carregador USB A+C

Mantenha seus dispositivos com energia em menos 
tempo. Opção de carregador USB A+A.

Mantenha seus dispositivos com energia em menos 
tempo. Opção de carregador USB A+C.

SMARTCHARGE

Carregador USB que realiza a carga com a 
amperagem que é requerida pelo aparelho, 
tornando-a mais segura, rápida e eficiente.

QUICKCHARGE

Tecnologia de carregamento que 
reconhece o tipo de aparelho e permite a 
carga rápida de até 18W, tanto para portas 
tipo A, como em tipo C.

QUICKCHARGE

Tecnologia de carregamento que 
reconhece o tipo de aparelho e permite a 
carga rápida de até 18W, tanto para portas 
tipo A, como em tipo C.

Dispositivos iO 32
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34 Ecosistema iO
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Criar ambientes flexíveis onde a luz natural, a iluminação e as 
tomadas de energia se sincronizam para criar cenas estáticas 
ou dinâmicas associadas a diversas experiências do usuário 
dependendo do tipo de espaços.

Controle da luz
O controle da iluminação permite modelar o espaço e ajustá-lo de 
acordo com as necessidades das pessoas. O momento do dia, a 
incidência de luz natural, o controle da energia de maneira eficiente 
utilizando somente a quantidade de luz necessária, a experiência de 
desenvolver os melhores sentidos da emoção dentro da sua casa.

Controle de persianas
Permite que a luz do sol entre em cada espaço da casa pela manhã 
ou baixe as persianas no final da tarde para descansar.  
Crie experiências que se adaptem ao seu estilo de vida.

Centralização de persianas
Economize tempo centralizando todas as persianas da casa de uma 
vez só. Deixe a luz do sol entrar nos ambientes abrindo todas as 
persianas de maneira remota.

Controle de tomadas de energia
Controle cada uma das tomadas de energia de sua casa, sala, 
cozinha, quarto. Você pode incluir as tomadas de energia iO em sua 
experiências para ter um café fresco pela manhã ou escutar sua 
música favorita ao chegar em casa.

Crie seu ecosistema



36 Ecosistema iO

Você só precisa dos dispositivos Simon iO para começar a aproveitar a comodidade de uma 
casa conectada. Vincule-os facilmente ao seu smartphone e assistentes de voz para criar um 
ecossistema inteligente.

Dispositivos Simon iO
Dimmers, pastilha para controle de tomadas elétricas, interruptores de luz e persianas.
Controle de maneira manual ou remotamente a iluminação, persianas e tomadas.
Aproveite todos os recursos adicionais: controle de consumo, rampas de acendimento e 
temporização da luz.

Interruptores de experiências e centralizações
Centralize ou controle diferentes dispositivos e realize experiências apenas pulsando uma 
tecla. Assim você pode, por exemplo, regular as luzes ou controlar persianas de vários pontos, 
bem como fazer várias ações simultaneamente dependendo da experiência que deseja.

Hub Simon iO, o cérebro da sua instalação
É necessário apenas em instalações de conectividade ampliadas. Armazena todas as 
informações da sua instalação, mecanismos, configuração de experiências e programação.

Assuma o controle



37

A Simon 26 iO é uma série conectiva e 
inteligente. Você pode acioná-la a partir de três 
comandos, práticos e ágeis: pelo app Simon iO, 
pela assistente de voz (Alexa ou Google Home), 
ou pelo toque que é simples e inovador. 



38 Ecosistema iO

Aproveite a instalação tradicional sem necessidade de realizar modificações complexas. Conecta 
seus dispositivos iO com o app Simon iO ou os assistentes de luz e controle seu espaço.

Conforto, segurança 
e economia



Pequenas instalações 
(apartamentos, estúdios, 
cômodos determinados)

Médias instalações 
(apartamentos grandes, 

sobrados, casas com 
edículas)

Grandes instalações 
(grandes residências, 

casas com vários 
ambientes e espaços)

39

Personalize a instalação de acordo com o tipo de espaço e tamanho que necessite.

Tanto uma obra nova como uma reforma, tenha a conectividade integrada ao mesmo design 
de acabamentos.

Para todo tipo de espaço



Conecte com seu espaço
Conectar com seu lado Smart é estar conectado com sua casa ou 
espaço de trabalho em todo momento. Com o App Simon iO você pode 
configurar de uma maneira fácil e intuitiva o ecosistema iO a partir de 
um celular, esteja onde estiver. Controle a iluminação e as persianas, crie 
experiências, receba notificações e programe horários. Tudo é possível.

40 Simon iO App



Viver os espaços
Um espaço está tão vivo como as pessoas que os habitam. Criar uma atmosfera adequada 
para cada momento, controlando a entrada da luz natural ou a iluminação.

Tudo se adapta em função do que você preferir, porque dormir e acordar não é a mesma 
coisa, trabalhar ou ver um filme não é a mesma coisa, as atmosferas mudam.

Disponível em:

41



Conecte com sua casa 
apenas dando comandos

42 Assistentes de voz



Sua voz controla o ambiente e sua casa. Graças ao ecosistema iO é possível 
configurar todos os dispositivos Simon iO de maneira que eles fiquem 
conectados. Também te possibilita criar rotinas e ordens concretas quando 
estão configuradas com Google Home e Amazon Alexa.

Ter uma casa conectiva nunca foi tão fácil, e o melhor de tudo, sem modificar a 
instalação tradicional. Uma casa moderna e inteligente pode se conectar com tudo: 
interruptores, tomadas de energia, persianas...

Fazer esse controle é mais fácil ainda a partir do app Simon iO e pelos assistentes de 
voz Amazon Alexa e Google Home.

Seu Smart Home iO



Configurador MiO44
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Crie, organize e gerencie seu projeto de instalação por meio de uma plataforma on-line.

Você pode escolher os dispositivos correspondentes por cada cômodo de maneira fácil e 
intuitiva, adaptando a sua decoração e necessidade.

O MiO é um sistema de configuração que o seu projeto 
precisa. Pode ser acessado pelo computador e celular.

Acesso o QR code e conheça o configurador MiO 
em smartsimon.io

Configurador MiO



46 Configurador MiO

Crie seu projeto Smart 
Home personalizado
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Selecione o ambiente
Defina os espaços em sua casa onde você deseja integrar os dispositivos.

Adicione os produtos
Inclua todos os produtos, tanto inteligentes como mecânicos, que você precisa em cada área.

Gerencie seus projetos
Salve todos os seus projetos em seu perfil e administre-os facilmente.





FUNÇÕES
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Toda a coleção compõe de três elementos principais: suporte, módulo e placa.

Suporte Módulo Placa

Configuração dos elementos

Funções
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Crie a composição que seja melhor para sua necessidade e do seu espaço. Escolha a cor do 
suporte, o formato das placas de acabamento, assim como os módulos iO ou mecânicos.

Composições





REFERÊNCIAS
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54 REFERÊNCIAS

Acabamentos

ACABAMENTOS

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2611600 -030  -038  Placa 4X2 Cega 

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2611611 -030  -038  Placa 4X2 - 1 módulo
  

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2611612 -030  -038  Placa 4X2 - 2 módulos
  

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2611613 -030  -038  Placa 4X2 - 3 módulos
  

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2610611 -050  -058  Placa 4X4 - 2 módulos
  

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2610622 -050  -058  Placa 4X4 - 4 módulos
  

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2610613 -050  -058 Placa 4X4 - 6 módulos
  

-030 Branco -050 Branco -038 Grafite -058 Grafite Vermelho-039Cinza-035
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-030 Branco -050 Branco -038 Grafite -058 Grafite Vermelho-039Cinza-035

REFERÊNCIAS

ACABAMENTOS ESPECIAIS

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2610710 -030  -035  -038  Placa 4X2 - 3 módulos Resistente a Água com Suporte

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2610765 -035 Caixa de Superfície Resistente a Água
  

SUPORTES

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO CONEXÃO

2610700 -030  -038  Suporte 4X2 Parafuso
  

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO CONEXÃO

2610702 -030  -038  Suporte 4X4 Parafuso
  



56 REFERÊNCIAS

Mecanismos

INTERRUPTORES

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

2610101 -030  -038  Módulo interruptor simples 10A 250V~ Parafuso

INTERRUPTORES COM LED

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

2610104 -030  -038  Módulo interruptor simples com LED 10A 250V~ Parafuso

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

2610201 -030  -038  Módulo interruptor paralelo 10A 250V~ Parafuso
  

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

2610251 -030  -038  Módulo interruptor intermediário 10A 250V~ Parafuso
  

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

2610133 -030  -038  Módulo Interruptor Bipolar 16A 250V~ Parafuso

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

2610204 -030  -038  Módulo interruptor paralelo com LED 10A 250V~ Parafuso
  

-030 Branco -050 Branco -038 Grafite -058 Grafite Vermelho-039Cinza-035



57REFERÊNCIAS

PULSADORES

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

2610150 -030  -038  Módulo pulsador campainha 10A 250V~ Parafuso

PULSADORES COM LED

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

2610160 -030  -038  Módulo pulsador campainha com LED 10A 250V~ Parafuso

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

2610152 -030  -038  Módulo pulsador sem símbolo 10A 250V~ Parafuso
  

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM EMBORNAMENTO

2610139 -030  -038  Módulo pulsador de persianas com bloqueio 10A Parafuso
  

TOMADAS DE ENERGIA

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

2610426 -030  -038  -39 Módulo tomada 2P+T padrão brasileiro 10A 127V-230V~ Parafuso
2610427 -030  -038  -39 Módulo tomada 2P+T padrão brasileiro 20A 127V-230V~ Parafuso

-030 Branco -050 Branco -038 Grafite -058 Grafite Vermelho-039Cinza-035



58 REFERÊNCIAS

CARREGADORES USB

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO TENSÃO DE SAÍDA EMBORNAMENTO

2611097 -030  -038  Módulo carregador USB-A 2,1A 127-220V~ 5 Vdc Parafuso

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO TENSÃO DE SAÍDA EMBORNAMENTO

26100096 -030  -038  Módulo carregador USB Duplo USB-A + USB-A 2,1A 127-220V~ 5 Vdc Parafuso

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO TENSÃO DE SAÍDA EMBORNAMENTO

26100196 -030  -038  Módulo carregador USB Duplo USB-A + USB-A 3,1A 127-220V~ 5 Vdc Parafuso
SmartCharge

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO TENSÃO DE SAÍDA EMBORNAMENTO

26100296 -030  -038  Módulo carregador USB Duplo USB-A + USB-C 3,1A 127-220V~ 5-12 Vdc Parafuso
Quickcharge

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO

2610480 -030  -038  Módulo tomada RJ11 4 fios

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO

2610544 -030  -038  Módulo tomada RJ45 com conector CAT.6

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO EMBORNAMENTO

2611090 -030  -038  Módulo conector USB de dados 2.0 tipo A Parafuso

DADOS, IMAGEM E ÁUDIO

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO

2610476 -030  -038  Módulo tomada coaxial para TV 75 Ohms

-030 Branco -050 Branco -038 Grafite -058 Grafite Vermelho-039Cinza-035



59REFERÊNCIAS

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

2610370 -030  -038  Módulo lanterna para emergência 6A 127-220V~ Parafuso
automática extraível

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO EMBORNAMENTO

2611094 -030  -038  Módulo multimedia conector HDMI 1.4 Femêa - Femêa

CONTROLE DE ILUMINAÇÃO

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

2610313 -030  -038  Módulo de dimmer rotativo para LED 1,45A 127-220V~ Parafuso

CONTROLE DE PERSIANA

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

2610333 -030  -038  Módulo interruptor para persianas 3 posições 10A 127-220V~ Parafuso

MECANISMOS ESPECIAIS

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO TERMINAL

2610307 -030  -038  Interruptor para cartão 3 módulos com suporte 6A 127-220V~ Faston fêmea

ELETRÔNICOS

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

2610806 -030  -038  Módulo cigarra 127-220V~ Parafuso

-030 Branco -050 Branco -038 Grafite -058 Grafite Vermelho-039Cinza-035
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COMPLEMENTOS

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2610800 -030  -038  Módulo tampa cega

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2610013 -030  -038  Tecla tripla para interruptor/pulsador
  

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2610112 -030  -038  Tecla dupla com visor para interruptor/pulsador
  

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2610113 -030  -038  Tecla tripla com visor para interruptor/pulsador
  

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2610801 -030  -038  Módulo saída de cabos
  

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2611800 -030  -038  Módulo tampa cega 1/2 módulo
  

REFERÊNCIA ACABAMENTO DESCRIÇÃO

2610012 -030  -038  Tecla dupla para interruptor/pulsador
  

REFERÊNCIAS

-030 Branco -050 Branco -038 Grafite -058 Grafite Vermelho-039Cinza-035



61

   
INTERRUPTORES 

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO POTÊNCIA E TIPOS DE CARGA ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

2610313 -030  -038  Interruptor iO Duplo                                    127/220V~ Parafuso
1.150W / 2.300W        2,5A / 5A        250W / 500W

   
DIMMER

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO POTÊNCIA E TIPOS DE CARGA ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

26100321 -030  -038  Dimmer CF 3F    127/220V~ Parafuso
iO Duplo 120W / 240W

   
PERSIANA

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO INTENSIDADE MÁXIMA ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

26101333 -030  -038  Interruptor de 127/220V~ Parafuso
persianas iO Duplo 25-350VA / 50-700VA

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO TENSÃO DE SAÍDA ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

26100317 -030  -038  Dimmer 1..10 1-10V 127/220V~ Parafuso
iO Duplo 40mA

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO TENSÃO DE SAÍDA ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

26100316 -030  -038  Dimmer Dali DALI 127/220V~ Parafuso
iO Duplo 44mA

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO POTÊNCIA E TIPOS DE CARGA ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

26100314 -030  -038  Dimmer PWM fita 127/220V~ Parafuso
de LED iO Duplo 120W / 240W

REFERÊNCIAS

-030 Branco

Incandescentes /  
Halógenas

Motor Fluorescente LED Fita LED

Incandescentes /  
Halógenas eletromagnéticas

Incandescentes /  
Halógenas eletrônico

-050 Branco -038 Grafite -058 Grafite Vermelho-039Cinza-035

Dispositivos iO
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MASTERS 

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

26110036 -030  -038  Master interruptor iO Duplo 127/220V~ Parafuso

   
EXPERIÊNCIAS 

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

26140035 -030  -038  Master 4 Experiências iO Duplo 127/220V~ Parafuso

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

10002890-039 Interruptor para trilho DIN 16A 127/220V~ Parafuso
(Carril DIN) iO

Dispõe de um relé bipolar para realizar desligamento totais em mecanismos não conectivos.  
É possível instalar quantos interruptores e circuitos desejar controlar

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

26100121 -030  -038  Master dimmer iO Duplo 127/220V~ Parafuso

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

26100133 -030  -038  Master persianas iO Duplo 127/220V~ Parafuso

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO ALIMENTAÇÃO

21030108 -030  Desktop HUB 127/220V~

-030 Branco -050 Branco -038 Grafite -058 Grafite Vermelho-039Cinza-035

   
COMPLEMENTOS 

REFERÊNCIA COR DESCRIÇÃO POTÊNCIA E TIPOS DE CARGA AMPERAGEM ALIMENTAÇÃO EMBORNAMENTO

21002893 -039 Módulo de controle                                      16A 127/220V~ Parafuso
de tomada elétrica 1.750W / 3.500W       2,5A / 5A       100W / 200W

Incandescentes /  
Halógenas

Motor Fluorescente LED Fita LED

Incandescentes /  
Halógenas eletromagnéticas

Incandescentes /  
Halógenas eletrônico
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