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Características Gerais
1 - Adequação perfeita em caixas de embutir 4" x 2" (100 x 50 mm)

e 4" x 4"(100 x 100 mm), padrão de mercado.

2 - Suporte de termoplástico de engenharia com grande superfície
de apoio.

3 - Sistema de fixação com furos oblongos que corrigem
imperfeições de instalação da caixa de embutir.

4 - Parafusos de 25 mm auto-atarraxantes de aço bicromatizado
com fenda combinada (philips + fenda comum) para facilitar 
a instalação.

5 - Módulo de termoplástico de engenharia (material auto-extinguível
e de alto desempenho), com perfeito encaixe no suporte.

6 - Interruptores e pulsadores com contatos de prata (fixo e móvel):
garantia de maior durabilidade.

7 - Bornes de conexão de liga de cobre que possibilitam a ligação
de 2 condutores de até 2,5 mm2.

8 - Placas em termoplástico de alta resistência e diferentes texturas.

9 - Rebaixo para a fácil retirada da placa por meio de uma chave
de fenda comum.

Atributos e benefícios

• Design elegante, funcionalidade e tecnologia modular.

• Estilo clássico ou contemporâneo, conforme as combinações   
entre cores dos módulos e das placas.

• Módulos nas cores Branco, Grafite e Marfim.

• Placas com proteção UV, em várias cores e texturas que   
proporcionam combinações harmoniosas para todos os tipos
de ambiente.

• Módulos com funções diferenciadas para maior comodidade,   
segurança e conforto.

• Totalmente modular e fácil de instalar.

• Superfície lisa, sempre limpa.

• A melhor relação custo x benefício da categoria Premium.

• Para residências, escritórios ou hotéis de alto padrão.

• Em conformidade com as normas ABNT NBR NM 60.669
(interruptores) e ABNT NBR NM 60.884 (tomadas).

Valorize sua casa com o sistema
de automação residencial

• A linha Módena possui tecnologia
ideal para complementar seu sistema
de automação residencial,
com total sinergia com a linha IHC.

• Novos produtos foram criados   
especialmente para acompanhar
as mudanças e evoluções oferecidas
pelo sistema IHC.

Linha Prime Módena
Prime
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Características Gerais
1 - Adequação perfeita em caixas de embutir 4" x 2" (100 x 50 mm)

e 4" x 4"(100 x 100 mm), padrão de mercado.

2 - Suporte de termoplástico de engenharia com grande superfície
de apoio.

3 - Sistema de fixação com furos oblongos que corrigem
imperfeições de instalação da caixa de embutir.

4 - Parafusos de 25 mm auto-atarraxantes de aço bicromatizado
com fenda combinada (philips + fenda comum) para facilitar 
a instalação.

5 - Módulo de termoplástico de engenharia (material auto-extinguível
e de alto desempenho), com perfeito encaixe no suporte.

6 - Interruptores e pulsadores com contatos de prata (fixo e móvel):
garantia de maior durabilidade.

7 - Bornes de conexão de liga de cobre que possibilitam a ligação
de 2 condutores de até 2,5 mm2.

8 - Placas em termoplástico de alta resistência e diferentes texturas.

9 - Rebaixo para a fácil retirada da placa por meio de uma chave
de fenda comum.

Atributos e benefícios

• Design elegante, funcionalidade e tecnologia modular.

• Estilo clássico ou contemporâneo, conforme as combinações   
entre cores dos módulos e das placas.

• Módulos nas cores Branco, Grafite e Marfim.

• Placas com proteção UV, em várias cores e texturas que   
proporcionam combinações harmoniosas para todos os tipos
de ambiente.

• Módulos com funções diferenciadas para maior comodidade,   
segurança e conforto.

• Totalmente modular e fácil de instalar.

• Superfície lisa, sempre limpa.

• A melhor relação custo x benefício da categoria Premium.

• Para residências, escritórios ou hotéis de alto padrão.

• Em conformidade com as normas ABNT NBR NM 60.669
(interruptores) e ABNT NBR NM 60.884 (tomadas).

Valorize sua casa com o sistema
de automação residencial

• A linha Módena possui tecnologia
ideal para complementar seu sistema
de automação residencial,
com total sinergia com a linha IHC.

• Novos produtos foram criados   
especialmente para acompanhar
as mudanças e evoluções oferecidas
pelo sistema IHC.

Linha Prime Módena
Prime
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Exclusividade Conforto
a toda hora

Foto de arquivo

Produtos diferenciados

Liberdade de movimento. Sem fio nem bateria.

Pulsador e receptor Wireless (rádio freqüência)

• Com alta tecnologia, sua utilização e instalação é muito rápida, 
prática e simples.

• Não requer quebra de alvenaria por não utilizar fios elétricos 
nem bateria.

• Basta colar na parede, no vidro, na madeira ou qualquer superfície.

• Facilita o planejamento e a execução de projetos, mudanças 
de layouts e reformas de residências, escritórios, lojas ou qualquer 
tipo de ambiente, com rapidez e economia.

• Em caso de mudança, basta retirar e reinstalar em outro local, 
com a mesma facilidade.

• Ideal para prédios históricos, divisórias de escritórios etc.

• Com um simples toque você controla o que quiser: qualquer tipo 
de lâmpada, alarmes, pequenos motores que controlam persianas, 
telões, toldos elétricos e até modernos sistemas de automação.

• O Pulsador, que pode ser instalado em qualquer lugar, emite ondas
de rádio freqüência.

• O Receptor, instalado de maneira muito simples, capta as ondas 
de rádio freqüência e aciona a lâmpada ou outro equipamento 
que você quiser comandar.

Receptor Wireless (Rádio
Freqüência)

Pulsador Wireless (Rádio
Freqüência)

Receptor Wireless
(Rádio Freqüência)

Conjunto de sensor
para portas

e janelas Wireless
(Rádio Freqüência)

Imã

Sensor

Características

• Alcance de 300 metros em vão livre (sem paredes, portas, 
divisórias) e de 30 metros entre cômodos (com obstáculos como
paredes, portas, divisórias, lajes).

• Não emite poluição eletromagnética (ondas de rádio freqüência 
1.500 vezes menores quando comparadas a um telefone celular).

• O pulsador possui duas teclas de acionamento, que podem ser 
utilizadas em circuitos distintos e acompanha um adesivo
para um perfeito acabamento em paredes ou divisórias de vidro.

Sensor para portas e janelas Wireless

• Para segurança de portas, objetos de arte etc.

• O Sensor, que pode ser instalado em portas, janelas e obras 
de arte, emite ondas de rádio frequência quando é feito um
movimento que separa as suas duas partes (sensor e imã).

• O Receptor instalado de maneira muito simples, capta as ondas
de rádio freqüência e pode acionar sistemas de alarmes, centrais
telefônicas, celular ou outro sistema que você quiser comandar.

Consulte informações técnicas nas páginas 164 a 167.

Flexibilidade e economia com múltiplas possibilidades de combinações.

• Um pulsador pode acionar vários receptores

Linha Prime Módena

• Vários pulsadores podem acionar um receptor

Prime
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Exclusividade Conforto
a toda hora

Foto de arquivo

Produtos diferenciados

Liberdade de movimento. Sem fio nem bateria.

Pulsador e receptor Wireless (rádio freqüência)

• Com alta tecnologia, sua utilização e instalação é muito rápida, 
prática e simples.

• Não requer quebra de alvenaria por não utilizar fios elétricos 
nem bateria.

• Basta colar na parede, no vidro, na madeira ou qualquer superfície.

• Facilita o planejamento e a execução de projetos, mudanças 
de layouts e reformas de residências, escritórios, lojas ou qualquer 
tipo de ambiente, com rapidez e economia.

• Em caso de mudança, basta retirar e reinstalar em outro local, 
com a mesma facilidade.

• Ideal para prédios históricos, divisórias de escritórios etc.

• Com um simples toque você controla o que quiser: qualquer tipo 
de lâmpada, alarmes, pequenos motores que controlam persianas, 
telões, toldos elétricos e até modernos sistemas de automação.

• O Pulsador, que pode ser instalado em qualquer lugar, emite ondas
de rádio freqüência.

• O Receptor, instalado de maneira muito simples, capta as ondas 
de rádio freqüência e aciona a lâmpada ou outro equipamento 
que você quiser comandar.

Receptor Wireless (Rádio
Freqüência)

Pulsador Wireless (Rádio
Freqüência)

Receptor Wireless
(Rádio Freqüência)

Conjunto de sensor
para portas

e janelas Wireless
(Rádio Freqüência)

Imã

Sensor

Características

• Alcance de 300 metros em vão livre (sem paredes, portas, 
divisórias) e de 30 metros entre cômodos (com obstáculos como
paredes, portas, divisórias, lajes).

• Não emite poluição eletromagnética (ondas de rádio freqüência 
1.500 vezes menores quando comparadas a um telefone celular).

• O pulsador possui duas teclas de acionamento, que podem ser 
utilizadas em circuitos distintos e acompanha um adesivo
para um perfeito acabamento em paredes ou divisórias de vidro.

Sensor para portas e janelas Wireless

• Para segurança de portas, objetos de arte etc.

• O Sensor, que pode ser instalado em portas, janelas e obras 
de arte, emite ondas de rádio frequência quando é feito um
movimento que separa as suas duas partes (sensor e imã).

• O Receptor instalado de maneira muito simples, capta as ondas
de rádio freqüência e pode acionar sistemas de alarmes, centrais
telefônicas, celular ou outro sistema que você quiser comandar.

Consulte informações técnicas nas páginas 164 a 167.

Flexibilidade e economia com múltiplas possibilidades de combinações.

• Um pulsador pode acionar vários receptores

Linha Prime Módena

• Vários pulsadores podem acionar um receptor

Prime
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Variador de luminosidade (dimmer) digital

• Com design compatível com os demais comandos elétricos
do ambiente, varia a intensidade luminosa de uma ou mais 
lâmpadas, tornando o ambiente mais confortável
e economizando energia.

• Diferentemente dos dimmers comuns, o dimmer digital 
possibilita o controle de cargas por pulsadores comuns,
que podem ser instalados em paralelo em diversos pontos
do ambiente.

• Pode-se adquirir o módulo dimmer e os pulsadores 
separadamente, ou o conjunto que possui um pulsador
para comandar a dimmerização.

• Acende ou apaga a iluminação com apenas um pulso curto.
Pressionando-se o pulsador por mais tempo, varia a intensidade 
luminosa de uma ou mais lâmpadas.

• Memoriza a luminosidade da última regulagem.

• Para lâmpadas incandescentes, dicróicas (que não utilizam 
transformador) e pequenos motores universais.

Não recomendado para lâmpadas dicróicas que utilizem transformadores
que não permitem a variação da luminosidade.
Em caso de dúvidas, consulte o fabricante do transformador.

Detectores 8A 220V~

Especialmente desenvolvidos para uso residencial,
sua principal função é alertar para possíveis vazamentos
e acúmulo de gás, de fumaça ou inundação.

Detector de gás natural
(gás metano, usado em sistemas de aquecimento central)

Ideal para cozinhas, locais com sistema de aquecimento central etc.

Detector de gás GLP
(gás combustível doméstico, encanado ou envasado em botijões,
como propano-butano ou qualquer gás liquefeito de petróleo)

Ideal para cozinhas etc.

Detector de fumaça

Ideal para residências, escritórios, hotéis, locais com lareira ou 
com restrição a fumantes etc.

Detector de monóxido de carbono (CO)

Em locais onde ocorre emanação de monóxido de carbono (CO),
podem acontecer situações sérias de envenenamento e asfixia,
principalmente porque as pessoas não costumam perceber 
a presença do gás, que é inodoro e invisível.
Ideal para ambientes residenciais providos de sistemas 
de aquecimento como lareiras, estufas, fogões a lenha, garagens 
de automóveis e estacionamentos.

Detector de inundação

Ideal para banheiros, porões, garagens e lavanderias.

Foto de arquivo

Linha Prime Módena

Produtos diferenciados

Conforto
a toda hora

Economia
de energia

Segurança
e Proteção

Consulte informações técnicas nas páginas 154 e 155.

Consulte informações técnicas na página 170.

Prime
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Variador de luminosidade (dimmer) digital

• Com design compatível com os demais comandos elétricos
do ambiente, varia a intensidade luminosa de uma ou mais 
lâmpadas, tornando o ambiente mais confortável
e economizando energia.

• Diferentemente dos dimmers comuns, o dimmer digital 
possibilita o controle de cargas por pulsadores comuns,
que podem ser instalados em paralelo em diversos pontos
do ambiente.

• Pode-se adquirir o módulo dimmer e os pulsadores 
separadamente, ou o conjunto que possui um pulsador
para comandar a dimmerização.

• Acende ou apaga a iluminação com apenas um pulso curto.
Pressionando-se o pulsador por mais tempo, varia a intensidade 
luminosa de uma ou mais lâmpadas.

• Memoriza a luminosidade da última regulagem.

• Para lâmpadas incandescentes, dicróicas (que não utilizam 
transformador) e pequenos motores universais.

Não recomendado para lâmpadas dicróicas que utilizem transformadores
que não permitem a variação da luminosidade.
Em caso de dúvidas, consulte o fabricante do transformador.

Detectores 8A 220V~

Especialmente desenvolvidos para uso residencial,
sua principal função é alertar para possíveis vazamentos
e acúmulo de gás, de fumaça ou inundação.

Detector de gás natural
(gás metano, usado em sistemas de aquecimento central)

Ideal para cozinhas, locais com sistema de aquecimento central etc.

Detector de gás GLP
(gás combustível doméstico, encanado ou envasado em botijões,
como propano-butano ou qualquer gás liquefeito de petróleo)

Ideal para cozinhas etc.

Detector de fumaça

Ideal para residências, escritórios, hotéis, locais com lareira ou 
com restrição a fumantes etc.

Detector de monóxido de carbono (CO)

Em locais onde ocorre emanação de monóxido de carbono (CO),
podem acontecer situações sérias de envenenamento e asfixia,
principalmente porque as pessoas não costumam perceber 
a presença do gás, que é inodoro e invisível.
Ideal para ambientes residenciais providos de sistemas 
de aquecimento como lareiras, estufas, fogões a lenha, garagens 
de automóveis e estacionamentos.

Detector de inundação

Ideal para banheiros, porões, garagens e lavanderias.

Foto de arquivo

Linha Prime Módena

Produtos diferenciados

Conforto
a toda hora

Economia
de energia

Segurança
e Proteção

Consulte informações técnicas nas páginas 154 e 155.

Consulte informações técnicas na página 170.

Prime
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Arq. Aparecida Barreto,
Valéria Cardona
e Míriam Gonçalves

Produtos diferenciados

Interruptor Automático por Presença

Ao detectar a presença de pessoas ou animais (por variação 
de temperatura), liga automaticamente a iluminação de áreas
de passagem rápida, como halls, corredores de edifícios,
garagens etc., desligando em seguida, evitando que lâmpadas
fiquem acesas sem necessidade, economizando energia.

Possui regulagem frontal do tempo (de 10 segundos a 5 minutos)
que a lâmpada ficará ligada após não detectar mais nenhuma
variação no ambiente.

Possui fotocélula com regulagem na parte frontal, que permite
que o interruptor comece a operar a partir de determinado grau de
luminosidade (claridade) no ambiente, evitando que as lâmpadas
sejam ligadas quando não houver necessidade, como em áreas
que têm iluminação natural durante o dia.

Interruptor e pulsador bipolar paralelo
com parada central 6A 250V~

Para abrir e fechar persianas, acionar telões, toldos elétricos 
e pequenos motores em geral.

Ideal para home-theaters, escritórios e residências.

Garantia de conforto e comodidade para o usuário.

Arquiteta Decoradora
Marcia Domene

Minicâmera de vídeo
(colorida com áudio ou preto e branco)

Instalada em caixa de embutir 4"x 2" (100 x 50 mm)
padrão de mercado, a minicâmera de vídeo é superdiscreta,
por isso é segura.
Com alcance de até 8 metros de distância sem deformação
da imagem, é ideal para áreas que necessitem de segurança
ou monitoramento constante, como ambientes comerciais
e residenciais.

Fonte 12Vc.c. para Minicâmera de vídeo

Projetada para manter a qualidade da imagem da minicâmera,
evitando oscilações e distorções causadas por fontes comuns.
Alimentação: 127V~ ou 220V~.
Saída: 12V c.c., 2,5W.

Interruptor por cartão 5A 250V~
(Para gerenciamento de iluminação/cargas)

Gerencia a iluminação/cargas através de um cartão plástico.
Ao inserir o cartão no módulo, é liberada energia elétrica para 
o ambiente. Quando o cartão é retirado, automaticamente todo
o sistema é desligado, evitando que lâmpadas e outros equipamentos
fiquem ligados sem necessidade, economizando energia.

Sistema mecânico de acionamento, não utiliza código de barras. 
Pode ser ligado a uma minuteria, fazendo com que o fornecimento
de energia para o ambiente funcione durante determinado tempo
após a retirada do cartão.
Pode ser ligado também a um módulo de potência, para comandar
condicionadores de ar ou outros motores.

Possui um indicador luminoso na parte frontal que facilita localização
no escuro.

Ideal para hotéis, flats, academias etc.

Segurança
e Proteção

Exclusividade Economia
de energia

Linha Prime Módena

Conforto
a toda hora

Economia
de energia

Consulte informações técnicas nas páginas 161 a 163.

Consulte informações técnicas nas páginas 153, 158 e 159.

Prime
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Arq. Aparecida Barreto,
Valéria Cardona
e Míriam Gonçalves

Produtos diferenciados

Interruptor Automático por Presença

Ao detectar a presença de pessoas ou animais (por variação 
de temperatura), liga automaticamente a iluminação de áreas
de passagem rápida, como halls, corredores de edifícios,
garagens etc., desligando em seguida, evitando que lâmpadas
fiquem acesas sem necessidade, economizando energia.

Possui regulagem frontal do tempo (de 10 segundos a 5 minutos)
que a lâmpada ficará ligada após não detectar mais nenhuma
variação no ambiente.

Possui fotocélula com regulagem na parte frontal, que permite
que o interruptor comece a operar a partir de determinado grau de
luminosidade (claridade) no ambiente, evitando que as lâmpadas
sejam ligadas quando não houver necessidade, como em áreas
que têm iluminação natural durante o dia.

Interruptor e pulsador bipolar paralelo
com parada central 6A 250V~

Para abrir e fechar persianas, acionar telões, toldos elétricos 
e pequenos motores em geral.

Ideal para home-theaters, escritórios e residências.

Garantia de conforto e comodidade para o usuário.

Arquiteta Decoradora
Marcia Domene

Minicâmera de vídeo
(colorida com áudio ou preto e branco)

Instalada em caixa de embutir 4"x 2" (100 x 50 mm)
padrão de mercado, a minicâmera de vídeo é superdiscreta,
por isso é segura.
Com alcance de até 8 metros de distância sem deformação
da imagem, é ideal para áreas que necessitem de segurança
ou monitoramento constante, como ambientes comerciais
e residenciais.

Fonte 12Vc.c. para Minicâmera de vídeo

Projetada para manter a qualidade da imagem da minicâmera,
evitando oscilações e distorções causadas por fontes comuns.
Alimentação: 127V~ ou 220V~.
Saída: 12V c.c., 2,5W.

Interruptor por cartão 5A 250V~
(Para gerenciamento de iluminação/cargas)

Gerencia a iluminação/cargas através de um cartão plástico.
Ao inserir o cartão no módulo, é liberada energia elétrica para 
o ambiente. Quando o cartão é retirado, automaticamente todo
o sistema é desligado, evitando que lâmpadas e outros equipamentos
fiquem ligados sem necessidade, economizando energia.

Sistema mecânico de acionamento, não utiliza código de barras. 
Pode ser ligado a uma minuteria, fazendo com que o fornecimento
de energia para o ambiente funcione durante determinado tempo
após a retirada do cartão.
Pode ser ligado também a um módulo de potência, para comandar
condicionadores de ar ou outros motores.

Possui um indicador luminoso na parte frontal que facilita localização
no escuro.

Ideal para hotéis, flats, academias etc.

Segurança
e Proteção

Exclusividade Economia
de energia

Linha Prime Módena

Conforto
a toda hora

Economia
de energia

Consulte informações técnicas nas páginas 161 a 163.

Consulte informações técnicas nas páginas 153, 158 e 159.

Prime
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Produtos diferenciados

Brasilianita Branca Andaluzita Marfim

Cores metalizadas

Água Marinha CitrinoAlexandrita

Granada Diamante Negro

Cores cromadas*

Cristal Cromado Topázio Dourado

Cor texturizada

Rádica Imperial

* Sob consulta.
** As cores reproduzidas são indicativas.

Hematita Quartzo de Alumínio

Turmalina Marrom Ágata Champagne

MarfimGrafite

Cores standard

Branco

Cores das placas**

Cores dos módulos**

Placa-suporte para áreas úmidas IP54

Ideal para áreas externas ou ambientes úmidos como áreas 
de piscinas, portarias, lavanderias e jardins.

A placa possui um filme plástico na parte frontal resistente aos
raios UV, que permite acionar o interruptor sem a necessidade 
de abrir a tampa.

Conta ainda com uma borracha totalmente vedante na parte traseira.
Única na categoria com proteção IP54* (Norma IEC 6020).

* Proteção contra poeira e areia (sem depósito prejudicial) e projeção de água
de qualquer direção sem grande pressão (por exemplo: água de chuva).

Placa-suporte para divisórias

Solução estética e funcional para construções modernas
de escritórios, lojas ou residências que necessitam dividir
seus ambientes com praticidade e estilo.

Utilizada em divisórias de escritórios, móveis em geral
ou em locais que não possuem espaço para uma instalação
convencional.

• Opção simples com espaço para um módulo
ou dois 1/2 módulos.

• Opção dupla com espaço para dois módulos,
quatro 1/2 módulos ou um módulo e dois 1/2 módulos.

Segurança
e Proteção

Arq. João Jannini,
Ana Boverio e Cristina Sagarra

Linha Prime Módena
Prime
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Produtos diferenciados

Brasilianita Branca Andaluzita Marfim

Cores metalizadas

Água Marinha CitrinoAlexandrita

Granada Diamante Negro

Cores cromadas*

Cristal Cromado Topázio Dourado

Cor texturizada

Rádica Imperial

* Sob consulta.
** As cores reproduzidas são indicativas.

Hematita Quartzo de Alumínio

Turmalina Marrom Ágata Champagne

MarfimGrafite

Cores standard

Branco

Cores das placas**

Cores dos módulos**

Placa-suporte para áreas úmidas IP54

Ideal para áreas externas ou ambientes úmidos como áreas 
de piscinas, portarias, lavanderias e jardins.

A placa possui um filme plástico na parte frontal resistente aos
raios UV, que permite acionar o interruptor sem a necessidade 
de abrir a tampa.

Conta ainda com uma borracha totalmente vedante na parte traseira.
Única na categoria com proteção IP54* (Norma IEC 6020).

* Proteção contra poeira e areia (sem depósito prejudicial) e projeção de água
de qualquer direção sem grande pressão (por exemplo: água de chuva).

Placa-suporte para divisórias

Solução estética e funcional para construções modernas
de escritórios, lojas ou residências que necessitam dividir
seus ambientes com praticidade e estilo.

Utilizada em divisórias de escritórios, móveis em geral
ou em locais que não possuem espaço para uma instalação
convencional.

• Opção simples com espaço para um módulo
ou dois 1/2 módulos.

• Opção dupla com espaço para dois módulos,
quatro 1/2 módulos ou um módulo e dois 1/2 módulos.

Segurança
e Proteção

Arq. João Jannini,
Ana Boverio e Cristina Sagarra

Linha Prime Módena
Prime
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PRM51001 / PRM51002 / PRM51003
PRM51011 / PRM51012 / PRM51013
PRM51041 / PRM51042 / PRM51043
PRM51051 / PRM51052 / PRM51053
PRM51081 / PRM51082 / PRM51083

PRM51031 / PRM51032 / PRM51033
PRM51071 / PRM51072 / PRM51073

Módulos interruptores 10A 250V~
Branco Grafite Marfim

Interruptor simples 1 módulo PRM51001 PRM51002 PRM51003

Interruptor simples luminoso* 1 módulo PRM51011 PRM51012 PRM51013

Interruptor simples 1/2 módulo PRM51031 PRM51032 PRM51033

Interruptor simples 3 módulos PRM51201 PRM51202 PRM51203

Interruptor paralelo 1 módulo PRM51041 PRM51042 PRM51043

Interruptor paralelo luminoso* 1 módulo PRM51051 PRM51052 PRM51053

Interruptor paralelo 1/2 módulo PRM51071 PRM51072 PRM51073

Interruptor paralelo 3 módulos PRM51141 PRM51142 PRM51143

Interruptor bipolar simples 1 módulo PRM51021 PRM51022 PRM51023

Interruptor bipolar paralelo 1 módulo PRM51061 PRM51062 PRM51063

Interruptor intermediário 1 módulo PRM51081 PRM51082 PRM51083

* Com lâmpada incorporada.
Não recomendado para acionamento de lâmpadas fluorescentes com reatores eletrônicos.

Módulos pulsadores 10A 250V~
Pulsador campainha 1 módulo PRM52001 PRM52002 PRM52003

Pulsador campainha luminoso* 1 módulo PRM52011 PRM52012 PRM52013

Pulsador minuteria 1 módulo PRM52041 PRM52042 PRM52043

Pulsador minuteria luminoso* 1 módulo PRM52051 PRM52052 PRM52053

Pulsador universal 1 módulo PRM52061 PRM52062 PRM52063

Pulsador universal 1/2 módulo PRM52081 PRM52082 PRM52083

Pulsador com símbolo dimmer 1 módulo PRM52411 PRM52412 PRM52413

* Com lâmpada incorporada.
Não recomendado para acionamento de lâmpadas fluorescentes com reatores eletrônicos.

Módulos de comando de persianas e motores
Interruptor bipolar paralelo
com parada central 6A 250V~ 1 módulo PRM51091 PRM51092 PRM51093

Pulsador bipolar paralelo
com parada central 6A 250V~ 1 módulo PRM52091 PRM52092 PRM52093

• Para persianas, telões, toldos elétricos e pequenos motores em geral.

PRM51021 / PRM51022 / PRM51023
PRM51061 / PRM51062 / PRM51063

PRM52001 / PRM52002 / PRM52003
PRM52011 / PRM52012 / PRM52013

Módulos tomadas de energia elétrica
Branco Grafite Marfim

Padrão brasileiro 2P + T
(Norma NBR14136) 1 módulo
10A 250V~ PRM54141 PRM54142 PRM54143

20A 250V~ PRM54151 PRM54152 PRM54153

20A 250V~
(fundo vermelho para identificação de circuitos) PRM54161 PRM54162 PRM54163

PRM51201 / PRM51202 / PRM51203
PRM51141 / PRM51142 / PRM51143

PRM52061 / PRM52062 / PRM52063

PRM51091 / PRM51092 / PRM51093 PRM52091 / PRM52092 / PRM52093

PRM54141 / PRM54142 / PRM54143
PRM54151 / PRM54152 / PRM54153
PRM54161 / PRM54162 / PRM54163

Módulos tomadas de comunicação
4P padrão Telebrás 2 módulos PRM54371 PRM54372 PRM54373

RJ11 (2 fios) 1 módulo PRM54321 PRM54322 PRM54323

RJ45 (8 fios) UTP cat. 5E 1 módulo PRM54401 PRM54402 PRM54403

RJ45 (8 fios) UTP cat. 6 1 módulo PRM54441 PRM54442 PRM54443

Tomada para antena de TV
com borne para derivação
(para cabo coaxial Ø 9mm, tipo F)  1 módulo PRM54311 PRM54312 PRM54313

Tomada para antena de TV
Utilizada como simples conector
(para cabo coaxial Ø 9mm, tipo F)  1 módulo PRM54331 PRM54332 PRM54333

PRM52041 / PRM52042 / PRM52043
PRM52051 / PRM52052 / PRM52053

PRM52081 / PRM52082 / PRM52083

PRM52411/ PRM52412/ PRM52413

Módulos campainhas
Campainha cigarra 127V~ 1 módulo PRM53011 PRM53012 PRM53013

Campainha cigarra 220V~ 1 módulo PRM53001 PRM53002 PRM53003

Campainha eletrônica 2 tons
70 db (aprox.)
90 a 230V~ 3 módulos PRM53051 PRM53052 PRM53053

• Exclusiva, é a única campainha eletrônica com 2 tons diferenciados que pode
ser instalada em caixas de embutir 4” x 2” ou 4” x 4” padrão de mercado.

• Ideal para ambientes que possuem mais de uma entrada que precisam ser identificadas,
como um apartamento que possui entrada social e entrada de serviço distintas.

• Possui um tom eletrônico tipo “ding dong” e outro tom musical.

Importante: por se tratar de produto eletrônico, necessita de fase e neutro para a correta
instalação.

PRM53011 / PRM53012 / PRM53013
PRM53001 / PRM53002 / PRM53003

PRM53051 / PRM53052 / PRM53053

Módulos complementares
Módulo cego 1 módulo PRM57001 PRM57002 PRM57003

Módulo cego 1/2 módulo PRM57011 PRM57012 PRM57013

Saída de fio 1 módulo PRM57021 PRM57022 PRM57023

Tampa para conector RJ45 AMP* 1 módulo PRM57051 PRM57052 PRM57053

Lâmpada neon para interruptores
e pulsadores PRM57000

* Somente tampa frontal, sem conector.

PRM57001 / PRM57002 / PRM57003 PRM57011 / PRM57012 / PRM57013

PRM57021 / PRM57022 / PRM57023

PRM57051 / PRM57052 / PRM57053

PRM57051 / PRM57052 / PRM57053

PRM57000

PRM54321 / PRM54322 / PRM54323

PRM54311 / PRM54312 / PRM54313
PRM54331 / PRM54332 / PRM54333

PRM54401 / PRM54402 / PRM54403
PRM54441 / PRM54442 / PRM54443

PRM54371 / PRM54372 / PRM54373

PRM51021 / PRM51022 / PRM51023
PRM51061 / PRM51062 / PRM51063

Códigos, cores e descrição

Prime

Exclusividade
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PRM51001 / PRM51002 / PRM51003
PRM51011 / PRM51012 / PRM51013
PRM51041 / PRM51042 / PRM51043
PRM51051 / PRM51052 / PRM51053
PRM51081 / PRM51082 / PRM51083

PRM51031 / PRM51032 / PRM51033
PRM51071 / PRM51072 / PRM51073

Módulos interruptores 10A 250V~
Branco Grafite Marfim

Interruptor simples 1 módulo PRM51001 PRM51002 PRM51003

Interruptor simples luminoso* 1 módulo PRM51011 PRM51012 PRM51013

Interruptor simples 1/2 módulo PRM51031 PRM51032 PRM51033

Interruptor simples 3 módulos PRM51201 PRM51202 PRM51203

Interruptor paralelo 1 módulo PRM51041 PRM51042 PRM51043

Interruptor paralelo luminoso* 1 módulo PRM51051 PRM51052 PRM51053

Interruptor paralelo 1/2 módulo PRM51071 PRM51072 PRM51073

Interruptor paralelo 3 módulos PRM51141 PRM51142 PRM51143

Interruptor bipolar simples 1 módulo PRM51021 PRM51022 PRM51023

Interruptor bipolar paralelo 1 módulo PRM51061 PRM51062 PRM51063

Interruptor intermediário 1 módulo PRM51081 PRM51082 PRM51083

* Com lâmpada incorporada.
Não recomendado para acionamento de lâmpadas fluorescentes com reatores eletrônicos.

Módulos pulsadores 10A 250V~
Pulsador campainha 1 módulo PRM52001 PRM52002 PRM52003

Pulsador campainha luminoso* 1 módulo PRM52011 PRM52012 PRM52013

Pulsador minuteria 1 módulo PRM52041 PRM52042 PRM52043

Pulsador minuteria luminoso* 1 módulo PRM52051 PRM52052 PRM52053

Pulsador universal 1 módulo PRM52061 PRM52062 PRM52063

Pulsador universal 1/2 módulo PRM52081 PRM52082 PRM52083

Pulsador com símbolo dimmer 1 módulo PRM52411 PRM52412 PRM52413

* Com lâmpada incorporada.
Não recomendado para acionamento de lâmpadas fluorescentes com reatores eletrônicos.

Módulos de comando de persianas e motores
Interruptor bipolar paralelo
com parada central 6A 250V~ 1 módulo PRM51091 PRM51092 PRM51093

Pulsador bipolar paralelo
com parada central 6A 250V~ 1 módulo PRM52091 PRM52092 PRM52093

• Para persianas, telões, toldos elétricos e pequenos motores em geral.

PRM51021 / PRM51022 / PRM51023
PRM51061 / PRM51062 / PRM51063

PRM52001 / PRM52002 / PRM52003
PRM52011 / PRM52012 / PRM52013

Módulos tomadas de energia elétrica
Branco Grafite Marfim

Padrão brasileiro 2P + T
(Norma NBR14136) 1 módulo
10A 250V~ PRM54141 PRM54142 PRM54143

20A 250V~ PRM54151 PRM54152 PRM54153

20A 250V~
(fundo vermelho para identificação de circuitos) PRM54161 PRM54162 PRM54163

PRM51201 / PRM51202 / PRM51203
PRM51141 / PRM51142 / PRM51143

PRM52061 / PRM52062 / PRM52063

PRM51091 / PRM51092 / PRM51093 PRM52091 / PRM52092 / PRM52093

PRM54141 / PRM54142 / PRM54143
PRM54151 / PRM54152 / PRM54153
PRM54161 / PRM54162 / PRM54163

Módulos tomadas de comunicação
4P padrão Telebrás 2 módulos PRM54371 PRM54372 PRM54373

RJ11 (2 fios) 1 módulo PRM54321 PRM54322 PRM54323

RJ45 (8 fios) UTP cat. 5E 1 módulo PRM54401 PRM54402 PRM54403

RJ45 (8 fios) UTP cat. 6 1 módulo PRM54441 PRM54442 PRM54443

Tomada para antena de TV
com borne para derivação
(para cabo coaxial Ø 9mm, tipo F)  1 módulo PRM54311 PRM54312 PRM54313

Tomada para antena de TV
Utilizada como simples conector
(para cabo coaxial Ø 9mm, tipo F)  1 módulo PRM54331 PRM54332 PRM54333

PRM52041 / PRM52042 / PRM52043
PRM52051 / PRM52052 / PRM52053

PRM52081 / PRM52082 / PRM52083

PRM52411/ PRM52412/ PRM52413

Módulos campainhas
Campainha cigarra 127V~ 1 módulo PRM53011 PRM53012 PRM53013

Campainha cigarra 220V~ 1 módulo PRM53001 PRM53002 PRM53003

Campainha eletrônica 2 tons
70 db (aprox.)
90 a 230V~ 3 módulos PRM53051 PRM53052 PRM53053

• Exclusiva, é a única campainha eletrônica com 2 tons diferenciados que pode
ser instalada em caixas de embutir 4” x 2” ou 4” x 4” padrão de mercado.

• Ideal para ambientes que possuem mais de uma entrada que precisam ser identificadas,
como um apartamento que possui entrada social e entrada de serviço distintas.

• Possui um tom eletrônico tipo “ding dong” e outro tom musical.

Importante: por se tratar de produto eletrônico, necessita de fase e neutro para a correta
instalação.

PRM53011 / PRM53012 / PRM53013
PRM53001 / PRM53002 / PRM53003

PRM53051 / PRM53052 / PRM53053

Módulos complementares
Módulo cego 1 módulo PRM57001 PRM57002 PRM57003

Módulo cego 1/2 módulo PRM57011 PRM57012 PRM57013

Saída de fio 1 módulo PRM57021 PRM57022 PRM57023

Tampa para conector RJ45 AMP* 1 módulo PRM57051 PRM57052 PRM57053

Lâmpada neon para interruptores
e pulsadores PRM57000

* Somente tampa frontal, sem conector.

PRM57001 / PRM57002 / PRM57003 PRM57011 / PRM57012 / PRM57013

PRM57021 / PRM57022 / PRM57023

PRM57051 / PRM57052 / PRM57053

PRM57051 / PRM57052 / PRM57053

PRM57000

PRM54321 / PRM54322 / PRM54323

PRM54311 / PRM54312 / PRM54313
PRM54331 / PRM54332 / PRM54333

PRM54401 / PRM54402 / PRM54403
PRM54441 / PRM54442 / PRM54443

PRM54371 / PRM54372 / PRM54373

PRM51021 / PRM51022 / PRM51023
PRM51061 / PRM51062 / PRM51063

Códigos, cores e descrição

Prime

Exclusividade



Central de Relacionamento : (11) 2894-6470
www.brasdistribuidora.com.br Elétrica

LINHA PRIME MÓDENA

13/18
3938

Linha Prime Módena

PRM55061 / PRM55062 / PRM55063
PRM55001 / PRM55002 / PRM55003

PRM55081 / PRM55082 / PRM55083
PRM55051 / PRM55052 / PRM55053

PRM55071 / PRM55072 / PRM55073
PRM55021 / PRM55022 / PRM55023

PRM55131 / PRM55132 / PRM55133
PRM55101 / PRM55102 / PRM55103

PRM55121 / PRM55122 / PRM55123
PRM55091 / PRM55092 / PRM55093

Módulos eletrônicos
Branco Grafite Marfim

Variador de luminosidade (dimmer) rotativo

Para lâmpada incandescente
127V~ 250W 1 módulo PRM55061 PRM55062 PRM55063

Para lâmpada incandescente
220V~ 400W 1 módulo PRM55001 PRM55002 PRM55003

Para lâmpada incandescente
127V~ 400W 2 módulos PRM55121 PRM55122 PRM55123

Para lâmpada incandescente
220V~ 600W 2 módulos PRM55091 PRM55092 PRM55093

Para lâmpada dicróica
127V~ 250W 1 módulo PRM55071 PRM55072 PRM55073

Para lâmpada dicróica
220V~ 400W 1 módulo PRM55021 PRM55022 PRM55023

Para lâmpada dicróica
127V~ 400W 2 módulos PRM55131 PRM55132 PRM55133

Para lâmpada dicróica
220V~ 600W 2 módulos PRM55101 PRM55102 PRM55103

• O variador para lâmpada incandescente não pode ser utilizado com lâmpada dicróica
e vice-versa.

• Não recomendado para lâmpadas dicróicas que utilizem transformadores que não
permitem a variação de luminosidade. Em caso de dúvidas, consulte o fabricante
do transformador.

Variador de luminosidade (dimmer) digital
90 a 230V~ 2 módulos PRM56391 PRM56392 PRM56393

• 300W em 127V~
• 500W em 220V~
• Possibilita o controle de cargas por pulsadores comuns, que podem ser instalados

em paralelo em diversos pontos do ambiente.

Variador eletrônico para ventilador
127V~ 250W 1 módulo PRM55081 PRM55082 PRM55083

220V~ 400W 1 módulo PRM55051 PRM55052 PRM55053

Variador de volume de som
0,25W (RMS) e 2W (PMPO) 1 módulo PRM55041 PRM55042 PRM55043

• Varia o volume do som em locais que possuem linha de música funcional
(centrais de som ambiente).

PRM55041 / PRM55042 / PRM55043

PRM56391 / PRM56392 / PRM56393

Conforto
a toda hora

Economia
de energia

Conforto
a toda hora

Economia
de energia

PRM53141 / PRM53142 / PRM53143
PRM53131 / PRM53132 / PRM53133

PRM56121 / PRM56122 / PRM56123
PRM56041 / PRM56042 / PRM56043

PRM56051 / PRM56052 / PRM56053
PRM56051C / PRM56052C / PRM56053C

PRM56091 / PRM56092 / PRM56093

Módulos eletrônicos
Branco Grafite Marfim

Interruptor automático por presença
127V~ 2 módulos PRM56111 PRM56112 PRM56113

220V~ 2 módulos PRM56101 PRM56102 PRM56103

• Para lâmpada incandescente: 500W em 127V~ / 1.000W em 220V~
• Para lâmpada fluorescente: 120W em 127V~ / 240W em 220V~
• Recomendamos o uso de reatores/lâmpadas com alto fator de potência (cos ϕ > 0,9)

Minuteria eletrônica 120 segundos
127V~ 400W 2 módulos PRM56031 PRM56032 PRM56033

220V~ 800W 2 módulos PRM56001 PRM56002 PRM56003

Minuteria eletrônica 30 segundos
90 a 230V~ 2 módulos PRM560311 PRM560322 PRM560333

• Para lâmpada incandescente: 500W em 127V~ / 1.000W em 220V~
• Para lâmpada fluorescente: 150W em 127V~ / 300W em 220V~
• Aciona e mantém acesa qualquer tipo de lâmpada pelo tempo predeterminado após

o acionamento do pulsador.

Interruptor por cartão para
gerenciamento de iluminação/cargas
5A 250V~ 3 módulos PRM56091 PRM56092 PRM56093

• Ideal para hotéis, motéis, flats etc.

Minicâmera de vídeo p/b
12Vc.c. 2 módulos PRM56051 PRM56052 PRM56053

Minicâmera de vídeo colorida com áudio
12Vc.c. 2 módulos PRM56051C PRM56052C PRM56053C

Fonte 12Vc.c. para minicâmera de vídeo
127V~ 2 módulos PRM53141 PRM53142 PRM53143

220V~ 2 módulos PRM53131 PRM53132 PRM53133

Protetor de tensão
127V~ 2 módulos PRM56121 PRM56122 PRM56123

220V~ 2 módulos PRM56041 PRM56042 PRM56043

• Protege aparelhos ligados a uma tomada contra variações anormais
da rede elétrica (15% acima ou abaixo).

• Ideal para proteger aparelhos de TV, DVD, som, home theather etc.
• Carga máxima: 1.000W em 250V~
• O protetor de tensão não é um filtro de linha e não protege os equipamentos

contra oscilações bruscas na tensão (causadas por raio, por exemplo).

PRM56111 / PRM56112 / PRM56113
PRM56101 / PRM56102 / PRM56103

PRM56031 / PRM56032 / PRM56033
PRM56001 / PRM56002 / PRM56003

PRM560311 / PRM560322 / PRM560333

Segurança
e Proteção

Códigos, cores e descrição

Prime

Consulte informações técnicas nas páginas 154 a 156. Consulte informações técnicas nas páginas 157 a 164.
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PRM55061 / PRM55062 / PRM55063
PRM55001 / PRM55002 / PRM55003

PRM55081 / PRM55082 / PRM55083
PRM55051 / PRM55052 / PRM55053

PRM55071 / PRM55072 / PRM55073
PRM55021 / PRM55022 / PRM55023

PRM55131 / PRM55132 / PRM55133
PRM55101 / PRM55102 / PRM55103

PRM55121 / PRM55122 / PRM55123
PRM55091 / PRM55092 / PRM55093

Módulos eletrônicos
Branco Grafite Marfim

Variador de luminosidade (dimmer) rotativo

Para lâmpada incandescente
127V~ 250W 1 módulo PRM55061 PRM55062 PRM55063

Para lâmpada incandescente
220V~ 400W 1 módulo PRM55001 PRM55002 PRM55003

Para lâmpada incandescente
127V~ 400W 2 módulos PRM55121 PRM55122 PRM55123

Para lâmpada incandescente
220V~ 600W 2 módulos PRM55091 PRM55092 PRM55093

Para lâmpada dicróica
127V~ 250W 1 módulo PRM55071 PRM55072 PRM55073

Para lâmpada dicróica
220V~ 400W 1 módulo PRM55021 PRM55022 PRM55023

Para lâmpada dicróica
127V~ 400W 2 módulos PRM55131 PRM55132 PRM55133

Para lâmpada dicróica
220V~ 600W 2 módulos PRM55101 PRM55102 PRM55103

• O variador para lâmpada incandescente não pode ser utilizado com lâmpada dicróica
e vice-versa.

• Não recomendado para lâmpadas dicróicas que utilizem transformadores que não
permitem a variação de luminosidade. Em caso de dúvidas, consulte o fabricante
do transformador.

Variador de luminosidade (dimmer) digital
90 a 230V~ 2 módulos PRM56391 PRM56392 PRM56393

• 300W em 127V~
• 500W em 220V~
• Possibilita o controle de cargas por pulsadores comuns, que podem ser instalados

em paralelo em diversos pontos do ambiente.

Variador eletrônico para ventilador
127V~ 250W 1 módulo PRM55081 PRM55082 PRM55083

220V~ 400W 1 módulo PRM55051 PRM55052 PRM55053

Variador de volume de som
0,25W (RMS) e 2W (PMPO) 1 módulo PRM55041 PRM55042 PRM55043

• Varia o volume do som em locais que possuem linha de música funcional
(centrais de som ambiente).

PRM55041 / PRM55042 / PRM55043

PRM56391 / PRM56392 / PRM56393

Conforto
a toda hora

Economia
de energia

Conforto
a toda hora

Economia
de energia

PRM53141 / PRM53142 / PRM53143
PRM53131 / PRM53132 / PRM53133

PRM56121 / PRM56122 / PRM56123
PRM56041 / PRM56042 / PRM56043

PRM56051 / PRM56052 / PRM56053
PRM56051C / PRM56052C / PRM56053C

PRM56091 / PRM56092 / PRM56093

Módulos eletrônicos
Branco Grafite Marfim

Interruptor automático por presença
127V~ 2 módulos PRM56111 PRM56112 PRM56113

220V~ 2 módulos PRM56101 PRM56102 PRM56103

• Para lâmpada incandescente: 500W em 127V~ / 1.000W em 220V~
• Para lâmpada fluorescente: 120W em 127V~ / 240W em 220V~
• Recomendamos o uso de reatores/lâmpadas com alto fator de potência (cos ϕ > 0,9)

Minuteria eletrônica 120 segundos
127V~ 400W 2 módulos PRM56031 PRM56032 PRM56033

220V~ 800W 2 módulos PRM56001 PRM56002 PRM56003

Minuteria eletrônica 30 segundos
90 a 230V~ 2 módulos PRM560311 PRM560322 PRM560333

• Para lâmpada incandescente: 500W em 127V~ / 1.000W em 220V~
• Para lâmpada fluorescente: 150W em 127V~ / 300W em 220V~
• Aciona e mantém acesa qualquer tipo de lâmpada pelo tempo predeterminado após

o acionamento do pulsador.

Interruptor por cartão para
gerenciamento de iluminação/cargas
5A 250V~ 3 módulos PRM56091 PRM56092 PRM56093

• Ideal para hotéis, motéis, flats etc.

Minicâmera de vídeo p/b
12Vc.c. 2 módulos PRM56051 PRM56052 PRM56053

Minicâmera de vídeo colorida com áudio
12Vc.c. 2 módulos PRM56051C PRM56052C PRM56053C

Fonte 12Vc.c. para minicâmera de vídeo
127V~ 2 módulos PRM53141 PRM53142 PRM53143

220V~ 2 módulos PRM53131 PRM53132 PRM53133

Protetor de tensão
127V~ 2 módulos PRM56121 PRM56122 PRM56123

220V~ 2 módulos PRM56041 PRM56042 PRM56043

• Protege aparelhos ligados a uma tomada contra variações anormais
da rede elétrica (15% acima ou abaixo).

• Ideal para proteger aparelhos de TV, DVD, som, home theather etc.
• Carga máxima: 1.000W em 250V~
• O protetor de tensão não é um filtro de linha e não protege os equipamentos

contra oscilações bruscas na tensão (causadas por raio, por exemplo).

PRM56111 / PRM56112 / PRM56113
PRM56101 / PRM56102 / PRM56103

PRM56031 / PRM56032 / PRM56033
PRM56001 / PRM56002 / PRM56003

PRM560311 / PRM560322 / PRM560333

Segurança
e Proteção

Códigos, cores e descrição

Prime

Consulte informações técnicas nas páginas 154 a 156. Consulte informações técnicas nas páginas 157 a 164.
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Tecnologia Wireless (sem fio)
Branco Grafite Marfim

Módulo pulsador wireless
(transmissor de rádio frequência) 2 módulos PRM52801 PRM52802 PRM52803

Suporte 4’’x 2’’ para
módulo pulsador wireless PRM58303 PRM58304 PRM58305

Sensor para portas e janelas wireless
(transmissor de rádio frequência) PRM51900

Receptor de rádio frequência 5A
127V~ PRM51800

220V~ PRM51810

Módulos de potência

Módulo de potência para iluminação
90 a 230V~  2 módulos
Versão 10A PRM56401 PRM56402 PRM56403

• Comandado por um interruptor, habilita ou desabilita setores de carga de iluminação.

Módulo de potência para motores
90 a 230V~ 2 módulos

Versão 10A PRM56201 PRM56202 PRM56203
(Para condicionadores de ar até 15.000 BTU’S,
trituradores de alimentos etc.)

Versão 20A PRM56301 PRM56302 PRM56303
(Para condicionadores de ar até 30.000 BTU’S)

• Normalmente utiliza-se um interruptor bipolar para ligar e desligar um aparelho
de condicionador de ar ou triturador de alimentos. Sem um módulo de potência,
a vida útil do interruptor bipolar é muito reduzida, queimando constantemente devido
ao pico de corrente gerado para dar a partida no motor do aparelho.
Deve-se utilizar o módulo de potência para evitar esse tipo de problema.

PRM56401/ PRM56402/ PRM56403 PRM56201/ PRM56202/ PRM56203
PRM56301/ PRM56302/ PRM56303

PRM58303 / PRM58304 / PRM58305

PRM51800 / PRM51810PRM51900

Linha Prime Módena

PRM52801 / PRM52802 / PRM52803

Consulte informações técnicas nas páginas 168 e 169.

Consulte informações técnicas na página 170.

Segurança
e Proteção

Exclusividade Conforto
a toda hora

Economia
de energia

Segurança
e Proteção

Placas diferenciadas

Placa-suporte para áreas úmidas IP54
para 3 módulos PRM57301 PRM57302 PRM57303

Placa-suporte para divisórias em geral
para 1 módulo ou 2 1/2módulos PRM58311 PRM58312 PRM58313

Placa-suporte para divisórias em geral
para 2 módulos ou 4 1/2módulos PRM58321 PRM58322 PRM58323

PRM57301 / PRM57302 / PRM57303

PRM58321 / PRM58322 / PRM58323

PRM58311 / PRM58312 / PRM58313

Módulos de sinalização
Código

Luz sinalizadora
Branca 1 módulo PRM56021

Verde 1 módulo PRM56025

Vermelha 1 módulo PRM56024

• Ideal para sinalizar áreas de acesso restrito como salas de revelação
fotográfica, salas de reunião, consultórios médicos etc.

Luz balizadora branca
127 / 220V~ 1 módulo PRM56221

• Para balizamento de escadas, corredores etc.
• Pode atuar como luz de emergência se ligada a um nobreak.
• Potência 2,5W.

PRM56021 / PRM56025 / PRM56024 / PRM56221

Módulos detectores 8A 220V~
Branco Grafite Marfim

Detector de gás natural PRM56111D PRM56112D PRM56113D

Detector de gás GLP PRM56151 PRM56152 PRM56153

Detector de fumaça PRM56121D PRM56122D PRM56123D

Detector de monóxido de carbono PRM56131 PRM56132 PRM56133

Detector de inundação PRM56141 PRM56142 PRM56143

3 módulos

PRM56111D / PRM56112D
PRM56113D

PRM56151 / PRM56152 / PRM56153

PRM56121D / PRM56122D
PRM56123D

PRM56131 / PRM56132 / PRM56133

PRM56141 / PRM56142 / PRM56143
L= 1,4 metros

Códigos, cores e descrição

Prime
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Tecnologia Wireless (sem fio)
Branco Grafite Marfim

Módulo pulsador wireless
(transmissor de rádio frequência) 2 módulos PRM52801 PRM52802 PRM52803

Suporte 4’’x 2’’ para
módulo pulsador wireless PRM58303 PRM58304 PRM58305

Sensor para portas e janelas wireless
(transmissor de rádio frequência) PRM51900

Receptor de rádio frequência 5A
127V~ PRM51800

220V~ PRM51810

Módulos de potência

Módulo de potência para iluminação
90 a 230V~  2 módulos
Versão 10A PRM56401 PRM56402 PRM56403

• Comandado por um interruptor, habilita ou desabilita setores de carga de iluminação.

Módulo de potência para motores
90 a 230V~ 2 módulos

Versão 10A PRM56201 PRM56202 PRM56203
(Para condicionadores de ar até 15.000 BTU’S,
trituradores de alimentos etc.)

Versão 20A PRM56301 PRM56302 PRM56303
(Para condicionadores de ar até 30.000 BTU’S)

• Normalmente utiliza-se um interruptor bipolar para ligar e desligar um aparelho
de condicionador de ar ou triturador de alimentos. Sem um módulo de potência,
a vida útil do interruptor bipolar é muito reduzida, queimando constantemente devido
ao pico de corrente gerado para dar a partida no motor do aparelho.
Deve-se utilizar o módulo de potência para evitar esse tipo de problema.

PRM56401/ PRM56402/ PRM56403 PRM56201/ PRM56202/ PRM56203
PRM56301/ PRM56302/ PRM56303

PRM58303 / PRM58304 / PRM58305

PRM51800 / PRM51810PRM51900

Linha Prime Módena

PRM52801 / PRM52802 / PRM52803

Consulte informações técnicas nas páginas 168 e 169.

Consulte informações técnicas na página 170.

Segurança
e Proteção

Exclusividade Conforto
a toda hora

Economia
de energia

Segurança
e Proteção

Placas diferenciadas

Placa-suporte para áreas úmidas IP54
para 3 módulos PRM57301 PRM57302 PRM57303

Placa-suporte para divisórias em geral
para 1 módulo ou 2 1/2módulos PRM58311 PRM58312 PRM58313

Placa-suporte para divisórias em geral
para 2 módulos ou 4 1/2módulos PRM58321 PRM58322 PRM58323

PRM57301 / PRM57302 / PRM57303

PRM58321 / PRM58322 / PRM58323

PRM58311 / PRM58312 / PRM58313

Módulos de sinalização
Código

Luz sinalizadora
Branca 1 módulo PRM56021

Verde 1 módulo PRM56025

Vermelha 1 módulo PRM56024

• Ideal para sinalizar áreas de acesso restrito como salas de revelação
fotográfica, salas de reunião, consultórios médicos etc.

Luz balizadora branca
127 / 220V~ 1 módulo PRM56221

• Para balizamento de escadas, corredores etc.
• Pode atuar como luz de emergência se ligada a um nobreak.
• Potência 2,5W.

PRM56021 / PRM56025 / PRM56024 / PRM56221

Módulos detectores 8A 220V~
Branco Grafite Marfim

Detector de gás natural PRM56111D PRM56112D PRM56113D

Detector de gás GLP PRM56151 PRM56152 PRM56153

Detector de fumaça PRM56121D PRM56122D PRM56123D

Detector de monóxido de carbono PRM56131 PRM56132 PRM56133

Detector de inundação PRM56141 PRM56142 PRM56143

3 módulos

PRM56111D / PRM56112D
PRM56113D

PRM56151 / PRM56152 / PRM56153

PRM56121D / PRM56122D
PRM56123D

PRM56131 / PRM56132 / PRM56133

PRM56141 / PRM56142 / PRM56143
L= 1,4 metros

Códigos, cores e descrição

Prime
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PRM58001 / PRM58003
PRM58041 / PRM58042
PRM58043 / PRM58012
PRM58008 / PRM58004
PRM58007 / PRM58015
PRM58016 / PRM58023
PRM58022 / PRM58024

PRM58201 / PRM58203
PRM58241 / PRM58242
PRM58243 / PRM58212
PRM58208 / PRM58204
PRM58207 / PRM58215
PRM58216 / PRM58223
PRM58222 / PRM58224

PRM58300 PRM58301

Linha Prime Módena

Conjuntos montados 4” x 2”
Branco Grafite Marfim

Variador de luminosidade (dimmer) digital
(com pulsador, sem placa) PRM65391 PRM65491 PRM65591

Pulsador wireless (sem fio)
(transmissor de rádio freqüência, com placa branca) PRM65081

Interruptor simples 10A 250V~ PRM65950

Tomada padrão brasileiro 2P + T 10A 250V~ PRM65906

PRM65391 / PRM65491 / PRM65591
PRM65391
Modena

PRM65081

PRM65906
Conjunto tomada padrão bras 2P+T placa 4”x2”
Modena

Conjunto interrruptor simples - Placa 4"x2"
Modena

PRM65950
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4" x 2"

Para placas 4" x 2" Para placas 4" x 4"

Para 2 módulos

4" x 4" Placa para áreas úmidas IP 54

Placas

Suportes

Dimensões (mm)

Para divisórias
Para 1 módulo

50

1/2  módulo 1 módulo 2 módulos 3 módulos

Módulos
Consulte informações técnicas nas páginas 155, 164 a 167.

Placas e suportes
4” x 2” 4” x 4”

Cores Standard                    3 postos 6 postos
Brasilianita Branca PRM58001 PRM58201

Andaluzita Marfim PRM58003 PRM58203

Cores metalizadas
Água Marinha PRM58041 PRM58241

Alexandrita PRM58042 PRM58242

Granada PRM58043 PRM58243

Diamante Negro PRM58012 PRM58212

Quartzo de Alumínio PRM58008 PRM58208

Hematita PRM58004 PRM58204

Citrino PRM58007 PRM58207

Turmalina Marrom PRM58015 PRM58215

Ágata Champagne PRM58016 PRM58216

Cores cromadas
Cristal Cromado* PRM58023 PRM58223

Topázio Dourado* PRM58022 PRM58222

Cor texturizada
Rádica Imperial PRM58024 PRM58224

Suportes
Para 3 módulos PRM58300

Para 6 módulos PRM58301

* Sob consulta.

Códigos, cores e descrição

Prime
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PRM58001 / PRM58003
PRM58041 / PRM58042
PRM58043 / PRM58012
PRM58008 / PRM58004
PRM58007 / PRM58015
PRM58016 / PRM58023
PRM58022 / PRM58024

PRM58201 / PRM58203
PRM58241 / PRM58242
PRM58243 / PRM58212
PRM58208 / PRM58204
PRM58207 / PRM58215
PRM58216 / PRM58223
PRM58222 / PRM58224

PRM58300 PRM58301

Linha Prime Módena

Conjuntos montados 4” x 2”
Branco Grafite Marfim

Variador de luminosidade (dimmer) digital
(com pulsador, sem placa) PRM65391 PRM65491 PRM65591

Pulsador wireless (sem fio)
(transmissor de rádio freqüência, com placa branca) PRM65081

Interruptor simples 10A 250V~ PRM65950

Tomada padrão brasileiro 2P + T 10A 250V~ PRM65906

PRM65391 / PRM65491 / PRM65591
PRM65391
Modena

PRM65081

PRM65906
Conjunto tomada padrão bras 2P+T placa 4”x2”
Modena

Conjunto interrruptor simples - Placa 4"x2"
Modena

PRM65950
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4" x 2"

Para placas 4" x 2" Para placas 4" x 4"

Para 2 módulos

4" x 4" Placa para áreas úmidas IP 54

Placas

Suportes

Dimensões (mm)

Para divisórias
Para 1 módulo

50

1/2  módulo 1 módulo 2 módulos 3 módulos

Módulos
Consulte informações técnicas nas páginas 155, 164 a 167.

Placas e suportes
4” x 2” 4” x 4”

Cores Standard                    3 postos 6 postos
Brasilianita Branca PRM58001 PRM58201

Andaluzita Marfim PRM58003 PRM58203

Cores metalizadas
Água Marinha PRM58041 PRM58241

Alexandrita PRM58042 PRM58242

Granada PRM58043 PRM58243

Diamante Negro PRM58012 PRM58212

Quartzo de Alumínio PRM58008 PRM58208

Hematita PRM58004 PRM58204

Citrino PRM58007 PRM58207

Turmalina Marrom PRM58015 PRM58215

Ágata Champagne PRM58016 PRM58216

Cores cromadas
Cristal Cromado* PRM58023 PRM58223

Topázio Dourado* PRM58022 PRM58222

Cor texturizada
Rádica Imperial PRM58024 PRM58224

Suportes
Para 3 módulos PRM58300

Para 6 módulos PRM58301

* Sob consulta.

Códigos, cores e descrição

Prime


