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Apresentação

 É com grande satisfação que apresentamos o catálogo de produtos 2015. Esta nova 
edição reforça nosso compromisso de trabalhar com as melhores marcas e produtos.

 Fundada em 1978, a Santil Comercial Elétrica é uma das principais distribuido-
ras de material elétrico do país e tem como essência o crescimento focado no cliente. 

 Por isso conta com amplo portfólio de produtos para uso industrial, comercial e 
residencial, somando mais de 30 mil itens cadastrados. Além da qualidade dos produ-
tos, oferece preços competitivos e um atendimento altamente especializado e cordial.

 Para isso conta com 500 colaboradores e quatro pontos de venda, sendo três na ci-
dade de São Paulo (bairros do Piqueri, Centro e Água Branca - neste último não há loja 
aberta ao público) e um em Osasco. Também possui amplo Centro de Distribuição, com 
aproximadamente 9.000m2  de área, o que permite agilidade e eficiência nas entregas.

 Esperamos que este catálogo possa auxiliá-lo na escolha dos produtos mais adequados 
às suas necessidades.
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FITAS ISOLANTES

ImperIal 

FIta elétrIca de
alta tensão scotch 

FIta dupla Face

conectores elétrIcos scotchlokmr Idc

hIghland 

scotch 33+

óculos  de
 segurança

colorIda temFlex 

FIta crepe

lubrIFIcante

espessura: 0,13mm 
medidas disponíveis: 18mm x 5m, 

18mm x 10m e 18mm x 20m
temperatura: 90ºc / classe c

espessura: 0,76mm 
medidas disponíveis: 19mm x 2m, 

19mm x 5m e 19mm x 10m
temperatura: 105ºc ou 140ºc em 

regime de emergênica 

espessura: 0,13mm 
medidas disponíveis: 18mm x 10m, 

18mm x 20m 
temperatura: 90ºc / classe c

diversas medidas 
disponíveis

diversas medidas 
disponíveis

emenda de derivação
os conectores scotchlokmr idc são dotados de contatos de latão estanhado em 
forma de “u” que, em uma única operação, removem a capa isolante dos fios sem
a utilização de alicates especiais. conectam através do corpo de polipropileno autoextingível.  

espessura: 0,15mm 
medidas disponíveis: 19mm x 5m, 

19mm x 10m e 19mm x 20m
temperatura: 90ºc / classe b

espessura: 0,19mm 
medidas disponíveis: 19mm x 5m, 

19mm x 10m e 19mm x 20m
temperatura: 105ºc - antichama

classe a

produto
Wl/0,2l
Wl/0,5l
Wl/1l
Wl/10l

unidade
Frasco com 200 ml
Frasco com 500 ml
Frasco com 1 litro

balde com 10 litros
Para puxamento de fios e cabos
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 São  formados  de fios de cobre  eletrolítico, têmpera meio-dura , indicados para diversos tipos de aplica-
ções, tais como: pára raios, redes áereas, aterramentos elétricos, linhas de eletrificação rural, etc.

Seção nominal (mm)   Nº de fios/ diâmetro mm    Diâmentro nominal    Classe NBR 6524   Peso líquido aproximado
                                                                                                                                                              (kg / km)

10

16

25

35

50

70

95

120

150

7 / 1,36

7 / 1,70

7 / 2,06

7 / 2,50

19 / 1,78

19 / 2,12

19 / 2,50

19 / 2,90

19 / 3,17

4,08

5,10

6,18

7,50

8,90

10,60

12,50

14,50

15,92

2a

2a

2a

2a

2a

3a

3a

2a

2a

92,22a

144,07

211,55

311,58

428,73

608,16

845,71

1138,00

1359,00

CABO COBRE NU
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ed106

ed107

ed108

ed109

ed110

ed111

ed112

ed113

6

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

10

11

12

13

14

2,10

2,40

2,70

3,00

3,30

3,60

3,90

4,20

1,94

2,22

2,50

2,80

3,00

3,30

3,60

3,90

1,94

2,22

2,50

2,80

3,00

3,30

3,60

3,90

2,00

2,30

2,60

2,90

3,20

3,50

3,80

4,10

código nº de
degraus

peso
(kg)

Fechada
(m)

estendida
(m)

aberta
(m)

separadas
(m)

Fe 815

Fe 819

Fe 823

Fe 825

Fe 827

Fe 830

Fe 832

15

19

23

25

27

30

32

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

27,0

28,4

2,90

3,50

4,20

4,50

4,80

5,44

5,74

4,80

6,00

7,20

7,80

8,40

9,31

9,91

código nº de
degraus

peso
(kg)

Fechada
(m)

aberta(m)

- pode ser utilizada de 3 maneiras diferentes: estendida, aberta e separada
- liga de alumínio estrutural.
- Distância de 30 cm entre os degraus.
- Fixação rígida dos degraus.

- não conduzem eletricidade;
- são resistentes a corrosão química;
- carga máxima: 100 kg;
- possui degraus mais largos;
- cadarço incluso a partir do modelo re 5 degraus.

ESCADAS

FIBRA EXTENSíVEL

 ESTENDIDA OU DUPLA
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ELETRODUTOS PVC E CONEXõES

eletroduto Flexível 
amarelo

eletroduto pVc rígido 
bitolas: 1/2”, 3/4”,1”,
1 1/4”, 1 1/2”,2” 3”e4”

caixa de luz
bitolas:4x2 e 4x4
preto e amarelo

eletroduto Flexível 
laranja

curva 90º longa

caixa octogonal
amarelo e laranja

luva de pressão
bitolas: 1/2”, 3,4” e 1”

luva

prolongador
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PORTEIROS ELETRôNICOS

RESIDENCIAL

am - m10 am - m200

Ie30

FECHADURA DE PORTÃO - FN-200IE

FECHADURA REFORÇADA PARA PORTõES

- reforçada, é recomendada para portões pesados  e leves com abertura 
interna ou externa com ligação elétrica 
na parte móvel do portão.
- permite instalação em portões que abrem para o lado esquerdo ou di-
reito.
- Fácil instalação, apenas 2 fios entre a fechadura e o porteiro eletrônico 
ou acionador de fechadura aF62u

Ic65

PORTEIRO ELETRôNICO RESIDENCIAL

- Fácil instalação com apenas 2 fios e baixo consumo (0,5 
kwh/mês).
- com acionador de fechaduras amelco.
- alimentação 110v ou 220v ligada no interfone
- Permite a Instalação de até 09 extensões IE 30 (4 fios).
  

o modelo Ie30 é extensão para porteiros
residenciais (am-m10, am-m100, am-m200 e 
am-l40).

     

Ic65 é uma extensão para centrais de interfonia.     
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BOMBAS PARA POÇOS, RESERVATóRIOS E CISTERNAS

anauger 700
Bomba desenvolvida para transferência de
água limpa em reservatório, abastecimen-
to doméstico, pequenas irrigações agríco-
las e jardinagem. Possui captação de água
pela parte inferior da bomba, o que possibilita um 
melhor aproveitamento do volume do reservató-
rio, sendo possível o bombeamento deixando 
apenas 1cm de água. Dentro de sua categoria é a 
bomba com a melhor relação potência x pressão. 

anauger 800
Está bomba deu início à quarta  geração  Anauger
e caracteriza-se pelo excelente rendimento. 
Indicada para poços e cisternas, no abaste-
cimento doméstico e pequenas irrigações 
agrículas.   

anauger 900
A bomba com maior vazão. Possui saída de 
1 polegada, o que reduz o atrito na mangueira, 
condição ideal para as vazões que a bomba pro-
porciona, indicada para postos e cisternas, no 
abastecimento doméstico e pequenas irrigações 
agrículas.

Características Técnicas
Potência : 450 watts;
Vazão média: 1930 a 850 litros/hora;
Elevação máxima total(H): 50 metros;
Proteção contra choque elétrico: classe II;
Bomba indicada para poços e cisternas

Características Técnicas
Potência : 380 watts;
Vazão média: 1970 a 550 litros/hora;
Elevação máxima total(H): 65 metros;
Proteção contra choque elétrico: classe II;
Bomba  para poços igual ou maior que 
8 polegadas;

Características Técnicas
Potência : 450 watts;
Vazão média: 2300 a 750 litros/hora;
Elevação máxima total(H): 65 metros;
Proteção contra choque elétrico: classe II;
Bomba para poços  igual ou maior que  
8 polegadas.

Cód: Anauger 700

Cód: Anauger 800

Cód: Anauger 900

elevação (metro)

Vazão (litro/hora)
0 

193016001150850

10 30 50

elevação (metro)

Vazão (litro/hora)
0 

197016501100550

10 30 65

elevação (metro)

Vazão (litro/hora)
0 

230018001200750

10 30 65



- Instalação simples e rápida.
- utilizável em concreto e alvenarias maciças
- resistente a alta carga de tração e cisalhamento
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- Ideal para fixação de telas e maquinários.
- Eficiente para instalação em locais de energia elétrica
- segurança total independente do torque aplicado ao
parafuso. 

20

20

-

1/4”

1/4”

1/4”

25

30

27

código comprimento 
da rosca

Diâmetro 
do pino

haste 
penetração

(mm) 

px2520

px3020

px327

12

16

11

14

29

37

70

90

1/4”

3/8”

código comprimento
da rosca 

diametro 
externo
(mm)

profundidade 
do furo
(mm)

expess.mínima
da jaqueta

(mm)
diametro
da rosca

u14

u38

3/8”

1/2”

9/16”

3/4”

2”

2.1/4”

2.1/2”

3”

35

38

40

50

Diâmetro
da rosca

Diâmetro
do furo

comprimento 
do parafuso

comprimento 
da jaqueta

(mm)
1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

CHUMBADORES

CHUMBADOR CB

CHUMBADOR UR

PINO COM ROsCA/FURO ESPUMA POLIURETANO
EXPANSíVEL 650ML

Cód: 500480/PU30
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Diâmetro externo
dn<40 = + 0,50 mm
50< dn<150 = +1%

espessura : -12,5%
comprimento: 3000 mm + 
20mm (sem luva) 
peso: -10%

espessura

(mm) (kg por peça)

Diâmetro
externo

(mm)

tamanho
nominal(dn)

peso
(galvanizados.s/

luva)

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

21,3

26,9

33,7

42,4

48,3

60,3

76,1

88,9

114,3

139,7

165,1

2,25

2,25

2,65

2,65

3,00

3,00

3,35

3,35

3,75

4,75

5,00

3,279

4,242

6,264

8,019

10,311

13,041

18,441

21,687

31,293

48,186

60,126

espessura

(mm) (kg por peça)

Diâmetro
externo

(mm)

tamanho
nominal(dn)

peso
(galvanizados.s/

luva)

15

20

25

32

40

50

65

80

90

100

125

150

15

20

25

32

40

50

65

80

90

100

125

150

15

20

25

32

40

50

65

80

90

100

125

150

15

20

25

32

40

50

65

80

90

100

125

150

ELETRODUTOS

NBR 5597

NBR 5598

Tolerância
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ILUMINAÇÃO

FBI05

FBNI04

FBSI06 FBNI06

FBSI04

Luminária decorativa com difusor prismático pendente, com 1,20m de cabo, soquete e E27, para lâmpadas 
incandescentes até 60w ou eletrônica até 20w. Disponível nas 

cores: cristal, Vermelho, Verde, azul, amarelo, laranja

luminária para uso interno, comercial e industrial, 
com difusor prismático injetado de 16 polegadas de 
diâmetro e alojamento para reator com dissipação de 
calor. Para lâmpadas vapor metálico ovóide até 
250W. disponível com soquete e27 e e-40

luminária com difusor prismático injetado de 22 polega-
das de diâmetro, para lâmpada vapor metálico, modelo 
ovoide 250w  ou  400w. possui alojamento para reator com 
dissipação de calor. disponível com soquete e-27 e e-40.

luminária com difusor prismático injetado de 16 
polegadas de diâmetro, para lâmpada mista ate 250w

luminária com difusor prismático injetado de 22 po-
legadas de diâmetro , para lâmpada mista até 500w. 
disponível com soquete e-27 e e-40.
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ILUMINAÇÃO

8230

2618/05/04

5275/00/04

2618/05/01

5275/00/09

8225

2628/05/04

5272/00/04

2628/05/01

5272/00/09

8130

5285/00/04

5285/00/09

8130

5282/00/04

5282/00/09

plafon redondo vidro
30cm 2xe27 com

acabamento cristal

Luminária econômica 
para 1 lâmpada E27 

20w branca

spot de embutir 
redondo branco

Luminária econômica 
para 1 lâmpada E27 

20w preta

spot de embutir 
redondo escovado

plafon redondo vidro
25cm 2xe27 com

acabamento cristal

Luminária econômica 
para 2 lâmpadas E27 

20w branca

spot de embutir redon-
do branco

Luminária econômica 
para 2 lâmpadas E27 

20w preta

spot de embutir 
redondo escovado

plafon redondo vidro
30cm 2xe27 

acabamento branco

spot de embutir qua-
drado branco

spot de embutir qua-
drado escovado

plafon plástico 1xe27 
com bocal de porcela 

(preto ou branco)

spot de embutir qua-
drado branco

spot de embutir qua-
drado escovado
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dimensões em centímetros

“h”

“l”

“n”

“k”

“l”

“m”

“n-h”

40

30

40

50

90

40

130

60

60

120

30

30

90

40

27

27

25

27

25

27

25

caixa tipo largura profundidadealtura
superior

superior

superior

lateral

lateral

lateral

lateral

dimensões em centímetros

“e”

“m”

“m”

“h”

“h”

“n”

“n”

“t”

01

08

08

06

06

12

12

**

56

90

90

130

130

130

130

90

35

120

120

60

60

120

120

60

21

25

27

25

27

25

27

25

caixa montagem medidores largura profundidadealtura
externa ou interna

Interna

externa c/ sobretampa

Interna

externa c/ sobretampa

Interna

externa c/ sobretampa

entrada

CAIXAS PADRÃO ELETROPAULO

CAIXAS PADRÃO PARA LUZ E FORÇA CARACTERíSTICA E DIMENSõES

CAIXAS BASE LATERAL / SUPERIOR CARACTERíSTICAS E DIMENSõES

        E                H                              M                                       L                          N
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ELETRODUTOS

ELETRODUTOS GALVANIZADO ELETROLíTICO
eletrodutos rígidos de aço com luva e protetor de rosca em barras de 3 metros

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

3
4”

0,60

0,60

0,60

-

-

-

-
-

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

1,20
1,20

1,50

1,50

1,50

2,00

2,00

2,00

2,25
2,25

eletroduto leve pesadomédio
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QUADROS

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QDETN-UII / QDSTN-UII

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QDETG-II / QDSTG-II (150 E 225A)

BARRAMENTOS*

sobrepor embutir

90.43.61

90.43.22

90.43.63

90.43.64

90.43.65

90.43.66

90.43.67
90.43.68

Qdetn -u II - 16/12 100a

Qdetn -u II - 28/20 100a

Qdetn - u II - 34/24 100a

Qdetn - u II - 44/32 100a

Qdstn - u II - 16/12 100a

Qdstn - u II - 28/20 100a

Qdstn - u II - 34/24 100a 
Qdstn - u -II - 44/32 100a

código referência

90.45.01

90.45.22

90.45.03

90.45.04

90.45.05

90.45.06

90.45.07
90.45.08
90.45.09
90.45.10
90.45.11
90.45.12

Qdetg -u II - 16/12 150a

Qdetg -u II - 24/18 150a

Qdetg - u II - 34/24 150a

Qdetg - u II - 44/32 150a

Qdetg - u II - 56/40 225a

Qdetg - u II - 70/50 225a

Qddtg - u II - 16/12 150a
Qdstg - u II - 24/18 150a
Qdstg - u II - 34/24 150a 
Qdstg - u -II - 44/32 150a
Qdstg - u II - 56/40 225a
Qdetg - u II - 70/50 225a

código referência

padrão nema ou dIn bifástico ou trifásico

* os barramentos são vendidos separadamente
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QUADROS
PADRÃO TELEBRÁS

CEMARPLAST II DIN E UNIVERSAL

TLBE - CAIXAS DE 
EMBUTIR EM AÇO

TLBE - CAIXAS DE 
SOBREPOR EM AÇO

80.05.01

80.05.02

80.05.03

80.05.04

80.05.05
80.05.07

80.05.09
80.05.10
80.05.11
80.05.12

200 x 200 x 150

300 x 300 x 150

400 x 400 x 150

500 x 500 x 135

600 x 600 x135

800 x 800 x135

1000 x 1000 x 135
1200 x 1200 x 135
1500 x 1500 x 170 
2000 x 2000x 220

código largura x altura x 
profundidade (mm)

80.04.01

80.04.02

80.04.03

80.04.04

80.04.05

80.04.06
80.04.08
80.04.10
80.04.11
80.04.12
80.04.13

150 x 250 x 100

200 x 200 x 135

300 x 300 x 135

400 x 400 x 135

500 x 500 x135

600 x 600 x135

800 x 800 x 135
1000 x 1000 x 135
1200 x 1200 x 135 
1500 x 1500 x 170
2000 x 2000x 220

código largura x altura x 
profundidade (mm)

Quadros de embutir - sem barramento - universal

913506  913506 - ex. montado
Ip40 - uso abrigado
padrão dIn
porta branca ou fumê
Espaço entre trilhos: 125mm (fileiras de 13)
para paredes de alvenaria e dry wal

913793             913793 -
Ip40 - uso abrigado
padrão dIn
porta branca ou fumê
compatível com disjuntores dIn ou balt-on

Quadros de sobrepor - sem barramento - universal

913711

913902

913903

4 3

8 6

16 12

porta
branca

capacidade em nº módulos
    dIn                  bolt-on  

913711

913902

913903

4 3

8 6

16 12

porta
branca

capacidade em nº módulos
    dIn                  bolt-on  
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DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS

DPS - Pára - Raios eletrônicos -VCL- sLIM (IEC) Classe II - Referência  de Onda 8/20

DPS - Pára - Raios eletrônicos -VCL- sLIM (IEC) Classe I - Referência  de Onda 10/350

o Vcl - slIm é um dispositivo de proteção contra sutoss elétricos (ps) monopolar, composto por varistor de óxido 
de zinco

oservações: disponíveis versão com outras tensões: 75V / 385V / 460V, versão plugável e também na versão com 
sinalização remota - sob consulta.

oservações: disponíveis na versão com sinalização remota - sob consulta

Vcl175V-12,5/60ka-slim-classe I eII

Vcl275-12,5/60ka-slim-classe I eII

Vcl460V-12,5/120ka-slim-classe IeII                         

175V

275V

460V                         

<0,8kV

<1,3kV

<2,5kV               

60ka

60ka

120ka               

12,5ka

12,5ka

12,5ka               

referência máxima 
tensão 

operação
nível 

proteção 
up

corrente maxíma
de descarga
onda(8/20)

corrente de Impulso
de descarga

onda(10/350))

características técnicas 

Vcl175V-15k - slim - classe II

Vcl275 - 15ka - slim - classe II

Vcl175V -20ka - slim - classe II                         

Vcl275V -20ka - slim- classe II

Vcl175V - 30ka - slim - classe II

Vcl275V - 30ka - slim - classe II

Vcl175- 45ka - slim - classe II
Vcl275V - 45ka - slim - classe II
Vcl175V - 90ka - slim - classe II
Vcl275V-90ka - slim - classe II

175V

275VI

175V                         

275V 

175V 

275V 

175
275

175V 
275V

<0,8kV

<1,1kV

<0,8kV               

<1,2kV

<0,8kV

<1,3kV

<1,2kV
<1,5kV
<0,9kV
<1,3kV

15ka

15ka

20ka               

20ka

30ka

30ka

45ka
45ka
90ka
90ka

5ka

5ka

10ka               

10ka

10ka

10ka

20ka
20ka
30ka
30ka

referência máxima 
tensão 

operação
nível 

proteção 
up

corrente maxíma
de descarga
onda(8/20)

corrente nominal
de descarga
onda(8/20)

características técnicas 
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ILUMINAÇÃO

IP 440

BI303 E

IP 350 S / ALOJAMENTO

IP 340

BM 50 E

IP 350 C / ALOJAMENTO

luminária pública em alumínio injetado para 
lâmpada Vapor metálico 400w tubular ou 250w 
ovóide, com alojamento para reator.

luminária pública em alumínio estampado para 
lâmpada vapor de sódio 400w ou vapor metálico
250w, sem alojamento para reator.

braço eletrolítico para luminária, com 2,50m
curvo, diametro 48mm, com sapata.

Braço eletrolítico para luminária, fixação no 
muro, diametro 25,4mm.

luminária pública em alumínio estampado para 
lâmpada vapor de sódio 400w ou vapor metálico
250w, com alojamento em alumínio fundido para
reator.

luminária pública em alumínio estampado para
lâmpada vapor metálico 400w
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CONTROLADORES DE TEMPERATURA

- TLK48 / TLK49
 
- controladores de temperatura com lógicas on/oFF. on/oFF a zona neutra, pId
de ação simples e pId de dupla ação (direta e reversa), com funções de auto-
tune.

- K48E / K49 E

- controladores de temperatura k48e é instrumento de fácil programação. traba-
lha com sinal de entrada de termoelementos tipo J,k,s,r,t ou termoresistência
pt100 e possui controle pId com auto-tune.

- UWK48

- linha de controladores avançados com até 4 set points com controle pId de 
ação simples ou dupla (resfriamento / aquecimento), função de auto-tune, self-
tune, com controle de overshoot, e soft-start.

- M48 / M72 / M96

- através de interface amigável e simples é possível realizar controles de tempe-
ratura analógico com entradas para sensores J,K ou Pt100 (especificar). Várias 
escalas disponíveis. o controle on/oFF ou p é seçecionável através de cha-
ve interna. possuem alarme interno relativo ao set point, com saída a relé (ape-
nas m96 e m72). alimentação: m48 - 24 a 240 Vca/Vcc e m96/72 100 a 240Vca. 
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MONITORES DE TENSÃO TRIFÁSICOS

- CDVT
 
- este dispositivo é um robusto seletor de tensão para sistemas trifásicos que ve-
rifica qual  é a entrada de alimentação que pode ser 220 ou 380 V e sinali-
za através de dois relés distintos. além dessa função ele funciona como um mo-
nitor de falhas no sistema, para mínima ou máxima tensão ou máxima tensão, 
falta de fase, sequência de fase ou assimetria angular. Possui fixação para trilho DIN.

- BVF / BVS / BVT

- a linha bV é composta por monitores de sistemas trifásicos, que protegem a sua aplica-
ção de falhas como mínima e máxima tensão, assimetria angular, modular, falta de fase.

 TEMPORIZADOR

 Temporizadores Analógicos simples

- Linha A

- linha de temporizadores analógicos, unindo simplicidade e facilidade de operação com 
robustez. através da entrada, que podem ser pulsos, energizado ou desligamento do dis-
positivo você produz saídas temporizadas. 

- rettarddo na energização: aeg, a2e, aeF
- Retardo na energização com ajuste de tempo a distância:AEGT
- prolongador de Impulso: ac
- pulso na energização: aeg
- Partida estrela triângulo: AY
- Função cílica regulável, tempos independentes 1 saída a relé: ad

TEMPORIZADORES ANALóGICOS MULTIFUNCIONAIS

- MT - Linha robusta de temporizadores configuráveis com ajuste frontal e dois tipos de 
caixas (48x48mm e 72x72mm).
- 2 funções: Retardo ou pulso na energização ( configurável por DIP interna).
- 1 saída a relé (spdt).
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PROGAMADORES HORÁRIOS

- RTM (110 ou 220 Vca) 
- o interruptor horário desenvolvido pela coel é um instrumento que permite de uma ma-
neira rápida e fácil ligar e desligar qualquer equipamento elétrico de acordo com horários 
pré-estabelecidos.

- BWT40

- o interrruptor horário bwt40 tem até 2 duas saídas a relé para o comando de equipamen-
tos de acordo com os programas que você define> É possível configurar até 40 programas 
(20 liga e 20 desliga) para comandar o equipamento conectado à sáída do instrumento, 
com intervalo mínomo entre programas de 1 minuto. possui a função de pulso que pos-
sibilita a configuração dee  um tempo de 1 a 59 segundos para aolicação em sinaleiros.
alimentação de 100 a 240 Vca

- RTSL20 / RTST20 / RTST40 / RTSTL40 

- Com design eficiente e amigável ao usuário, com esta linha de interruptores horários é possí-
vel programar 20 eventos (rtst20) ou 40 eventos (rtst40) semanais. possui bateria para 
evitar qualquer problema de atraso de relógio por falta de energia e função horário de verão.
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CONTADORES

- DH 
- Os totalizadores de horas são instrumentos eletromecânicos dotados de um motor de passo, 
que a partir do momento que é energizado faz a locomoção de um sistema de engrenagens que 
nos dá a indicação do tempo decorrido. com isso podemos por exemplo utiliza-los para controle 
de horas trabalhadas para a manutenção preventiva.

- hCwR / LCwR

- os modelos hcWr / lcWr são contadores digitais com um preset. o valor da contagem é 
visualizado em  um display vermelho de 4 dígitos, enquanto o estado de saída é indicado por 
um led.

- hwkT / LwkT

- São instrumentos versáteis e de fácil programação. Podem ser configurados como tempori-
zador, contador ou totalizado. possui um display em lcd retroiluminado nas cores vermelha e 
verde com 2 linhas de 6 dígitos.

- E520

- o totalizador de impulsos modelo e-520 é um instrumento versátil e de fácil programação. 
não necessita de alimentação externa, pois possui uma bateria interna. realiza totalização por 
tensão ou contato seco.
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preto/branco

preto/branco

preto/branco                         

preto/branco

preto/branco 

preto/branco 

preto/branco
preto/branco

3/4

3/4

1               

1

1.1/4

1.1/4

1.1/2
1.1/2

4

5

4          

5 

4

5 

4
5

5

5

5               

5

5

5

30
30

2172/2152

2173/2153

2175/2155 

2176/2156

2177/2157

2178/2158

2179/2159
2180/2160

cor ref. de
rosca

(polegadas)
comprimento Quantidade código

3

3

3                         

3 

3 

3 

3
3
3 

1/2

3/4

1               

1.1/4

1.1/2

2

2.1/2
3
4

20 peças

10 peças

10 peças          

5 peças

5 peças

5 peças

3 peças
3 peças
3 peças

2401

2402

2403               

2404

2405

2406

2707
2708
2409

comprimento
(metros)

ref. de
rosca

(polegadas)

Quantidade 
nas embalagens

código

ELETRODUTOS PVC

ELETRODUTOS PVC ROSCA
DESCRIÇÃO ELETRODUTOS

DESCRIÇÃO BENGALAS

BENGALAS PVC
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CABOS ELÉTRICOS
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CONECTORES ELÉTRICOS
CONECTORES DE PASSAGEM - CONEXÃO POR PARAFUSO

CONECTORES PORTA FUSíVEL - CONEXÃO POR PARAFUSO

CONECTORESDE PASSAGEM - CONEXÃO POR MOLA - TRILHO TS 35

CONECTORES - TERRA - CONEXÃO POR PARAFUSO CONECTORES - TERRA - CONEXÃO POR MOLA - TRILHOS TS35

ask1 sem led
ask1 ld - 24Vcc
ask1 ld -110/127 Vca
ask1 ld-220 Vca
kdks1 sem led
kdks1 ld - 24 Vcc
kdks1 ld - 10/127 Vca
kdks1 ld - 220 Vca
saks1 sem led
saks1 led-24Vcc

co47456.0000
co22276.0000
co22556.0000
co22576.0000
c950335.6000
c903866.6000
c903870.6000
c903871.6000
c019126.0000
c037142.0000

co38036.0000
co38036.0000
co38036.0000
co38036.0000
c950333.6000
c950333.6000
c950333.6000
c950333.6000
0191320000
0191320000

500V/6,3a
6,3a
6,3a
6,3a

500V/6,3a
6,3a
6,3a
6,3a

500V/10a
10a

8mm2

8mm2

8mm2

8mm2

8mm2

8mm2

8mm2

8mm2

13mm2

13mm2

0,5...4mm2

0,5...4mm2

0,5...4mm2

0,5...4mm2

0,5...4mm2

0,5...4mm2

0,5..4mm2

0,5...4mm2

0,5...10mm2

0,5...10mm2

0,5...4
0,5...4
0,5...4
0,5...4
0,5...4
0,5...4
0,5...4
0,5...4
0,5...16
0,5...16

descrição código bege cabo Fléxivel Fio rígidotensão / corrente tampa aptrilho passo

+

sakd 2,5 en
sak 2,5 en
sak 4 en
sak 6 en
sak 10 en
sak 16 en
sak 35 en

sak 70 krg
3sak 70/35

sak 95n - krg
sak 95/35-krg

co21556.0100
co27966.0100
co12836.0100
co19326.0100
co11006.0100
co27106.0100
co30356.0100
0340820000
0139160000
0550520000
0662220000

co150960000
co279560100
co117960100
co117960100
co117960100
co271160100
co303660100
0340920000
0340960000
0550920000
0550920000

750V/26a
750V/34a
750V/44a
750V/61a
750V/82a

750V/135a
750V/207a
750V/207a
750V/250a
750V/250a

5mm
6mm

6,5mm
8mm

10mm
12mm
18mm
22mm
22mm
28mm
28mm

0,5...4mm2

0,5...4mm2

0,5...4mm2

0,5...10mm2

1,5...10mm2

4...16mm2

10...35mm2

16...70mm2

16...70mm2

10...95mm2

10...95mm2

0,5...4
0,5...6
0,5...6
0,5...10
1,5...16
2,5...16
6...50
16...95
16...95
10...120
10...120

c904897.6000
c902510.6100
c902513.6100
c902516.6100
c011008.0100
c027108.0100
c030358.0100

descrição código bege código azul cabo Fléxivel Fio rígidotensão / corrente tampa ap (bege)trilho passo

+

ts32500/24a -
ts35 800V/24a

Zdu 2,5
Zdu 2,5/3an
Zdu 2,5/4an

Zdu 4
Zdu 6
Zdu 10
Zdu16
Zdu35

1608510000
1608540000
1608570000
1632050000
1608620000
1746750000
1745230000
1739620000

1608520000
1608550000
1608580000
1632060000
1608630000
1746760000
1745240000
1739630000

5mm
5mm
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
16mm

800V/24a
800V/24a
800V/24a
800V/32a
800V/41a
800V/57a
800V/76a
800V/125

0,5...2,5mm2

0,5...2,5mm2

0,5...2,5mm2

0,5...4mm2

1,5...6mm2

4...10mm2

10...16mm2

16...35mm2

0,5...4
0,5...4
0,5...4
0,5...6
0,5...10
1,5...16
1,5...16
2,5...16

1608740000
1608770000
1608800000
1632090000
1608830000
1748660000
1745150000

1 ent -1 saída
1 ent - 2 saída
2 ent - 2 saída

descrição código bege código azul cabo Fléxivel Fio rígido obs.tensão / corrente tampa Zappasso

ek 2,5 n
ek 4
ek10
ek16
ek35

ek 2,5/35
ek 4/35
ek 10/35
ek 16/35
ek 35/35

c047436.0000
035456.0000

c035466.0000
c037466.0000
c035476.0000
0661060000
0661160000
0661360000
0190160000
0661460000

0,5...4mm2

0,5...4mm2

0,5...4mm2

0,5...4mm2

0,5...4mm2

0,5...4mm2

0,5...4mm2

0,5...4mm2

0,5...10mm2

0,5...10mm2

0,5...4
0,5...4
0,5...4
0,5...4
0,5...4
0,5...4
0,5...4
0,5...4
0,5...16
0,5...16

8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
13mm
13mm

descrição código 
Verde / amarelo cabo Fléxivel Fio rígidopasso

Zpe 2,5
Zpe 2,5-2/3an
Zpe 2,5/3an
Zpe 2,5/4an

Zpe 4
Zpe 6
Zpe 10
Zpe 16
Zpe 35

1608640000
1706090000
1608650000
1608660000
1632080000
1608670000
1746770000
1745250000
1739650000

0,5...2,5mm2

0,5...2,5mm2

0,5...2,5mm2

0,5...2,5mm2

0,5...4mm2

0,5...6mm2

0,5...10mm2

0,5...16mm2

0,5...35mm2

0,5...4
0,5...4
0,5...4
0,5...4
0,5...6
0,5...10
0,5...10
0,5...16
0,5...16

5mm
5mm
5mm
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
16mm

descrição código 
Verde / amarelo cabo Fléxivel Fio rígidopasso
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CONECTORES ELETRôNICOS
ACOPLADORES A RELÉ

SUPERVISORES

FONTES DE ALIMENTAÇÃO
Linha PrOeco

TEMPORIZADORES

c904375.2000
c904376.2000
c904377.2000                       
c904184.2000
c904185.2000
c904186.2000

220 Vca
380 Vca
440 Vca                       
220 Vca
380 Vca
440 Vca

Falta de fase
desbalanceamento 
entre fases

Falta de fase
desbalanceamento 
entre fases
Inversão de fases

código tensão detecta
c903120.6000
c903129.6000
c903138.6000                      
c903121.6000
c903130.6000
c903139.6000
c960000.0301
c960000.0591
c950163.5401
c950063.5401

30s
30s
30s                      
60s
60s
60s
30s
59s
63s
63s

24 Vcc
127 Vca/cc
220 Vca                       
24 Vcc
127 Vca/cc
220 Vca
24 Vcc
24 vcc
22...265 vca/cc
24 Vcc

código tempo max entrada Vcc / Vca

1469470000
1469480000
1469530000                       
1469490000
1469540000
1469510000
1469550000
1469520000
1469540000

85...264Vca / 80...370Vcc
85...264Vca / 80...370vcc
3x340...3x575Vca 450...800Vcc  
85...264Vca / 80...370vcc
3x340...3x575Vca 450...800vcc
85...264Vca / 80...370Vcc
3x340...3x575Vca 450...800Vcc
85...264Vca / 80...370Vcc
3x340...3x575Vca 450...800vcc

34

40

60  

100

160

24Vcc -3a(22...28Vcc)
24Vcc-5a(22...25Vcc)

24Vcc-5a trifásica (22...28Vcc )          
24Vcc-10a(22...28Vcc)

24Vcc -10a trifásica (22...28Vcc)
24Vcc - 20a (22...28Vcc)

24Vcc-20a trifásica (22...28Vcc)
24Vcc-40a (22...28Vcc)

24Vcc-40a trifásica(22...28Vcc)

código tensão de saída tensão de entrada espessura mm

trs24Vccled Verde
trs 24 Vcc/ca led Verde
trs 120 Vcc/ca led Verde                       
trs 230 Vca/cc led Verde
rs 30 24 Vcc led Verm
rs 30 24 Vcc led Verm
rs 30b 24 Vca/cc led Verm
rs 30 24 Vcc led Verm
rs 30 110 Vca/cc led Verm
rs 30 220 Vca/cc led Verm
rs 30 220 Vca/cc led Verm

rcm  125 Vdc 4 co

1122770000
1122780000
1122810000
1122820000

c110162.0001
c900698.2001
c901100.2001
c900165.2001
c900677.2001
c900249.2001
c900699.2001
c905694.1000

24Vcc
24Vcc/ca
120Vcc/ca

230Vca
24Vcc
24Vcc

24Vcc/ca
24Vcc

110 Vcc/ca
220 Vcc/ca
220Vcc/ca

125Vcc

1 reversível
1 reversível
1 reversível
1 reversível

1na
2reversíveis
1reversível
1reversível
1reversível
1reversível
2reversíveis
4reversíveis

250 Vca / 6a
250 Vca / 6a
250 Vca / 6a
250 Vca / 6a
250 Vca / 6a
250 Vca / 6a
250 Vca / 6a
250 Vca / 6a
250 Vca / 6a
250 Vca / 6a
250 Vca / 6a
250 Vca / 6a

descrição código tensão de
alimentação

nº de
contatos

máx. tensão
corrente de

comunicação

consulte-nos, temos ainda: outros modelos de acopladores à relé, e de relé de estado sólido /
 acopladores ópticos. Verifique também as vantagens dos acopladores com montagem modu-
lar “rider series”.  

Retardo de energização 1contato reversível. Potenciômetro incorporado.
Versão dk 6 apenas 10mm de espessura.
Configurável por Dip Switch.
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CHAVES

CHAVE SECCIONADORA NH

FUSíVEL NH

BASE NH FUSíVEL DZ

tamanhos: 00/01/02 e03. corrente 160 a à 630 a
 
modelo tsl- com carga.

aplicação para uso geral, proteção contra curto-circuito e sobre corrente.
tensão nominal 500Vca / 250Vcc

tamnho 000 - 2a à 100a
tamanho 00 - 125a e 160a
tamanho 01 - 10a à 160a
tamanho 02 - 35a à 250a
tamanho 03 - 250a à 400a

tamanho 00 à 03, de 160a à 630a.
modelos unipolar e tripolar. 

aplicação para uso geral, proteção contra curto-circuito
e sobre corrente. de 2a à 63a. conta com a linha completa 
de acessórios: tampa, anel, base, base de fixação rápida.
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ACESSóRIOS PARA CONDULETES

ABRAÇADEIRA (BC)

UNIDUT RETO VERSÁTIL ( URV)

UNIDUT CôNICO VERSÁTIL ( URV)

BUCHA REDUÇÃO (BR)

UNIDUT CôNICO (UC)

BUCHA DE REDUÇÃO
MúLTIPLA (BM)

UNIDUT RETO (UR)

20-15
22-15
25 -20                      
32-15
32-20
32-25
40-15
40-20
40-25
40-32
50-20
50-25
50-32
50-40

br 034-012
br 100-012
br 100-034
br 110-012
br110-034
br 110-100
br 112-012
br 112-034
br 112-100
br 112-110
br 220-034
br 200-100
br 200-110
br 200-112

brt 034-012
brt 100-012
brt 100-034
brt 110-012
brt110-034
brt 110-100
brt 112-012
brt 112-034
brt 112-100
brt 112-110
brt 220-034
brt 200-100
brt 200-110
brt 200-112

3/4-1/2”
1”-1/2”
1”-3/4”     

1 1/4-1/2”
1 1/4-3/4”
1 1/4-1”

1 1/2-1-2”
1 1/2-3/4”
1 1/2-1”

1 1/2-1 1/4”
2-3/4”
2-1

2-1 1/4”
2-1 1/2”

20
25
25                       
32
32
40
40
50
50

bm 034-012
bm 100-012
bm100-034
bm110-034
bm110-100
bm112-100
bm112-110
bm200-110
bm200-112

3/4”-1/2”
1”-1/2”
1”-3/4”     

11/4”-3/4”
11/4”-1”
11/2”-1”

11/2”-11/4”
2”-11/4”
2”-11/2”

15
20
25                       
35
40
50
65
80
100

bc 012
bc 034
bc 100        
bc110
bc112
bc200
bc212
bc300
bc400

1/2”
3/4”
1”               

1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2!

3”
4”

15
20
25                       
40
50

urV 012 (c-pb)
urV 034 (c-pb)
urV 100 (c-pb)
urV 100 (c-pb)
urV 200 (c-pb)

1/2”
3/4”
1”               

1 1/2”
2”

15
20
25                       
40
50

ucV 012 (c-pb)
ucV 034 (c-pb)
ucV 100 (c-pb)
ucV 110 (c-pb)
ucV 200 (c-pb)

1/2”
3/4”
1”               

1 1/2”
2”

15
20
25                       
32
40
50
65
80
100

ur 012
ur 034
ur 100
ur 110
ur112
ur 200
ur 212
ur 300
ur400

urt 012
urt 034
urt 100
urt 110
urt112
urt 200
urt 212
urt 300
urt 400

1/2”
3/4”
1”     

1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

15
20
25                       
32
40
50
65
80
100

uc 012
uc 034
uc 100
uc 110
uc112
uc 200
uc 212
uc 300
uc 400

uct 012
uct 034
uct 100
uct 110
uct112
uct 200
uct 212
uct 300
uct 400

1/2”
3/4”
1”     

1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

o bitola códigoscódigos
mm pol. abrigada ao tempo

o bitola códigos
mm pol. abrigada

o bitola códigos
mm pol. abrigada

o bitola códigos
mm pol. abrigada

o bitola códigosmm pol.

o bitola códigos
mm pol. abrigada ao tempo

o bitola
abrigadamm pol. ao tempo
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CONDULETES ALUMíNIO

DAILET MúLTIPLO (DM)

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

DAILET TAMANHO II (DII)

NIPLE (NM)

DAILET VERSÁTIL (DV)

TAMPÃO (MT)

15
20
25                       

nm012
nm034
 nm100

1/2”
3/4”
1”               

o bitola
códigomm pol.
nIple

15
20
25
40
50                       

mt012
mt034
 mt100
mt110
mt200

1/2”
3/4”
1”

1 1/2”
2”               

o bitola
códigomm pol.
nIple

cd10
cd15
cd20
cd30       

abrigada

15
20
25                       

dV012(c-pb)
dV034(c-pb)
dV100(c-pb)       

dVt012(c-pb)
dVt034(c-pb)
dVt100(c-pb)    

1/2”
3/4”
1”               

o bitola códigos
mm pol. abrigada ao tempo

15
20
25                       
32
40
50
65
80
100

dII 012
dII 034
dII 100        
dII110
dII112
dII200
dII212
dII300
dII400

dIIt 012
dIIt 034
dIIt 100        
dIIt 110
dIIt 112
dIIt 200
dIIt 212
dIIt 300
dIIt 400

1/2”
3/4”
1”               

1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

o bitola códigos
mm pol. abrigada bucha

15
20
25                       
32
40
50

dm 012
dm 034
dm 100        
dm110
dm112
dm200

dmt012
dmt 034
dmt 100        
dmt110
dmt112
dmt200

1/2”
3/4”
1”               

1 1/4”
1 1/2”

2”

o bitola códigos
mm pol. abrigada bucha
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CAMPAINhAs

CM04.1
campainha musical 

classic com termostado
127V ou 220V

CM05.1
campainha musical 

mini 127V 220V
cores: branco

ou marfin

CF02.1
campainha de potência

com luz 127

CM06.1
campainha musical 

suave som
127V ou 220V

CF08.2
campainha de extensão 
eletrônica para telefone

20-75V

CF05.1
campainha de potência 

para telefone

CM09.1
campainha musical 
Italia com termostato
cinza 127V ou 220V

CG06.1
campainha cigarra 
de potência bivolt

127V / 220V

CM10.1
campainha musical 
Quadratta  branco

110V ou 220V

CA05.1
campainha de alarme 

101mm,127Vca

CF06.1
campainha para 

telefone 101 mm (4”)
20-75V

CM11.1
campainha musical 

dunna com termostato
br127V ou 220V

CF10.1.1
campainha para telefone 
ramal pabx c/ leds 6”
disponível na voltagem

127 V e 220V

CA02.3
campainha de alarme 

150 mm, 127Vca
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CAMPAINHAS E TIMERS

DNI6331
campainha com fio modelo

sino som ding-dong
 127V

DNI6610
timer digital  de 

tomada 56 programações
bivolt

DNI6394
campainha com 2 sons
acompanha 1 acionador 

a pilha

DNI6600
Timer mecânico de 

tomada bivolt

DNI6905
soquete fotoelétrico

para lâmpada incandescente 
até 150W

DNI6387
campainha  de tomada com 

sons  progamaveis bivolt

DNI6621
timer digital de trilho

56 progamações 220V

DNI6911
Fotocelula para ligar /

desligar. dispositivos iluminação 
6a bivolt

DNI6000
anunciador de presença

sensor e alarme

DNI6915
detector de fumaça com 

sirene incorporada 
bateria 9V

DNI6016
refletor pt  oval com 

sensor para lâmpada halogena  
bivolt 150W



O Spiraduto Dutoplast foi criado para proteger fios e cabos (chicotes) de forma versátil, pois possibilita sua saída em 
qualquer parte do feixe. É largamente utilizado em caixas de comando, informatica, câmeras de circuito interno de TV,
home teathers, enfim, onde houve a necessidade de se organizar fiação em chicotes. É fabricado em monôme-
ro de alto poder de isolamento e muito flexível, o que faz com que o chicote possa assumir qualquer direção.
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ABRAÇADEIRAS

ABRAÇADUTO®

SPIRADUTO

Utilização

Os abraçadutos Dutoplast permitem uma perfeita amarração de produtos em quaisquer que sejam as circunstâncias 
requeridas. Seja para fios, cabos, componentes eletroeletrônicos, malotes de documentos, enfim, tudo que preci-
se de fixação segura. São todos fabricados em Nylon 6.6, com dentes externos, que não danificam os materiais, 
com uma grande variação de cores e medidas. Seus acessórios auxiliam na indentificação, fixação e aplicação.

Fixador Autoadesivo

tensão
(kg)

401.064
401.065
401.066                       
401.067
401.068
401.069
401.070
401.071
401.072
401.073
401.074
401.075
401.076
401.077
401.078
401.079
401.080

430x9,00mm
530x9,00mm
780x9,00mm
250x4,8mm
920x9,00mm
1020x9,00mm
580x13,00mm
710x9,00mm
230x13,00mm
160x2,5mm
250x2,8mm
300x2,8mm
200x4,8mm
280x4,8mm
240x7,6mm
530x4,8mm
635x4,8mm

100 pçs
50 pçs 
50 pçs
100 pçs
50 pçs
50 pçs
50 pçs
100 pçs
100 pçs

1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs

100 pçs

110
140
228
60
263
295
152
190
50
40
60
76
50
70
63
140
190

79,4
79,4
79,4
22.2
79,4
79,4
114,0
79,4
114,0
8,1
11
11

22,2
22,2
54,4
22,2
22,2

código medida embalagem máximo 
mm

401.049
401.050
401.051                       
401.052
401.053
401.054
401.055
401.056
401.057
401.058
401.059
401.060
401.061
401.062
401.063

90x2,4mm
100x2,5mm
120x4,8mm
140x2,5mm
140x3,6mm
160x4,8mm
190x4,8mm
200x2,5mm
200x3,6mm
300x3,6mm
300x4,8mm
370x3,6mm
370x4,8mm
300x7,6mm
370x7,6mm

1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs 
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs
1000 ou 100 pçs

15
18
24
33
33
38
43
50
50
76
76
102
102
76
102

8,0
8,1
22,2
8,1
18,2
22,2
22,2
8,1
18,2
18,2
22,2
18,2
22,2
54,4
54,4

código medida embalagem máximo 
mm

tensão
(kg)

201.050
201.051
201.052      
201.053
201.054

1/8”
1/4”
1/2”      
3/4”
1

3,10
4,60
9,80    
17,00
21,00

4,50
6,40
12,00    
20,00
25,00

código nominal Interno
mm

externo
mm

o spiraduto pode ser encontrado em embalagens de pa-
pelão com 50m ou encartelado com quatro variações de 
metragens, 1,5,3 e 5 metros e em diversas cores que cer-
tamente se adequam a todas as necessidades, incluindo 
cores  fluorescente
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CANALETAS

Dutos

Recorte Aberto
Azul Petróleo

Recorte Fechado
Cinza

Lisa Creme

Utilização

Os Dutos Dutoplast, protegem os cabos e fios contra todo o 
tipo de influência externa, e estão disponivéis em 4 recortes la-
terais, liso, recorte fechado, recorte aberto e semi recortado, 
as cores podem ser cinza, creme e azul petróleo, outras co-
res sob consulta. o material utilizado na fabricação é o pVc rí-
gido de alta resistência, antichama, com acabamento estético. 
estes dutos são largamente utilizados em painéis de con-
trole e comando, máquinas automatizadas, automação in-
dustrial, tratamento de água, painéis telefônicos, cabea-
mento em poços de elevadores e casas de máquinas para 
sinalização e comando, em equipamentos para intercomunicações, em 
instalações elétricas insustriais, comerciais, residencias e em geral.

Quadro de comando de ele-
vadores das oficinas da Atlas 
schindler.

Quadro de comando da
cptm - cia paulista de trens  
metropolitanos.

altura
mm

101.068
101.069
101.070                       
101.071
101.072
101.073
101.074
101.075
101.076
101.077
101.078
101.079
101.080
101.081
101.082
101.083
101.084
101.085
101.086
101.087
101.088
101.089
101.090
101.091
101.092
101.093
101.094

105.068
105.069
105.070                       
105.071
105.072
105.073
105.074
105.075
105.076
105.077
105.078
105.079
105.080
105.081
105.082
105.083
105.084
105.085
105.086
105.087
105.088
105.089
105.090
105.091
105.092
105.093
105.094

109.068
109.069
109.070                       
109.071
109.072
109.073
109.074
109.075
109.076
109.077
109.078
109.079
109.080
109.081
109.082
109.083
109.084
109.085
109.086
109.087
109.088
109.089
109.090
109.091
109.092
109.093
109.094

15
15
22
30
30
50
80
80
110
140
30
50
50
80
110
22
30
60
80
110
50
100
150
40
40
70
60

15
22
22
30
50
50
50
80
50
50
80
80
35
35
80
30

38,5
50
126
126
126
100
50
40
70
70
40

canela
lisa

recorte 
aberto

crr-ra

recorte 
Fechado
crr-rF

base
mm
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CANALETAS

a linha duto-x da dutoplast, utilizada em instalações aparentes, oferece a melhor estética e a maior  praticidade 
do mercado, atualmente com seis modelos diferentes se adaptando à todas as necessidades e tipos de instala-
ções. disponível principalmente na cor creme, (cor cinza sob consulta), esta linha possui uma grande aceitação 
e procura pois pode ser utilizada em diversas instalações, como fios e cabos elétricos, telefônicos e de informáti-
ca. é produzida em pVc rígido, antichama, e de alta resistência, com modelos sem divisões internas, para somen-
te um tipo de cabeamento, e modelos com divisões internas onde pode-se utilizar até 3 tipos de cabos diferentes 

duto-x1

duto-x3

duto-x5

 duto-x2

 duto-x4

duto-x4

com 1 divisão interna.
medida:20x10mm
barra: 2,0 ou 2,20m de comprimento
embalagem: caixas com 25 barras

Caixas

Acessórios X1 e X3

Acessórios X2 e X5

Acessórios X6

te

te

te

cotovelo 90º

cotovelo 90º

cotovelo 90º

cotovelo
externo

cotovelo
externo

cotovelo
externo

luva

luva

luva

cotovelo
Interno

cotovelo
Interno

cotovelo
Interno

tampa de
extremidade

tampa de
extremidade

cruzeta

caixa 4x2

104x61x42mm

caixa 3x3

75x75x41mm

caixa 4x2

113,9x71,8x41mm

caixa 3x3

75x75x31mm

com 2 divisões internas.
medida:50x20mm
barra: 2,0 ou 2,20m de comprimento
embalagem: caixas com 10 barras

sem divisão interna.
medida:20x10mm
barra: 2,0 ou 2,20m de comprimento
embalagem: caixas com 25 barras

com 3 divisões interna.
medida110x20mm
barra: 2,0 ou 2,20m de comprimento
embalagem: caixas com 5 barras

sem divisão interna.
medida:50x20mm
barra: 2,0 ou 2,20m de comprimento
embalagem: caixas com 10 barras

com 3 divisões internas.
medida:40x16mm
barra: 2,0 ou 2,20m de comprimento
embalagem: caixas com 20 barras
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REATORES ELETRôNICOS

Reator eletrônico bivolt para 
1 lâmpada fluorescente. Dis-
ponível nos modelos: 1x16w, 
1x20w,1x40w e 1x110w.

Reator eletrônico  para 2 lâm-
padas fluorescentes. Dispo-
nível nos modelos: 2x16w, 
2x20w,2x40w (bivolt) e 2x110w 
(monovolt).

Reator eletrônico monovolt 
para 1 lâmpada fluorescente 
t5. disponível nos modelos: 
2x16w, 2x20w,2x40w (bivolt) e 
2x110w (monovolt).

luminária  completa com 2 
lâmpadas fluorescente e reator 
eletrônico. Disponível nas co-
res branca e preta e nos mode-
los 2x20w e 2x40w.

Reator eletrônico monovolt 
para 2 lâmpadas fluorescentes 
t5. disponível nos modelos: 
2x14w, 2x28w.

Reator eletrônico monovolt 
para 1 lâmpada halógena. T5.
dicroica 50w.



WWW.SANTIL.COM.BR34

TOMADAS RÉGUAS

TV2

TP2

TV3

TP3

TV4

TP4

LINHA - TV

LINhA - TPA

tomada múltiplas 2 pólos padrão brasileiro para 2,3,4 tomadas. potência máxima: 127V - 2500W / 220V - 4400W
tensão máxima: 250V, corrente máxima: 20a. composição: termoplástico de engenharia, liga metálica e parafusos 
de aço. disponível nas cores branco, preto e cinza.  

tomada régua 2 pólos + terra, padrão brasileiro para 2,3,4 tomadas. potência máxima: 127V - 2500W / 220V - 4400W
tensão máxima: 250V, corrente máxima: 20a. composição: termoplástico de engenharia, liga metálica e parafusos 
de aço. disponível nas cores branco, preto e cinza.  
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418
arandela camarim branca para 
1 lâmpada com vidro fosco - 

23cm

469
Arandela calha cônica branca 
17,5x10x80 cm para 1 lâmpada 

com vidro  silkado

1132
pendente roma branco ou preto

para 2 lâmpadas

476
plafon quadrado branco
30 cm para 2 lâmpadas

1133
pendente roma branco ou preto

para 3 lâmpadas

475
plafon quadrado branco
25 cm para 1 lâmpada

70
arandela xadrez branca

13x20 cm para 1 lâmpada

473
plafon quadrado branco

30x30cm plano para 2 lâmpadas

477
plafon sextavado 25 cm

para 1 lâmpada
478

plafon sextavado 30 cm
para 2 lâmpadas  

474
plafon quadrado branco

40x40cm plano para 2 lâmpadas

67
arandela paulistinha

18x10 cm branca
para 1 lâmpada

460
pendente plano branco para 2 

lâmpadas

402
plafon redondo 25cm para
1 lâmpada com vidro fosco

1127
plafon roma quadrado 30cm

para 2 Lâmpadas 30cm branco 
ou preto

402
plafon redondo 30cm para

2 lâmpadas com vidro fosco

1128
plafon roma quadrado 40cm 

para 3 lâmpadas branco ou
preto

419
arandela camarim branca para 
1 lâmpada com vidro fosco - 42cm

71
arandela xadrez branca 

15x30 cm para 2 lâmpadas

ILUMINAÇÃO
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SINALIZAÇÃO

EG-15

EG-LTD / LTE 111

EG-30 EG-40 EG-33
EG-34 P/ M/ g
EG-31

EG-30C EG-30CL

SINALIZADORES VISUAIS PARA ENTRADA E SAíDA DE VEíCULOS

SINALIZADORES VISUAIS ROTATIVOS INDUSTRIAIS

Luzes de sinalização para prédios, estacionamento, oficinas, hospitais, etc. Construção robusta, 
simples manutenção e fácil instalação.

Sinalizadores luminosos individuais com base e cúpula injetados em policarbonato de alta resistência com refletor 
parabólico e sistema de giro através de coroa e pinhão tipo rosca sem fim. Construção robusta, simples manutenção 
e fácil instalação.
 

potência
tensão
cores

dimensões (mm-cxlxa
alarme sonoro

1x40 W
110 ou 220 V
Âmbar
185 / 185 / 400
opcional

2x40 W
110 ou 220 V
Vermelha e Âmbar
185 / 185 / 600
opcional

2x15 W
110 / 220 V
Vermelha e Âmbar
120 / 120 / 700
opcional

led alto brilho
110 / 220 V
Vermelha e Âmbar
120 / 120 / 900
opcional

1x40 W
110 / ou 220 V
Vermelha e Âmbar
104 / 104 / 530
não

1x40 W
110 ou 220 V
 Âmbar
185 / 185 / 600
opcional

Funcionamento piscante sequencial sequencial sequencial contínuorotativo

potência
tensão

consumo
cores

dimensões (mm-cxlxa)

35 W
12 V
3 a
Âmbar ou Vermelha
0135 / 204

Fixação permanente
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SIRENES ELETROMECâNICAS ROTATIVAS

IndustrIaIs

• movidas a motor elétrico monofásico e trifásico
• Construção robusta, baixa manutenção

automotIVa

Para uso em ambulâncias, viaturas policiais e alarmes industriais. Disponível  nas cores branca e preta.

potência
tensão
cores

dimensões (mm-cxlxa
alarme sonoro

1x40 W
110 ou 220 V
Âmbar
185 / 185 / 400
opcional

2x40 W
110 ou 220 V
Vermelha e Âmbar
185 / 185 / 600
opcional

2x15 W
110 / 220 V
Vermelha e Âmbar
120 / 120 / 700
opcional

led alto brilho
110 / 220 V
Vermelha e Âmbar
120 / 120 / 900
opcional

1x40 W
110 / ou 220 V
Vermelha e Âmbar
104 / 104 / 530
não

1x40 W
110 ou 220 V
 Âmbar
185 / 185 / 600
opcional

Funcionamento piscante sequencial sequencial sequencial contínuorotativo

tensão
consumo

pressão sonora (a+2db)
alcance*

dimensões (mm-cxlxa)

12 ou 24 V
11/6 a
110 db
1.500 m
120x180x120

potência 1/6 hp

SIRENES

EG-100A EG-101 EG-102 EG-103

EG- 105

-
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os produtos da Flc led são produzidos com tecnologia avançada, criando efeitos visuais similares aos da ilumina-
ção das lâmpadas halógenas, com fachos de luz direcionados e tonalidades de cor de 2.700k a 6400k, porém com o 
diferencial de economizar muita energia e não emitir calor.

produtos Flc led:

- economizam muita energia;
- não emitem raios uV e Infravermelho;
- são ecológicos, não utilizam gases tóxicos e nem poluentes;
- possuem alto índice de reprodução de cores;
- não emitem calor;
- adaptam-se a diversos modelos de lustres e luminárias;
- podem ser ligadas com facilidade diretamente na rede elétrica pois possuem tensão bivolt.

disponível nos modelos:

FLC LED

LâMPADAS

HALóGENA PAR HALóGENA AR 111 VAPOR METÁLICO

Tubular
T5  e T8

Super LED
GU10

Super LED
A60

Super LED
g9

Super LED
AR111

A lâmpada pares FLC são formadas
por filamentos de tungstênio, tudo de 
quartzo, gás Halógeno e refletor de 
alumínio em formato parabólico que 
produz alta intensidade luminosa no 
centro do facho, proporcionando ilu-
minação concetrada e de destaque
variando de 30º a 35º. 

As lâmpadas Halógenas AR111 FLC 
funcionam com baixa tensão (12V),
possuem hastes antí-ofuscante e re-
fletor com superfície de alumínio que 
proporciona iluminação de alto brilho.

As lâmpadas Vapor Metálico FLC são 
compostas por um tubo de descarga
em quartzo, preenchido por multiva-
pores metálicos que proporciona ilu-
minação potente com alto brilho. dis-
ponível nos modelos duplo contato
(70w w 150w), tubular (250w, 400w 
e 1000w) e ovóide (250w e 400w). 
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LâMPADAS

COMPACTA FLúOR 2U

COMPACTA MINI ESPIRAL T2

COMPACTA MINI ESPIRAL T2

COMPACTA FLúOR 3U

ESPIRAL T3 DIMERIZÁVEL 

ESPIRAL T3 DIMERIZÁVEL 

COMPACTA FLúOR 4U

LED LIGHT DICRóICA

LED LIGHT DICRóICA

A lâmpada econômica FLC  2U se
destaca pelo seu formato compac-
to que se adapta às mais variadas 
aplicações, proporcionando ótima 
luminosidade, aliada a economia 
de energia. disponíveis nas po-
tências 9w e 11w. nas tonalidades
branca (day) e amarela (warm). 

A lâmpada econômica Mini Espi-
ral t2 Flc destaca-se pelo design
diferenciado. seu burbo compacto 
em espiral proporciona visual mo-
derno, ótima capacidade de ilumi-
nação e melhor aproveitamento na 
instalação, aliada a economia de 
energia. disponíveis nas potênicas 
5w, 8w, 12w, 14w, 18w e 23w, nas 
tonalidades branca (day) e amarela 
(warm).

A lâmpada LED Light Par FLC são
construídas com tecnologia idêntica 
as led light dicróica Flc. os mo-
delos par 20 e par 30 apresentam 
18 led’s e 1,0w de potência. o mo-
delo par 38 apresentam 36 led’s e 
1,5w de potência.

As lâmpadadas eletrônicas com-
pacta flúor FLC oferecem qualida-
de e economia e são para usar em 
residências, comércio, indústrias 
e etc. disponíveis nas potências 
15w, 20w e 25w. nas tonalidades 
branca (day) e amarela (warm).

A lâmpada econômica Espiral T3 
dimerizável Flc destaca-se pelo 
controle de luminosidade, pode 
ser usada como dimer. disponível 
na potência 20w (amarela - warm). 
voltagem 127v. 

A lâmpada Dicróica FLC são formadas 
por filamentos de tungstênio, tudo de 
quartzo, gás Halógeno e refletor es-
pelhado multifacetado que projeta o 
calor para traz e reflete apenas a luz, 
diminuindo a radiação térmica sobre o 
objeto exposto.

A lâmpada econômica FLC 4U pos-
sui um alto poder de iluminação, 
onde a luminosidade do modelo 
de 45w é equivalente a duas lâm-
padas de 110w. disponíveis nos 
soquetes e27 e e40. disponíveis 
nas potências 34w, 45w e 58w. na 
tonalidade branca (day). 

A lâmpada LED Light Dicróica FLC
são formadas por placas eletrôni-
cas de circuito integrado, capaci-
tores e diodos (led’s) que trans-
formam a energia em luz. levam 
este nome por apresentarem o 
mesmo desenho e tamanho das 
lâmpadas Halógenas Dicróica. Por 
funcionarem em baixa voltagem 
(1,0w) proporcionam baixo consu-
mo com alta economia de energia.

A lâmpada Mista FLC apresentam 
dois sistemas de iluminação em um 
único produto pois são formadas 
por filamentos de tungstênio em 
série, com um tubo de descarga 
de quartzo, preenchido com vapor 
mercúrio.
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ILUMINAÇÃO

00015 00522 00501 00508

00520 00016 00524 00526

00540 00510 0503 00532

Espeto para lâmpada 
par 20/30/38

spot embutido solo para 
Lâmpada HQI 70/150w

sem grade
opção com grade cód.521pt

spot embutido para 
parede com grade

opção sem grade cód.541

todos os nossos produtos são pintados e podem ser confeccionados nas cores, preto, branco, verde e cinza. 
demais cores sob consulta. toda linha em alumínio de alta qualidade e pintura eletrostática, que garante maior
resistência ao tempo e ótimo acabamento. 

luminária tartaruga
redonda alumínio vidro

transparente

spot sob para 1 
Lâmpada Par 

20/30/38

plafon alumínio 
com grade vidro

 transparente

luminária tartaruga 
60w vidro transparente

spot embutido solo para
lâmpada Par 20 sem 

grade. opção com grade
cód.525

plafon alumínio vidro
transparente b-17

luminária tartaruga 
110w vidro transparente

spot embutido solo para
lâmpada Par 30/38 sem
grade. opção com grade

cód. 527

balizador alumínio com 
sinaleiro transparente nas
médidas: 30/40/50/60/75/

100 cm
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CABOS PARA INFORMÁTICA

Multi Lan Categoria 5e
24AWGX4P AZ - ROHS

Patch Cord U/UTP Multilan
CAT.6 CM - T568A

CABO ELETRôNICO MULTILAN - CATEGORIA 5E

CABO ELETRôNICO GIGALAN - CATEGORIA 6

Definição (aplicação)
sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de  voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas
ansI/tIa-568-c.2 e Iso/Iec 11801, categoria 5e, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de 
distribuição.

Características

- cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24aWg,isolados em polietileno de alta 
densidade.
- capa externa em pVc não propagante a chama, com marcação sequencial métrica.
- marcação sequencial métrica decrescente (305 - 001m) na embalagem Fastbox caixa com 305m.

Definição (aplicação)

sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de  voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas
ansI/tIa-568-c.2(balanced twisted pair cabling components) categoria 6 e Iso/Iec 11801, para cabeamento 
horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (pacth panels) e os conectores nas áreas de trabalho, em 
sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para a garantia de 
suporte às aplicações futuras.

Características

- cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 23aWg,isolados em polietileno espe-
cial. capa externa em pVc não propagante à chama.
-produto com capa cm tem padrão de fornecimento de acordo com a diretiva rohs.
- marcação sequencial métrica decrescente (305-0m) com gravação de dia /mês / ano - hora de fabricação, propor-
cionando rastreamento do lote.
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QUADROS DE COMANDO

Características:

caixa em aço para instalação de equipa-
mentos elétricos e eletrônicos.
vedada por borracha na flange e porta.
porta com abertura  120 graus.
pintura eletrostática a pó.
placa na cor laranja.
caixa removível através da dobradiça.

cam - 291
cam - 128
cam - 102
cam - 129
cam - 104
cam - 105
cam - 109
cam - 111
cam - 112
cam - 113
cam - 114
cam - 115
cam - 117
cam - 140
cam - 141
cam - 118
cam - 120
cam - 121
cam - 288
cam - 143
cam - 123
cam - 291
cam - 144
cam - 124
cam - 125

120
25
30
35
40
40
50
50
60
60
60
60
60
76
76
80
80
80
80
95
100
120
120
120
120

60
35
30
25
30
40
40
50
40
40
50
50
60
48
48
50
60
60
70
60
60
60
76
80
80

22
14
20
14
20
20
20
25
20
25
20
25
25
17
22
20
20
25
25
22
25
22
22
25
35

código altura profundidadelargura
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CABOS PARA TELEFONIA, SOM E IMAGEM

Cabos telefônicos em cobre eletrolítico es-
tanhado, diametros 0,40mm e 0,50mm, cor 
cinza. Indicados para uso interno em edifícios 
comerciais, residenciais e centrais telefôni-
cas. opções: 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 
5 pares, 6 pares, 8 pares, 10 pares, 20 pares,
30 pares, 40 pares, 50 pares e 100 pares.

Cabo telefônico em cobre eletrolítico, têmpe-
ra mole. recomendado para instalações de 
troncos em rede aéreas.
opções: 2 pares a 6 pares.

Cabo telefônico externo binado. Indicado para 
instalações aéreas, das redes ao assinante. 
cor preta, com 2 condutores: azul e branco.    

Corda flexível de fios para som, indicado 
para ligações de caixas acústicas, sonori-
zação de veículos e equipamentos de som 
em geral. uma veia vermelha e outra preta. 
opções: 0,50mm, 0,75mm, 1mm, 1,5mm e 
2,5mm.

Corda flexível de fios para som, indicado 
para ligações de caixas acústicas, sonori-
zação de veículos e equipamentos de som 
em geral. uma veia vermelha e outra preta. 
opções: 0,50mm, 0,75mm, 1mm, 1,5mm e 
2,5mm.

Cabo telefônico de cobre eletrolítico estanha-
do, têmpera mole. Indicado para uso interno, 
nas ligações de aparelhos telefônicos. Cor 
cinza.

Cabo telefônico termoplástico, têmpera dura. 
Indicados para instalações aéreas, das redes 
ao assinante. cor preta.
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ABRAÇADEIRAS

PORTA MARCADOR AT

t18s
t18r
t18I
t18l
t25l
t25ll
t30r
t30l
t30ll
t40r
t40l
t50r
t50m
t50l

lr55r
t80I

t120s
t120I
t120r
t120l

rlt150
t150m
t150r
t150l
t150ll
t150xl
t150xll
t250s
t250r

2.30
2.50
2.50
2.50
2.80
2.80
3.60
3.60
3.50
4.00
4.00
4.60
4.60
4.60
4.70
4.60
7.60
7.60
7.60
7.60
8.90
8.90
8.90
8.90
8.90
8.90
8.90
13.10
13.10

16.0
22.0
35.0
55.0
65.0
95.0
35.0
50.0
80.0
45.0
105.0
50.0
73.0
110.0
49.0
80.0
55.0
80.0
100.0
225.0
225.0
150.0
105.0
245.0
275.0
330.0
405.0
50.0
150.0

8.0             18.0           80

11.0              25.0        110.0

14.0              30.0        135.0

18.0              40.0        180.0

22..0          50.0        225.0

18.0             38.0      177.0
36.0             80.0      355.0

54.0            120.0      535.0

68.0            150.0      670.0

80.0            175.0      780.0

113.0          250.0    1115.0

83.0
100.0
140.0
200.0
240.0
330.0
150.0
190.0
285.0
175.0
365.0
200.0
245.0
390.0
195.0
300.0
225.0
300.0
390.0
760.0
770.0
535.0
390.0
820.0
925.0
1095.0
1325.0
235.0
535.0

Informações técnicas
referência comprimento

nominal
mm

largura
mm

Diâmetro máximo de 
amarração

mm
tensão mínima de

ruptura
kgf Ibs n

material
cor
temperatura de utilização
Flamabilidade

nylon 6.6 (pa66)
natural e preta
-40ºc + 85ºc
ul94V-2

Especificações do Material 

Os Portas-marcadores AT foram desenvolvidos para a identificação de cabos de grandes diâmetros ou cabos de 
passagem, onde marcadores normais não podem ser utilizados. Indicados com o uso dos marcadores ho e abraça-
deiras Insulok. 

material
cor
temperatura de utilização
Flamabilidade

nylon 6.6 (pa66)
preta
-40ºc + 85ºc
ul94V-2

Especificações do Material 
at1
at2
at3
at4

7
7
13

25/10*

ho50
h085
h085

h085/emc*

referência  capacidade  marcador abraçadeira

t-18 a t-80
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MARCADORES MILLENIUM MHG

O marcador tipo anilha Millenium é a solução ideal para a identificação de
fios e cabos. É versátil e de boa relação custo x benefício.
a tecnologia de impressão e o pVc de alta qualidade asseguram que o mil-
lenium seja melhor sistema de marcação expansível disponível.
O exclusivo perfil que agarra no fio, desenvolvido para assegurar que o 
marcador permaneça no lugar sob condições normais de trabalho ou com 
vibrações. 
os marcadores estão disponíveis no padrão internacional de cores para os 
números e em amarelo impresso em preto estão disponível para pedidos 
especiais.

material
cor  

pVc Flexível

temperatura de utilização
Flamabilidade

-20ºc  + 105ºc
ul94Vo

números de 0 a 9: código
Internacional de cores ou 
amerelo impresso em preto. 
letras: a-z e símbolos: +-/.
somente amarelo impres-
so em preto.

Especificações do Material

referência embalagens
(peças)

l
(mm)

série métrica
mm2

Diâmetro externo
para condutores

(mm)

mhg00
mhg1/3
mhg2/5
mhg3/7
mhg4/9
mhg8/16

100
100
100
100
100
100

0,2
0,3 -1,5
0,5 - 6,0
1,5 - 10,0
4,0 - 16,0
25,0 - 70,0

1.2
1.0
2.0
3.0
4.0
8.0

mín máx
2.0
3.0
5.0
7.0
9.0
16.0

3,6
3,6
3,6
3,6
5,0
6,0

Informações técnicas
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FERRAMENTAS E ACESSóRIOS

mandril 1/2 c/ adaptador sds plus
Cód: 402071

Lâmina 2 pontas p/ roçadeira
cód: 402145

martelete perfurador rompedor
sds plus 220V
Cód: DH26PCEB

broca sds plus 5x110
Cód: 750101

broca sds plus 6x110
Cód: 750105

broca sds plus 8x110
Cód: 750111

broca sds plus 8x210
Cód: 750113

broca sds plus 10x110
Cód: 7501118

broca sds plus 12x160
Cód: 750126

broca sds plus 14x160
Cód: 750133

disco de corte 180x1,6x22,23
p/ Inox 7

Cód: 402106
disco  debaste 115x6x22,23

p/  metal 4 1/2
Cód: 402113

disco de corte 180x1,6x22,23
p/ metal 7

Cód: 402115
disco de corte 115x1x22,23

p/ Inox 4 1/2
Cód: 402119

serra tico tico 65mm
110V 400w

Cód: FCJ65V3DB
serra ticotico 65mm

220V 400w
Cód: FCJ65V3EB 

Furadeira de Impacto Imp 1/2 re
110V 550w c/ maleta
Cód:FDV16VB2DB

Furadeira de Impacto Imp 1/2 re
220V 500w c/ maleta
Cód: FDV16VB2EB

parafusadeira a bateria 
10,8v 220v

Cód: DS10DFLEC
parafusadeira a bateria 

10,8V 110v
Cód: DS10FLPF

parafusadeira 5/16 Vel
Variav./rever 220v
Cód: W8VB2EB

esmerilhadeira 4 1/2 110v 730w c/
maleta. Cód: W8VB2EB

esmerilhadeira 4 1/2 220v 730w c/
maleta. Cód: G12SR3EB
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ILUMINAÇÃO

228
arandela com vidro

44x34cm

L-4-B
lanterna quadrada

33x20cm

P-20/2 S/V
poste para 2 globos
2,40mx86cm com

vidro instalado

228
arandela com vidro

25x13cm

L-1-C
pendente sextavado

36x19cm

P-28/1
poste para 1 globo com

vidro 2,20mx40cm

L-1-B
lanterna sextavada

30x19cm

L-2-C
pendente quadrado

34x14cm

P-28/2
pote para 2 globos

com vidro 2,20x70cm

L-2-B
lanterna quadrada

29x14cm

L-3-c
pendente sextavado

38x26cm

P-3/ P-7
poste colonial 1,76m

ou 1,25m

L-3-B
lanterna sextavada

36x26cm

L-4-C
pendente quadrado

35x20cm

PA-1030 / PA-1050
poste com vidro 30cm

ou 50cm
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ILUMINAÇÃO EM LED

STRIP LED

normal (3528) e hi power 
(5050). Interno, Ip65 e Ip68. Fi-
xação dupla face 3m * necessita 
de fonte e no caso da fita RGB, 
necessita também do módulo.

LUMINÁRIA DE PISCINA 
RGB POWER LED 9W

7 leds hi light. luz: branca 
quente, branca frio, azul, ver-
de, vermelho e âmbar. Foco de 
luz: 90º. 127v ou 220v. corrente 
15ma. equivale a uma dicróica 
de 20w.

LUMINÁRIA DE PISCINA 
RGB POWER LED 9W

material do corpo: latão croma-
do flange fixação: abs. Área de 
iluminação: 6m2. tensão: 12v. 
Foco da luz: 180º. aplicação: vi-
nil, alvenaria ou fibra IP68 (peça 
blindada). 

LED ALTO BRILHO BIVOLT

spot balizador led 2w bivolt.

SINALIZADOR DE GARAGEM

- baixo consumo 
- Vida estimada: 50.000h

- reduz custos de manutenção
- 48 leds de alto brilho

- bivolt

LâMPADA AR111

72 leds 5mm com foco 8º ou 
20º leds branco quente ou frio
bivolt 127/220v com chave se-
letora manual. consumo 4,5w 
equivalente a uma  ar111 de 
50w.

LâMPADA PAR 20 

16 leds hi light. luz: branca 
quente, branca frio, azul, ver-
de, vermelho e âmbar. Foco de 
luz: 90º 127v ou 220v. corrente 
15MA. Equivale a uma lâmpada 
de 50w. resistente a água Ip5.

LâMPADA DICRóICA

12 leds hi light. luz: branca 
quente, branco frio, azul, ver-
de, vermelho e âmbar. Foco de 
luz: 90º 127v ou 220v. corrente 
15ma. equivalente a uma dicrói-
ca de 35w potência.

SPOT LED ITAPUÃ LUZ DIRETA

19leds alto-brilho. luz: branca 
quente, branca frio, azul, ver-
de, vermelho e âmbar. Ângulo 
de abertura da luz: 25º alcance 
de luz ideal: até 5m. resisten-
te a água . material corpo: abs 
- preto, branco ou verde bivolt 
manual(127v/220v).
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TOMADAS E PLUGUES

pino adaptador
2p + t bipolar
10a 250v ~:

pino bipolar 
2p + t 10a 250v~

nbr 14136

pino fême bipolar 
2p + t 20a 250v~

nbr 14136

pino adaptador
2p + t chato

bipolar 10a 250v ~:

pino prensa cabo
gigante 10 e 20a 250v ~

nbr 14136

extensão enrrolável
cordão paralelo 2p

branca - 5m

extensão enrrolável
cordão paralelo 2p

preta- 5m

pino prensa cabo
gigante 2p + t 10 

e 20a 250v ~
nbr 14136

pino fêmea bipolar
20a 250v ~
nbr 14136

pino adaptador
2p + reverso

bipolar 15a 250v ~:

pino bipolar
1a 250v ~
nbr14136
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ABRAÇADEIRAS

Tipo chaveta
(D com Cunha)

Diâm. Nominal abraçad. (pol.)
1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”

2”, 2.1/2”, 3”, 3.1/2” e 4”

Econômia
Diâm. Nominal abraçad. (pol.)

1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”
2”, 2.1/2”, 3”, 3.1/2”, 4”,

6”,8”,10” e 12”

U vergalhão
Diâm. Nominal abraçad. (pol.)
3/8”,1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”

2”, 2.1/2”, 3”, 3.1/2”, 4”,5”,
6”,8”,10” e 12”

Tipo D
com parafuso

Diâm. Nominal abraçad. (pol.)
3/8”, 1/2”, 3/4”,1”,1.1/4”, 1.1/2”

2”, 2.1/2”, 3”, 3.1/2”, 4” e 6”

Tipo U perfil
Diâm. Nominal abraçad. (pol.)
3/8”, 1/2”, 3/4”,1”,1.1/4”, 1.1/2”
2”, 2.1/2”, 3”, 3.1/2”, 4”, 5” e 6”

União horizontal 
Diâm. Nominal abraçad. (pol.)

1/2”, 3/4”,1”,1.1/4”, 1.1/2”
2”, 2.1/2”, 3”, 3.1/2”, 4”, 5”, 6”

8”, 10” e 12”

Tipo U
simples leve

Diâm. Nominal abraçad. (pol.)
3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”

2”, 2.1/2”, 3”, 3.1/2” e 4”

Tipo unha leve
Diâm. Nominal abraçad. (pol.)

3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”
2”, 2.1/2”, 3” e 4”

União vertical
Diâm. Nominal abraçad. (pol.) 

1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”
2”, 2.1/2”, 3”, 3.1/2”,  4”,5”,6”8”,

10” e 12”
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ACESSóRIOS PARA PERFILADO

grampo”C” 3/8” com 
balancim

Gancho para perfilado
modelos:

curto:100mm
longo:150mm

Porca losangular com rosca
rosca 1/4”
rosca 5/16”
rosca 3/8”

Porca losangular com mola
rosca 1/4”
rosca 5/16”
rosca 3/8”

Porca losangular com pino
rosca 1/4”
rosca 5/16”
rosca 3/8”

gancho para Luminária
modelos:

curto:100mm
longo:150mm

Mão francesa simples
altura a = 125mm

comprimento. c (mm) =
50,100,150,200,250,300,500 e600

Mão francesa Dupla
altura a = 200mm

comprimento. c (mm) =
100,200,300,400,500,600,700,800,

900 e 10000

Mão francesa reforçada
altura a = 420mm

comprimento. c (mm) =
        200,300,400,500,600,700,800,

900 e 10000
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ELETRODUTOS AGRAFADOS

INDELFLEX

CONECTORES - FAMíLIA CM
Convencionais em latão zincado de 3/8” à 4”, roscas BSP ou NPT

Eletroduto flexivel em fita de aço zincada, cobreada ou estanhada, revestido externamente com PVC na cor preta 
(branco sob consulta).
Sua ótima flexibilidade facilita sua aplicação em pequenos espaços e permite que os rolos sejam compactos
propiciando um ganho físico no armazenamento e no transporte.

bitolas de 3/8” a 4”.

CMFR-180
conector macho

fixo reto

CFFR-180
conector fêmea

fixo reto

CMGR-180
conector macho

giratório reto

CFGR-180
conector fêmea

giratório reto

CMFC-450
conector macho

fixo curvo 45º   

CMFC-900
conector macho

fixo curvo 90º   Ref.PA   

Diâmetro nominal
Diâmetro interno efetivo (mm)
Diâmetro externo (mm)
raio mínimo de curva/altura (mm)
peso aprox. do rolo(mm)
Diâmentro externo aprox. do rolo (mm)
altura aprox. do rolo (mm)
comprimento padrão do rolo(mm)

3/4”
9
14

35,5
4,5
330
10
30

1/2”
13
19

61,5
6,5
370
12
30

1/4”
19
26
93
8,5
500
15
30

1”
26
32
120
12
560
17
30

1.1/4”
31.5
39

133,5
18,5
630
21
30

1.1/2”
40
48

142,5
12
700
20
15

2.1/2”
59
76
168
27
850
30
15

2”
54
62
145
15
760
25
15

3”
83
89
180
30.5
900
30
15

4”
108
114
200
36,5
1,170
32
15
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PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ALUMíNIO AUTO-ADESIVAS

SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES E ROTAS DE FUGA          FOTOLUMINESCENTES

05X25cm

16X16cm

16X25cm



Cód.POWER - FIX
Soquete antivibratório p/ lâm-
pada fluorescente de engate 

rápido na calha e no fio

cód.07
tomadinha com rabicho 13,7cm

p/ lâmpada fluorescente
20/40/110w

Cód.09
tomadinha mignonete p/
fluorescente 14/28w-t5
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SOQUETES E ABRAÇADEIRAS

Cód.01
abraçadeira curta de aço p/
fluor. (t10/t12) altura 47mm

Cód.05
abraçadeira média de aço p/

fluor. (t8) altura 42mm

Cód.16
soquete convencional para 
lâmpada fluorescente com 

prensa cabo

Cód.02
abraçadeira longa de aço p/
fluor. (t10/t12) altura 70mm

Cód.06
abraçadeira mignon de aço p/

fluor. (t5) altura 23mm

Cód.24g
Soquete para lâmpada H.O

gigante (fixo) - grampo

Cód.04
abraçadeira curta de aço p/

fluor. (t8) altura 34mm

Cód.14
abraçadeira média de aço p/
fluor. (T10/T12) altura 52mm

Cód.14
Soquete para lâmpada H.O
gigante (móvel_ - grampo
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TERMINAIS E CONECTORES

conector tipo parafuso
fendido splitbolt - pF

liga de cobre estanhado
1,mm2

terminal pré-isolado
tipo olhal - tp cobre es-
tanhado 0,5mm2  a 6mm2

terminal pré-isolado
tipo olhal - tp cobre es-
tanhado 10mm2  a 70mm2

terminal à compressão
tm cobre estanhado

1,0mm2 a 630mm2

terminal pré-isolado tipo 
forquilha - tpF cobre es-
tanhado 0,5mm2 a 6mm2

terminal pré-isolado tipo 
ilhós - tI  cobre estanha-

do 0,2mm2 a 150mm2

luva de emenda boca 
expandida - lF e10m2 a 

500mm2

terminal à compressão 
tF 4mm2 a 500mm2

luva de emenda à com-
pressão - lm cobre esta-
nhado 10mm2 a 630mm2

terminal pré-isolado tipo 
pino - tpp cobre esta-
nhado 10mm2 a 70mm2

terminal de pressão -ta
liga de cobre 

6mm2 a 500mm2

terminal pré-isolado 
tipo macho/fêmea - ma/Fe 
cobre estanhado 0,5mm2 a 

6mm2
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HASTES DE ATERRAMENTO E ACESSóRIOS

CABOS BIMETÁLICOS DE AÇO COBRE PARA ATERRAMENTO

Vantagens em relação ao cobre

• Excelente desempenho elétrico e mecânico;
• Mais barato no preço por metro;
• Mesmos diâmetros e formações (classe 2);
• Utiliza os mesmos acessórios e conexões;
• Mesmo desempenho contra a corrosão;
• Maleabilidade e soldabilidade semelhantes;
•10% mais leve;
•DESESTIMULA O FURTO   

Disponível nas bitolas

• 16mm • 25mm • 35mm
• 50mm • 70mm• 95mm

haste de aterramento - Ih 
aço cobre - alta e baixa

camada - 1/2”, 5/8”, 3/4”, e 1”
barras de 2,40 metros ou 

3 metros

grampo de aterramento
(conector para haste) - 

th - liga de cobre
1/2”, 5/8”, e 3/4” e 1”
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ELETRODUTOS ESPIRALADOS ESPIRATEC

produto
espiratec 1/2”
espiratec 5/8”
espiratec 3/4”
espiratec1”
espiratec 1.1/4”
espiratec 1.1/2”
espiratec 2”

Diâmetro Interno (mm)
12,70 + 0,20

15,80 + 0,20
19,00 + 0,20

25,40 + 0,20
31,70 + 0,20

38,10 + 0,20
50,80 + 0,20

Diâmetro Externo (mm)
16,00 + 0,40

19,00 + 0,40
22,50 + 0,40

30,00 + 0,40
36,00 + 0,40

44,00 + 0,40
56,00 + 0,4 0

aplicação: Fabricada em pVc Flexível, auto-extinguível, reforçado com espirais de
pVc rígido. produto desenvolvido com sua superfície interna lisa que facilita a pas-
sagem de fios e cabos elétricos, não propaga chama.

Indicação: Indicado para uso em concreto, pois devido as suas espirais rígidas,
reduz o risco de esmagamento. disponível nas bitolas de 1/2” a 2”.

Diferencial: Produto totalmente embalado em filme plástico para não acumular pó. 
Contém código de barra com especificação do produto. 
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ELETRODUTOS ESPIRALADOS  REFORÇADOS

KANALEX

KANADUTO / SW

pol.
1.1/4”
1.1/2”

2”
3”
4”
5”
6”

mm
40
50
63
90

110
125
160

31,5
39,0
52,0
76,0
95,0

107,0
138.0

40.0
50.0
63,0
90.5
111.0
126.0
160.5

50,0
0,70x0,30

0,80x0,32
0,90x0,40
1,36x0,55

1,36x0,55
1,45x0,63
1,66x0,80

100
0,90x0,30
1,08x0,32
1,07x0,64
1,30x0,67
1,80x0,55
1,95x0,63

-

Diâmetro Nominal Diâmetro 
Interno

mm
Diâmetro 
externo

mm
Fornecimento em rolo (m)

pol.
1.1/4”
1.1/2”

2”
3”
4”
5”
6”
8”

mm
30
40
50
75
100
125
150
200

31,5
43,0
50,8
75,0
103,0
128,8
155,6
206,0

41,3
56,0
63,4
89,0
124,5
155,5
190

250,0

25
-
-
-
-
5

1,72x0,46
2,21x0,43

-

30
-
-
-
-
-
-
-

2,50x0,80

50
0,85x032

1,00x0,31
1,15x0,35
1,35x0,45
1,85x0,50
2,03x0,63
2,60x0,60

-

100
1,10x0,31

1,10x0,44
1,25x0,53
1,45x0,69
2,0x0,70

-
-
-

Diâmetro Nominal Diâmetro 
Interno

mm
Diâmetro 
externo

mm

Fornecimento em rolo (m)

o kanalex é um duto fabricado em pead (polietileno de alta densidade), na cor 
preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável, destinado à 
proteção de cabos subterraneos de energia ou telecomunicações, sendo largamente 
utilizado na infraestrutura de indústriais, ferrovias, rodovias, aeroportos, shoppings 
centers, etc. o duto kanalex atende as normas reconhecidas no país, tais como: 
ABNT, Light, Copel, Telefônica, Oi, Infraero, Eletropaulo, Metrô, Petrobrás e demais 
concessionárias de energia e telecomunicações.

o kanaduto/sW é fabricado em pead (polietileno de alta densidade), na cor 
cinza, corrugado externa e internamente. substitui os dutos de pVc com mui-
tas vantagens,entre elas: menor tempo para abertura e fechamento de vala, eco-
nomia em tempo e material para reaterro e eliminação de concretagem de du-
tos, além disso são resistentes a produtos químicos, a compressão diametral 
e ao impacto. o kanaduto/sW oferece estas vantagens com a garantia e o 
know-how da kanaFlex, o maior fabricante de dutos corrugados do brasil.
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ELETRODUTOS ESPIRALADOS

Tampão / Terminal para Kanaflex

Conexão I para Kanaflex

Luva Emenda KDT/SW
para kanaduto sw

1.1/4”
1.1/2”

2”
3”
4”
5”
6”
8

30
40
50
75

100
125
150
200

24,0
33,0
38,8
58,6
94,0

111,0
142,0
187,0

36,0
43,5
53,4
83,5
113,8
142,0
175,0
230,0

54,0
70,0
78,0
110,0
126,5
182,0
212,0
260,0

45,0
72,0
65,0
90,0
116,0
175,0
190,0
190,0

20,0
23,0
25,0
36,0
40,0
50,0
60,0
65,0

mm mm mm mm mmpol. pol.

1.1/4”
1.1/2”

2”
3”
4”
5”
6”
8”

30
40
50
75

100
125
150
200

37,0
50,0
58,0
82,5
113,0
142,0
175,0
223,0

46,0
62,0
71,0
102,0
133,5
174,0
208,0
270,0

70,0
75,0

100,0
150,0
200,0
260,0
270,0
310,0

mm
d

mm
d

mm
l

pol.
Diâmetro nominal

pol.

1.1/4”
1.1/2”

2”
3”
4”
5”
6”

40
50
63
90

110
125
160

63
82
92
130
185
220
230

40,5
50,5
64,0
91,5
111,8
127,2
162,0

mm
d

mm
d

pol.
Diâmetro nominal

pol.
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REATORES PARA LâMPADAS DESCARGA ALTA PRESSÃO

REATORES DE USO EXTERNO

Os reatores Keiko para lâmpada descarga alta pressão. são equipamentos auxiliares que têm por finalidade pos-
sibilitar o acendimento das lâmpadas e limitar a corrente do circuito. 
São fabricados em processos altamente confiáveis e participa do programa voluntários 
procel Inmetro, o que garante produtos com alta qualidade e excelente desempenho. 
os reatores keiko apresentam um modelo para cada necessidade em uso externo e interno.

os reatores keiko de uso externo são projetados para serem instalados em ambientes
externos, “fora de alojamento de luminárias”, com grau de proteção IP65, para lâmpadas 
de alta pressão vapor sólido/metálico.

Todos modelos VQM para lâmpadas de 35 Watts (Bipino - base RXx e base RXs 24) é para lâmpadas de potência 25
Watts a 400 Watts (tubular e ovóide base E-40); Foram desenvolvidos para atenderem lâmpadas multivapores metálico,
com corrente de lâmpada padrão NBR 14305, e tensão de ignição de 2,8 a 435KV. Como exemplo, as lâmpadas das 
marcas, tungsram (cód - hgmIF), philips plus (hpI), sylvania, ecolume, lc lght, avant, empalux, osram hQI.

reator de uso externo

Vs 70 - 226ae
Vs 100 - 226ae
Vs 150 - 226ae 
Vs  250 - 226ae
Vs 400 - 226ae
Vs/VQo 1000 - 226ae

70
100 
150 
250 
400 

 1000 

220
220 
220 
220 
220 
 220 

83
116 
172 
281 
436 

 1086 

1,00
1,20 
1,80
3,00
 4,60
10,50 

142
135 
176
176
 185
 237 

67,5
87,5
87,5
87,5
 92
 140 

56,5
72,5
72,5
72,5
 77
 110 

1,60
2,10
2,75
3,40
4,50 
9,85

≥0,93
≥0,94
≥0,94
≥0,94
≥0,93
 ≥0,92 

60
60 
60 
60 
60 
 60 

0,42
0,54 
0,80
1,40
2,10
 5,30

modelo - externo
alto Fator de

potência
potência da 

lâmpada
(W)

tensão 
nominal

(V)
potência total
consumida

(W)
Fator de
potência
(pp)

tensão 
de pico
(pp)

pico  de 
corrente 

de
 ent rada

(pp)

dimensões
c l a peso

(mm) (mm) (mm) (mm)

Freq 
nominal

(hz)
corrente 

de entrada
(a)

Reator para lâmpada Vapor de sódio alta pressão - NBR 13593
condições de operação (ignitor incorporado)

1,8-2,3

2,8-4,5

VQm 70-226ae
VQm150-226ae
VQm250-226ae 
VQm400-226ae
VQm 1000-226ae

70 
150 
250 
400 

 1000 

220
220 
220 
220 
220 

80
170 
275 
410  

 1086 

1,00
1,80
3,00
 4,60
10,50 

139
176 
176
218
 237 

67,5
87,5
87,5
87,5
 140 

56,5
72,5
72,5
72,5
 110 

1,60
2,75
3,30
4,50 
9,85

≥0,94
≥0,95
≥0,94
≥0,95
 ≥0,92     

60
60 
60 
60 
60 

60
60 
60 
60 
60 

modelo - externo
alto Fator de

potência
potência da 

lâmpada
(W)

tensão 
nominal

(V)
potência total
consumida

(W)
Fator de
potência
(Fp)

tensão 
de pico
(Fp)

pico  de 
corrente 

de
 ent rada

(a)

dimensões
c l a peso

(mm) (mm) (mm) (mm)

Freq 
nominal

(hz)
corrente 

de entrada
(a)

Reator para lâmpada  Vapor Metálico Multimarcas- NBR 14305
condições de operação (ignitor incorporado)

2,8-4,5
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REATORES PARA LâMPADAS DESCARGA VAPOR MERCúRIO

reator de uso Interno

os reatores keiko de uso interno são projetados para serem instalados
em ambientes internos, “fora ou dentro de alojamento apropriados de lu-
minárias”, desde que fique abrigado de interpéries e infiltração de água, 
projetado para lâmpadas de alta pressão vapor mercúrio.

reator de uso externo

os reatores keiko de uso externo são projetados para serem instalados
em ambientes externos, “ fora de alojamento de luminárias”, com grau 
de proteção IP65, para lâmpadas de alta pressão vapor Mercúrio.

reator de uso externo reator de uso Interno

Vm 80 - 226bI
Vm 80 - 226be
Vm 80 - 226aI
Vm 80 - 226ae
Vm 125 - 226bI
Vm 125 - 226aI
Vm 125 - 226ae
Vm 125 - 226bI
Vm 250 - 226be
Vm 250 - 226aI
Vm 250 - 226ae
Vm 250 - 226bI
Vm 400 - 226be
Vm 400 - 226aI
Vm 400 - 226aI
Vm 400 - 226ae
 Vm 1000 -226ae

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

80 140

0,80
90 

135

265

410

1080

1,10 

1,25

3.25

0,43 

0,65

3,25

1.90

5.10

180 

4,50

700

10,30

125

250 

400

1000

modelo potência da 
lâmpada

(W)
tensão 
nominal

(V)
corrente de 
entrada em
operação

potência 
consumida

(W)
Fator de
potência
(Fp)

capacitor
para

FP ≥0.92
(uF)

corrente
com

FP ≥0.92
(a)

Freq 
nominal

(hz)

corrente 
de entrada
na partida

(a)

Reator para lâmpada Vapor de  Mercúrio  - NBR 5125 / 5170
condições de operação

dimensões
c l a peso

(mm) (mm) (mm) (mm)

 ≥0,50  7 0,43 148
94.5
148
142
166
94.5
166
142
180
105
180
176

180.5
135

180.5
176
237

67,5
67,5
67,5
67,5
67,5
67,5
67,5
67,5
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
140

56,5
56,5
56,5
56,5
56,5
56,5
56,5
56,5
72,5
72,5
72,5
72,5
72,5
72,5
72,5
72,5
110

1,15
1,40
1,20
1,50
1,50
1,60
1,55
1,80
2,65
2,80
2.70
3,10
3,20
3,45
3,30
3,70
9,85

 10 0,65

 22  1,90

 1,25

 -  -

 -  -

16

 -  -

 -  -

 -  -

 ≥0,56

 ≥0,55

 ≥0,95

 ≥0,94

 ≥0,93

 ≥0,60

 ≥0,94

 ≥0,92



WWW.SANTIL.COM.BR62

ACESSóRIOS PARA PERFILADO

tampa de encaixe
para eletrocalha

tampa de pressão 
para eletrocalha

te horizontal 90º
para eletrocalha

septor divisor 
para eletrocalha

cruzeta horizontal 
90ºpara 

eletrocalha

Flange para 
ligação em painel

tala aba para 
eletrocalha

tala aba  reforçada 
para eletrocalha

Obs: todos acessórios acompanham as medidas das eletrocalhas. tampas vendidas separadamente

suporte reforçado 
para eletrocalha

cruzeta reta 90º
para eletrocalha

septor divisor 
perfurado

curva vertical
interna 45º para 

eletrocalha

terminal de 
fechamento 

para eletrocalha

curva vertical 
externa 45º para

 eletrocalha

emenda interna“u” 
para eletrocalha

curva horizontal
45º para 

eletrocalha

curva horizontal
90º para 

eletrocalha

te reto 90º para 
eletrocalha



WWW.SANTIL.COM.BR 63

PERFILADO

ELETROCALHA

ACESSóRIO

dimensões padrões que podem ser de 19x38 mm, 38x38 mm em barras de 3 ou 6 mts, podendo ser totalmente per-
furado ou lisa com 2 furos nas pontas para união entre si. Fabricadas nas chapas 16,18 ou 22.

Perfilado perfurado 38x38mm

eletrocalha lisa tipo “u”

eletrocalha perfurada tipo “u”

eletrocalha lisa com virola

eletrocalha perfurada 
com virola

Caixa de tomada para perfiladoPerfilado liso com 2 furos nas 
pontas 38x38mm

elas podem ser perfuradas ou lisas, com ou sem virola. seus acessórios possuem forma geométrica própria para
atender diversas situações de montagem e distribuição de cabos. eletrocalha fornecidas na chapa 22. medidas:
50x50 / 100x50 / 100x100 / 150x150 / 150x100 / 200x50 / 200x100 /  250x100 / 300x100.

Obs: eletrocalhas fornecidas em barras de 3 metros.
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ILUMINAÇÃO

1637/1

1635/1

1637/3

1635/3

1937/1 2157/1

1639/1

2157/3

1639/3

2182/1

1642/1
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ILUMINAÇÃO

PM30085/2

PD30247/9

PL80555/2

LMB503/BR LMk880/PT LMB203/BR

PL30085/3

PL30247/9

LMC 50L/AZ

PL3004/2

LMP108/PT
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ILUMINAÇÃO

RSBE

RSDS

RSLE

RSBS

RSOE

RsLs

RSDE

RsOs

RSDL

luminária de embutir em forro
de gesso ou modulado com 
refletor parabólico em alum-
mínio alto brilho e aletas em 
chapa de aço na cor bran-
ca. disponível nos mode-
los: 2x14w, 2x28w e 4x14w 
( para lâmpada T5) e 2x20w, 
2x32/40w (para Lâmpada T8). 

luminária de embutir em forro
com refletor parabólico e aletas 
em alumínio alto brilho. para 
2 lâmpadas eletrônicas 15w. 

luminária de sobrepor com 
refletor parabólico e aletas 
em alumínio alto brilho. alo-
jamento interno à peça para 
2 lâmpadas eletrônicas 15w. 

luminária de embutir em forro
de gesso ou modulado com 
refletor parabólico e aletas 
em alumínio alto brilho. dis-
ponível nos modelos: 2x14w, 
2x28w e 4x14w ( para lâm-
pada t5) e 2x20w, 2x32/40w 
e 4x16w (para Lâmpada T8). 

luminária de embutir em forro
de gesso ou modulado com 
refletor parabólico em alumí-
nio. disponível nos modelos: 
2X16w, 2x23w ( para lâmpada 
t5 e t8). 

luminária de sobrepor com 
refletor parabólico em alumí-
nio. disponível nos modelos: 
2X16w, 2x32w (para lâmpada 
t5 e t8). 

luminária de sobrepor ou pen-
dente. disponível nos mode-
los: 1x32w, 2x32w e 4x32w 
( para lâmpada T8). 

luminária de sobrepor com re-
fletor parabólico em alumínio 
alto brilho e aletas em chapa 
na cor branca. alojamento de 
reator na parte interna da lumi-
nária . disponível nos modelos 
2x14w, 2x28w e 4x14w (para 
lâmpada T5) e 2x20w, 2x32/40w 
e 4x16w (para lâmpada T8). 

luminária de sobrepor com 
refletor parabólico e aletas em 
alumínio alto brilho. alojamento 
na parte interna da luminária . 
disponível nos modelos 2x14w, 
2x28w e 4x14w (para lâm-
pada t5) e 2x20w, 2x32/40w 
e 4x16w (para lâmpada T8). 

Obs: todas as luminárias são fabricadas em chapa de aço com pintura eletrostática em epóxi pó na cor branca. Inclusos soquetes 
antivibratórios engate rápido. Conjunto ótico fixado ao corpo com as exclusivas molas “CLIKFAST”. 
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CHAVES

DUPLA POLAR TRIFÁSICA

ESTRELA TRIFÁSICA

MONOFÁSICA REVERSORA DE SOBREPOR

1710
1720
1730
1740
1750

5
7,5
10
15
20

7,5
12,5
15
25
30

10
15
20
30
40

15
20
30
45
60

215
215
235
275
275

99
99
102
135
135

78
78
83

110
110

100
100
103
141
141

dp
dp
dp
dp
dp

reF.
. . .

tIpo amp
220V a380V b440V c d

2
201

5
7,5

--
--

10
15

30
45

180
180

99
99

87
87

105
105

mr
mr

reF.
. . .

tIpo ch/hp amp dImensÕes (mm)
220V a380V b440V c d

14
15
160
161
162
163
164

5
7,5
10
15
20
30
40

7,5
12,5
15
25
30
50
60

10
15
20
30
40
60
75

15
20
30
45
60
90
120

215
215
235
275
275
315
315

99
99
102
135
135
218
218

78
78
83

110
110
124
124

100
100
103
141
141
186
186

et
et
et
et
et
et
et

reF.
. . .

tIpo amp dImensÕes (mm)
220V a380V b440V c d

utilização:
são empregadas para o comando de motores de duas velocidades que são normalmente utilizados em equi-
pamentos  industriais, aonde a mudança de velocidade se faz necessária para a realização de um determinado 
trabalho. estas chaves podem eventualmente ser utilizada sem conjunto com outros tipos de chaves.

utilização:
São empregadas para o arranque de motores trifásicos, tendo por finalidade reduzir a corrente de partida, de
modo a limitar a queda de tensão na linha de alimentação. a utilização deste tipo de chave é muitas vezes im-
posta pela própria concessionária de energia elétrica de forma a não sobrecarregar suas linhas por ocasião da 
partida de motores elétricos de potência mais  elevada ( consulte a concessionária da região aonde será feita 
a instalação). Por motivo de segurança a manopla não fica travada na posição PARTIDA.

utilização:
são empregadas para efetuar a inversão do sentido de rotação dos motores elétricos. tem sua aplicação 
principal em máquinas operatrizes, aonde a inversão do sentido de rotação do motor se faz necessária.
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CHAVES

REVERSORA TRIFÁSICA SUPER DE SOBREPOR

SIMPLES TRIFÁSICA SUPER DE SOBREPOR

ACIONAMENTO POR BOTÃO

8
9
10
420
11

440

2
3
5

7,5
10
15

3
5

7,5
12,5
15
25

4
6
10
15
20
30

15
20
30
45
60
90

163
163
163
215
235
275

96
96
96
99
102
135

80
80
80
78
83
110

100
100
100
100
103
141

r
r
r
r
r
r

reF.
. . .

tIpo amp dImensÕes (mm)
220V a380V b440V c d

3
4
5

706
7

708

2
3
5

7,5
10
15

3
5

7,5
12,5
15
25

4
6
10
15
20
30

15
20
30
45
60
90

163
163
163
215
235
275

96
96
96
99
102
135

80
80
80
78
83
110

100
100
100
100
103
141

s
s
s
s
s
s

reF.
. . .

tIpo amp dImensÕes (mm)
220V a380V b440V c d

3022m
3023m
3022t
3023t
3025t

monoF
monoF
trIF.
trIF.
trIF.

0,75cV-127V
1,0cV-127V
2,0cV-127V
3,0cV-220V
5,0cV-220V

reF. tIpo obs

utilização:
são empregadas para efetuar a inversão do sentido de rotação dos motores elétricos. tem sua aplicação princi-
pal em máquinas operatrizes, aonde a inversão do sentido de rotação do motor se faz necessária.

utilização:
mais conhecida como chave de partida direta aonde se aplica uma tensão de linha da fonte de alimentação 
diretamente aos terminais do motor de uma só vez. são utilizadas para o comando (liga e desliga) de motores
elétricos ou outros equipamentos trifásicos quaisquer.

aplicação:
Bombas d’água, máquinas destinadas a construção cívil, balcões frigoríficos, serrarias, serralherias, moendas 
de café, máquinas agrícolas e máquinas operatrizes em geral.
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CHUVEIROS

bella ducha 4 
temperaturas 
6800w 220V

ducha  evolution 
master 7500W

ducha evolution
turbo 7500W

ducha Jet turbo
blindado 7550W 

220V

maxi tortti
5500W 220V

Purificador de água 
gioviale

Purificador de água 
naturalis

advanced master 7500W
advanced turbo 7500W

duo shower
5500W 127V
7500W 220V

pressurizador maxi
turbo 46W 220V

ducha Fashion
6800W 220V

maxi ducha
5500W 220V

aquecedor Versátil 
6400W 220V

ducha relax 3
temperaturas
5500W 220V

chuveiro tradição 4 
temperaturas 6800W

220W

torneira elétrica 
Versátil 5500W 220V 
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1450
receptáculo porcelana 

leve rosca e-27

1478
soquete anti-vibratório

para lâmpada fluorescente

1753 - 20
plugue porcelana 

3 pinos 20a

1717 - 20
tomada porcelana 

3 pinos 20a

1560-N
receptáculo termoplástico

com rabicho em latão
rosca e-27

1753 - 30
plugue porcelana

3 pinos 30a

1717 - 30
plugue porcelana

3 pinos 30a

1451 - N
receptáculo porcelana 

em latão rosca e-27

1464 - C
receptáculo porcelana 

cônico rosca E-40

1752 - 20
plugue porcelana

2 pinos 20a

1715 - 20
tomada porcelana 

2 pinos 20a

1422
conector porcelana 

para chuveiro

1752 - 30
plugue porcelana

2 pinos 30a

1715 - 30
tomada porcelana 

2 pinos 30a

1125CZ
Interruptor centro

de cordão 3a 250 V
cinza

1464 - D
receptáculo porcelana 

cônico rosca E-27

SOQUETES
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ILUMINAÇÃO

Dados Técnicos

Dados Técnicos

Dados Técnicos

124 Lumibrás 410 411

230

290

391

Lâmpada: Fluorescente tubular 
corpo: chapa de aço tratada e pintada

difusor: poliestireno transparente
Instalação: embutir

Lâmpada: Fluorescente tubular 
corpo: chapa de aço tratada e pintada
difusor: envolvente transparente

Instalação: sobrepor

Lâmpada: Fluorescente tubular T8 ou T10 
corpo: chapa de aço tratada e pintada

difusor: envolvente transparente
Instalação: sobrepor

23220
23240
23440

2x20/18/16w
2x40/36/32w
4x40x36/32w

668
1282
1282

202
202
333

74mm
74mm
74mm

código Lâmpadas comprimento largura altura

391220
391240

2x20/18/16w
2x40/36/32w

637
1250

158
158

57mm
57mm

código Lâmpadas comprimento largura altura

290220
290240
290440

290.2x110

2x20/18/16w
2x40/36/32w
4x40x36/32w

2x110w

644
1256
1256
2458

140
140
215
140

118mm
118mm
118mm
118mm

código Lâmpadas comprimento largura altura

soquete antivibratório
para lâmpada T8 e T10

Soquete para lâmpada 
ho engate rápido 
fêmea em nylon

Soquete para lâmpada 
ho engate rápido 
macho em nylon
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ILUMINAÇÃO

LsPA
Sobrepor ou pendente, refletor mul-
tifacetado em alumínio. obs.: o có-
digo LSPP possui refletor em chapa 
de aço tratada e pintura eletrostática 
epóxi branca. disponível nos mode-
los: 2x16/20w, 2x32/40w, 4x16/20w, 
4x32/40w, 2x110w.

LDE
embutir em forro de gesso ou mo-
dulado, refletor e aletas parabólicas 
em alumínio.disponível nos modelos: 
2x16/20w, 2x32/40w.

LDM
embutir em forro de gesso ou modu-
lado, corpo e aletas planas fabricado 
em chapa de aço tratada e refletor 
parabólico em alumínio.disponível 
nos modelos: 1x14w, 1x28w e 2x14w 
e 2x28w.

Lsq
Sobrepor ou pendente, refletor mul-
tifacetado em alumínio.disponível 
nos modelos: 2x16/20w, 2x32/40w, 
4x16/20w, 4x32/40w.

LDPA
embutir em forro de gesso ou modu-
lado, refletor multifacetado em alu-
mínio. obs.: o código ldpp possui 
refletor em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática epóxi branca.dis-
ponivel nos modelos: 2x14w, 2x28w.

LDDD
embutir em forro de gesso ou mo-
dulado, difusor em poliestireno leito-
so/ transparente. LDDA: refletor em 
alumínio anodizado brilhante de alta 
pureza e refletância.Disponível nos 
modelos: 4x16/20w e 4x32/40w.

LSE
Sobrepor ou pendente, refletor  e 
aletas parabólicas em alumínio.
disponível nos modelos: 2x16/20w, 
2x32/40w, 4x16/20w, 4x32/40w.

LDF
embutir em forro de gesso ou modu-
lado, refletor e aletas parabólicas em 
alumínio. disponível nos modelos: 
2x14w, 2x28/54w.

LDF
embutir em forro de gesso ou modu-
lado, refletor e aletas parabólicas em 
alumínio. disponível nos modelos: 
2x14w, 2x28/54w.
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ILUMINAÇÃO

LCIA
tipo industrial de sobrepor ou pen-
dente facho fechado, refletor multifa-
cetado em alumínio. disponível nos 
modelos: 2x14w, 2x28w e 2x16w , 
2x32w/40w e 2x110w.

LDQ
Embutir em forro de gesso refletor 
multifacetado em alumínio. disponí-
vel nos modelos: 2x16/20w, 2x36/40w  
e 2x110w.

OBS: Todas as luminárias fluorescentes vêm com soquete anti-vibratório engate rápido. Os modelos de sobrepor têm 
alojamento para reator interno à peça. todas as luminárias têm o corpo fabricado em chapa de aço tratada e pintura 
eletrostática a pó na cor branca.

DDV
decorativa de embutir, difusor em po-
liestireno leitoso. disponível nos mo-
delos: 2xpl 12/26 e 2xe-27, para uso 
com lâmpadas eletrônicas.

LDAE
embutir em forro de gesso ou modu-
lado, refletor e aletas parabólicas em 
alumínio com encaixe click-in. obs.: 
o código ldae-pt acabamento com 
pintura eletrostática epóxi na cor pre-
ta.disponível nos modelos: 2x14w e 
2x28w.

LsPT
Sobrepor ou pendente, refletor multi-
facetado em alumínio. disponível nos 
modelos: 2x14w e 2x28w.

LPg
embutir em forro pVc ou gesso, cor-
po, aletas e suporte de reator fabri-
cado em chapa de aço tratada e pin-
tura eletrostática a pó na cor branca, 
refletor simétrico multifacetado em 
alumínio, difusor em vidro transpa-
rente temperado de 4 mm sistema 
de manutenção basculante por molas 
tipo “V”, com soquete E-40 cerâmico 
e contatos em latão. uso principal em 

postos de gasolina. 
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REATORES

ELETRôNICOS PARA LâMPADAS FLUORESCENTES - ALTO FATOR DE POTêNCIA ATIVO 
SÉRIE WRP - 127/220V AUTOVOLT

Os reatores eletrônicos LUXXEL da série WRP são montados em caixas plásticas, que garantem proteção
contra contato acidental com as partes vivas independente da luminária, tem o menor peso e volume do 
mercado. estão de acordo com as normas nbr 14.417, nbr 14.418 e Iec 61000 3-2.

ELETRôNICOS ALTO FATOR DE POTêNCIA ATIVO - SÉRIE HPM

Os reatores eletrônicos LUXXEL da série HPM são montados em caixas de alumínio com pintura eletros-
tática e dispositivo de aterramento, que garantem proteção contra contato acidental com as partes vivas, 
independente da luminária. estão de acordo com as normas nbr 14.417, nbr 14.418 e Iec 61000 3-2.

Wrp 1x14
Wrp 1x28
Wrp 1x54
Wrp 2x14
Wrp 2x28

14W t5
28W t5
54W t5
14W t5
28W t5

127/220V
127/220V
127/220V
127/220V
127/220V

0,12a/0,07a
0,23a/0,13a
0,43a/0,24a
0,23a/0,13a
0,46a/0,26a

50/60hz
50/60hz
50/60hz
50/60hz
50/60hz

16W
30W
54W
30W
58W

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

<10%
<10%
<10%
<10%
<10%

190x35x35mm
190x35x35mm
190x35x35mm
190x35x35mm
190x35x35mm

modelo lâmpada tensão corrente Freq. potência 
total

Fator
potência thd dimensões

hpm 2x110w
hpm 1x110w
hpm 2x54w

t10
t10
t5

220V
127/220V
127/220V

0,93a
0,84/0,47a
0,85/0,48a

50/60hz
50/60hz
50/60hz

205W
105W
106W

0,99
0,99
0,99

<10%
<10%
<10%

223x35x35mm
223x35x35mm
223x35x35mm

modelo lâmpada tensão corrente Freq. potência 
total

Fator
potência thd dimensões
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CHAVES

CS-101 E CS-301  

SÉRIE 14.000

CS-301A, CS-301B E CS-301C

CS-301A               CS-301B

CS-301C               CS-301D

Unipolar

CHAVE BOIA

Bipolar

S-101 com caixa  CS-301 com caixa  CS-301 sem caixa  CS-101 sem caixa  

cs-101ms/ss
cs-101ts/cc
cs-301ts/cc
cs-301ts/ss

bipolar
tripolar
tripolar
tripolar

20a ou 2cV 250V~
20a ou 3cV 250V~
20a ou 3cV 250V~
20a ou 3cV 250V~

sem caixa
sem caixa
sem caixa
sem caixa

descrição pólos capacidade elétrica acabamento

cs-101ms/ss
cs-101ts/cc
cs-301ts/cc
cs-301ts/ss

metálica
metálica
metálica
metálica

unipolar
bipolar
bipolar
bipolar

liga / desliga
liga / desliga
liga / desliga
liga / desliga

descrição alavanca pólos Função

20a ou 1,5cV 250V~
10a ou 1cV 250V~
6a ou 0,5cV 250V~
6a ou 0,5cV 250V~

6a 120V~ ou 3a 250V~
6a 120V~ ou 3a 250V~

cs-301 a s/ss
cs-301b s/ss

cs-301c aFb2Fs/ss
cs-301c mb1p1/ss

cs-301d mb1p1
cs-301d aFb2Fp1

metálica
metálica

plastica preta
metálica
metálica

plastica preta

descrição alavanca capacidade elétrica

  
cb-2001
cb-2002

chave de nível tipo bóia
chave de nível tipo bóia

controle de nível em reservatórios
controle de nível em reservatórios

1,5m
2,0m

15a ou 1cV 220V~
15a ou 1cV 220V~

descrição Funções medida do cabo capacidade elétrica

capacidade elétrica 15a 120V~ ou 10a 250V~
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ACESSóRIOS

217
divisor de antena 
2,3 ou 4 saidas

203
conector fêmea
com rosca rg59

320
controle para ventilador 
rotativo luz + reversão

branco bivolt

174
cordão Jack + Jack 
branco ou preto nos 
tamanhos:1,50m, 3m ou 5m

905
luva em látex com palma 

antiderrapante

902
luva tricotadas com 

pigmentação pvc

55B
proteção 

grade zincada com 
soquete

507
alicate para crimpar

rJ45

20BC
tomada modular 2 vias 
+ rJ11 branco ou preto

75
garra para bateria la-

tão com ponta 200a

101PT
pino americano 2 pinos
latão + 2 pinos plásticos

branco ou preto

209
emenda F

210
emenda t
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ILUMINAÇÃO

MF8535
spot de embutir redondo

orientável p/lâmp.
dicróica 35w

MF11060
spot de embutir redondo
fixo p/lâmp. Par 20 50w

e minispot

MF012
Refletor de embutir 

redondo com vidro para 
2 lâmp. eletrônica

MF018
Refletor de embutir 

redondo com vidro para 
1 lâmp. eletrônica

MF9050
spot de embutir redondo

orientável p/lâmp.
dicróica 50w

MF11070
spot de embutir redondo
orientável p/lâmp.Ar 70

MF014
plafon de sobrepor 

redondo para 2 lâmp. 
eletrônica

MF032
Refletor de embutir re-
dondo com vidro para 

lâmp. HQI 70 / 150W

MF10050
spot de embutir redondo

orientável p/lâmp.
dicróica 50w

MF14030
spot de embutir redondo

orientável p/lâmp.
par 30 75w

MF015
plafon de sobrepor 

redondo para 1lâmp.
eletrônica

MF039/g
Refletor de embutir 

redondo com vidro 80% 
jateado para 2 lâmp

 eletrônica

MF11060M
spot de embutir redondo

orientável p/lâmp.
par 20 50w e minispot

MF17038
spot de embutir redondo

orientável p/lâmp.
par 38 90/100w

MF 016/E
Refletor de embutir 

redondo com vidro para 
1 lâmp. fluor eletrônico

MF 060
spot de embutir redondo 
orientável para 1 lâmp

dicróica 50W
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ILUMINAÇÃO

MF061
spot de embutir redondo

para lâmp. Par20

MF0112
embutido vertical 

quadrado com vidro para 
lâmp. Eletrônica 15w

MF0131
spot para embutir 
quadrado recuado

 orientável para
 lâmp. Ar 70

MF159
embutido quadrado

dicróica 35w
face reta          

MF063PT
espeto blindado par 20

Ip65

MF0121
spot de embutir redondo 

dicróica 20/50w 
orientável antiofuscante

MF0141/E
Refletor de embutir 

quadrado pequeno com 
vidro para lâmp. 

Eletrônica 

MF0160
embutido quadrado 

dicróica 50w face reta

MF080/E
Refletor de embutir

 quadrado com vidro para 
lâmp. Eletrônica 20w

MF0129
spot de embutir quadrado
recuado orientável para 

lâmp. Dicróica 50w

MF0151
embutido redondo raio

laser face reta 

MF0161
spot para embutir 

quadrado orientável 
dicróica 20/50w
antiofuscante 

MF0108
Refletor de embutir 

quadrado com vidro p/ 2
lâmp. Eletrônica

MF0130
spot para embutir 
quadrado recuado 

orientável para lâmp. Par 
20 e mini spot

MF0158
embutido quadrado
raio laser fase reta

MF0163
spot de embutir quadrado
para lâmp. Par 20 / 50w

face reta
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ILUMINAÇÃO

MF0164
spot para embutir 

quadrado orientável 
par 20 e incandecente

60w face reta

MF0173
embutido redondo raio

laser face reta

MF0185
embutido orientável

quadrado par 30 face
reta

MF080
spot de embutir quadra-

do para lâmp. 26w 4P
com vidro 30% jateado

Utiliza na produção de seus produtos tecnologia avançada, aliada a sua experiência 
de 24 anos passado de geração a geração.

MF0166
spot para embutir 

quadrado orientável 
ar 70 / 50w

12v face reta

MF0174
embutido quadrado raio

laser face reta

MF0192/E
embutido quadrado
recuado para lâmp. 

Fluorescente 23w br

MF0167
spot para embutir 

quadrado orientável 
ar 111

face reta

MF0177
embutido quadrado 
dicróica 35w face reta

recuado

MF039/GE
luminária de embutir 
redonda para 2 lâmp
20w e27 com vidro

100% jateado

MF168
spot para embutir 

quadrado orientável 
ar 70 / 50w

12v antiofuscante

MF0182/E
embutido orientável

redondo com vidro 
para lâmp. 

Fluorescente 20w

MF039hqI
luminária de embutir
redonda bc hQI com 
vidro 3at 30%jateado
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INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

ET-3200A

ET-3166

MC-153

ET-3880

ET-3367

MSL-1325A

ET-3810

ET-3006

EZ PHASE II

ET-3200

ET-4310

EZ ALERT II

ET-3711    

ET-4080

EZ ALERT PRO

alicate amp 1000a
ac entr test isol opci

alicate amp 600a
ac 600V temp/cat

capacímetro

alicate amp 1000a
ac/dc 4 dig true rms

alicate amp 600a
ac/dc 600V true rms

decibelímetro

alicate amp 1000a
ac/dc cat III

alicate amperim analog
600a ac temp

detector de sequência
de fase

alicate amp 1000a
ac/ embala blister

alicate terrometro

detector de tensão

alicate amp 1000a
ac/true ac/ display dup

alicate Waltimetro 4 dig/
med trif In rus

detector de tensão
botão c/ Ind de Func.
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INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

MCT-400

ET-1100

ET-2076A

MI-60

ET-2042D

ET-2507A

ET-3021

ET-2030A

ET-1110

ET-1002

ET-2082C

ET-1100A

medidor camad sob 
Fase Ferr base met n F

multímetro digital 3.1/2d
10a 20 mohsm

multímetro digital 3.3/4d
InterF/usb/Ilu

multímetro digital 3.1/2d
20a 200 mohsm

multímetro digital 400 
contag/FreQ

multímetro digital 3.1/2d
20a 20 mohsm

multímetro digital 3.1/2d
10a 20m c/temp

multímetro digital 3.1/2d
2gohsm 20a

multímetro digital 3.1/2d
teste bat/ corr

Megômetro Digital
portátil 1000V/2000 moh

multímetro digital
3.1/2d 10a

multímetro analog
20kohms/V 

200 mohsm 10a
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INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

MT-241

MDT-2238A

MFA-850

MT-242

MT-350

MTL-7

MT-220

MV-363

MTL-1

MFA-860

I3

EZ TESTE II

Relógio Termo - hidrômetro 
int/ext

Tacômetro 
foto /contato

Fasímetro
Indicador rotação

disco

Relógio Termo - hidrômetro 
int/ext

Termômetro Digital
mira laser 30-550gc

ponta de prova

Relógio Termômetro int/ext

Termômetro Digital
tipo vareta 10 200gc

ponta de prova

sequencímetro

termovisor
Fir 3600 pixels

testador de 
tensão
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FILTROS DE LINHA

20575
Filtro de linha 2 tomadas
padrão brasileiro bivolt 

metal

20599 / 20698
Filtro de linha 5 tomadas
padrão brasileiro bivolt 

metal

20742
Filtro de linha 3 tomadas
padrão brasileiro bivolt 

plástico

20773
Filtro de linha 6 tomadas
padrão brasileiro bivolt 

plástico

20582 / 20674
Filtro de linha 3 tomadas
padrão brasileiro bivolt 

metal

20605 / 20704
Filtro de linha 6 tomadas
padrão brasileiro bivolt 

metal

PLPS4T-NBR/20537PT
Filtro de linha 4 tomadas
padrão brasileiro bivolt 

plástico

20568
Filtro de linha 4 tomadas
padrão brasileiro bivolt 

metal

20742
Filtro de linha 2 tomadas
padrão brasileiro bivolt 

metal

20766
Filtro de linha 5 tomadas
padrão brasileiro bivolt 

plástico
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LâMPADAS

DULUXSTAR

hALOsPOT

DULUXSTAR TWIST

hALOPAR

DECOSTAR 51 ENERGGY SAVER

DULUX D

HALOLINE

HALOLINE

Lâmpada economizadoras de energia
com design tradicional. As lâmpadas
duluxstar possuem vida útil de até
6.000 horas, ou seja, durabilidade de 
6 a 8 vezes maior do que a das lâm-
padas incandescentes comuns, po-
dendo ser instaladas no mesmo so-
quete, potências: 10w, 15w, 20w, 23w. 
temperaturas de cor: 2.700k e 4.000k.

a halopIn proporciona aos desig-
ners de luminárias uma maior liberda-
de para produzir modelos compactos e 
elegantes. Estas minúsculas lâmpadas 
halógenas para tensão de rede propor-
cionam uma luz ambiente sem neces-
sidade de transformador. potências: 
25w, 40w e 60w, nas tensões 127v ou 
220v, base g9. são dimerizáveis.

a halospot é indicada para ilumina-
ção de efeito a média e longa distâncias, 
em residências, bares, restaurantes, 
shopping centers, lojas, museus e gale-
rias devido ao seu facho bem definido. 
modelo: halospot 111, nas potências: 
50w e100w e base g53 e halospot 70, na 
potência 50w e bases BA 15d ou GY4. 
necessita transformador.

A lâmpada hálogena econômica 
em energia combinada foi deno-
minada de decostar 51 es. 
nas potências 20w, 35w e 50w, 
bases: gu 5.3 e gu 4. necessita 
transformador. opção com lente: 
modelo decostar titan.

Ideal para aplicações decorativas e 
residenciais e é utilizada em aran-
delas, plafonniers, abajures, etc. a 
versão com acamento sílico reduz o 
ofuscamento e atenua a formação de 
sombras, resultado em uma luz mais 
confortável. nas potências 40w, 60w e 
100w, nas tensões 127v ou 220v. pode
ser dimerizada.

As lâmpadas DULUXSTAR mini TWIST
são as eletrônicas em formato espiral da 
osram. proporcionam uma distribuição 
mais uniforme da luz e dimensões física 
muito próximas das incandescentes 
comuns, além das demais caracte-
rísticas. temperaturas de cor: 2.700k 
e 4.000k da linha duluxstar.
potências: 14w, 15w, 18w, 19w, 23w, 24w.

As lâmpadas DULUXSTAR mini TWIST
são as eletrônicas em formato espiral da 
osram. proporcionam uma distribuição 
mais uniforme da luz e dimensões física 
muito próximas das incandescentes 
comuns, além das demais caracte-
rísticas. temperaturas de cor: 2.700k 
e 4.000k da linha duluxstar.
potências: 14w, 15w, 18w, 19w, 23w, 24w.

a osram  dulux d é ideal para lu-
minárias miniaturizadas e downlights 
com nichos rasos.provê o dobro do 
fluxo  luminoso da OSram DULUX, 
embora ambas tenham o mesmo com-
primento. As lâmpadas consomem 
apenasde 1/5 a 1/4 de eletricidade-
das lâmpadas incandescente comuns 
com o mesmo brilho e emitem uma 
luz quente e agradável bem como 
uma excelente reprodução de cor.

A HALOLINE é uma lâmpada halóge-
na para uso geral, adequada para uma 
ampla gama de aplicações internas 
ou externas. potências 100w, 300w 
e 500w, nas tensões 110v ou 220v.



A lâmpada de multivapores metálicos 
poWerstar hQI-t com base de rosca 
e40 é ideal para iluminação de grandes 
áreas, com níveis de iluminância eleva-
dos e, principalmente, em locais onde a 
qualidade da luz é primordial. muito usa-
da em fachadas. necessita reator. nas 
potências: 250w, 400w, 1.000w (na cor n 
3.500k e 2.000w ( na cor d-5.200k). e40. 
a poWerstar hQI-t 400w também 
está disponível em versões coloridas, 
que realçam e valorizam os espaços e 
permitem a criação de atmosferas e/ou 
efeitos especiais sem a necessidade 
de utilização de filtros e gelatinas. Co-
res disponíveis: azul, verde e magenta.
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LâMPADAS

INCANDESCENTES POWERBALL HCI PAR

MIsTA hwL

VAPOR METÁLICO 
POWERSTAR HQI-TS

VAPOR METÁLICO 
POWERSTAR HQI-T

VAPOR MERC[URIO
HQL STANDARD

Indicada para iluminação geral, predo-
minamente no uso residencial. é utili-
zada em lustres, arandelas, abajures, 
etc. pode ser dimerizada. nas potências 
25w, 40w, 60w, nas tensões 127v e 220v.

Lâmpada mista para tensão de rede 
220v. A HWL é uma lâmpada que produz 
luz por dois diferentes fenômenos: pela 
descarga elétrica e pela incandescência,
ou seja, por um procedimento misto. não
necessita reator para seu funcionamento 
e é boa alternativa para subistituição de 
incandecentes de alta potência.
disponível em 160w, 250w ) com 
soquete e27 ou e40) e 500w.

As lâmpadas de vapor de mercúrio 
são uma boa alternativa paraaplica-
ções externas. além disso, apresen-
tam luz branca fria e eficiência ener-
gética de até 55lm/w. nas potências
80w, 125w, 250w e 400w. necessita 
reator.

a poWerball hcI-par possui 
uma base e refletor PAR integrado de 
alta qualidade e confiabilidade. Essa 
lâmpada proporciona novas opções 
de iluminação de destaque. dispo-
nível em três tamanhos de refletor 
(par20, par 30 e par 38) e em dois 
fachos de abertura sp (spot) e Fl 
(Flood). temperatura de cor 3000k.

Lâmpada de multivapores metá-
licos com tubo de tecnologia de 
quartzo. disponível nas potências 
70w e 150w temperatura de cor 
de 3.000k a 6.000k.
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REATORES

EZ-TRONIC®

POWERTRONIC®

qUICkTRONIC® PROFISSIONAL T5 REATOR PARA 
LâMPADAS FLUORESCENTES 75 

Reator eletrônico alto fator de potência para lâmpadas fluorescentes tubulares. Disponíveis nos modelos 1x16w, 1x20w 
(baixo ou alto fator de potência), 1x32w, 1x40w, 2x16w, 2x20w, 2x32w, 2x40w.

Reator eletrônico para lâmpadas de vapores metálicos de 35w (HCI), 70w (HCI e HQI) e 150w. Todos em 220v.

Reator eletrônico para lâmpadas fluorescente T5. Acendimento da lâmpada otimizado com pré-aquecimento em menos
de 1 segundo. disponível nos modelos 1x14/28w, 2x14/28w, 1x54w, 2x54w. na tensão 220v.
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LINHA SUPERLED®

A linha Superled substitui as lâmpadas comuns economizando até 90% de energia. Os Produtos possuem alto índice 
de reprodução de cor (até 89%), além de terem 2 anos de garantia. a linha está disponível em diversas tempetaturas
de cor, atendendo às necessidades de qualquer tipo de ambiente. a linha está subdividida em:

• linha tubular t8: 10, 20w e 40w 
(ho).

• linha luminárias:
lumiárias de

emergência 30 e 60 led
e luminária ourofort Ip65

• linha bulbo (alguns modelos disponíveis na versão
dimerizável) s30, s40, s60, s100, tonalidade de cor 

e rgb

• outros produtos: Jdr, mr11, mr16, gu10, compacta led, downlight, ar 70 e 111, módulo + driver.

• linha spot e mini spot:
redondos e quadrados,

com acabamento branco.

• linha Vela lisa: clara e 
leitosa.

• linha par: 20,30 e 38
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CABO SILICONE

APRESENTAÇÃO

1 - Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 4.
2 - Isolação: Borracha de silicone reticulada para 200° C.
3 - Trança externa: Trança de fios de fibra de vidro (opcional). 

PROPRIEDADES
Temperatura de trabalho: estabilidade térmica até 200°C.
Flexíveis a temperaturas inferiores a 0°C até 70°C.
O silicone propicia boa resistência a ácidos, graxas e umidade.
Resistêcia a ozona.
Boa resistência a óleo.
Trança de fibra de vidro: proporciona, maior resistência mecânica, além de auxiliar na proteção térmica.

ESPECIFICAÇõES

EPAN 11 (PAN ELETRIC) - 200ºC
NBR NM 274 180°C

DADOS CONSTRUTIVOS - VALORES NOMINAIS

0,3
0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

7/0,25
7/0,30

11/0,285
15/0,285
22/0,285
36/0,285
56/0285
91/0,285
77/0,40
126/040
196/040
273/0,40
399/0,40
532/0,40
760/0,40
950/0,40
1197/0,40
1463/0,40
1862/0,40

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,0
1,0
1,2
1,2
1,4
1,4
1,6
1,6
1,8
2,00
2,20

2,35
2,50
2,70
2,80
3,15
3,60
4,40
5,20
6,40
7,70
9,50
11,10
12,90
15,30
17,50
19,62
21,96
25,20
27,50

2,35
2,50
2,70
2,80
3,15
3,60
4,40
5,20
6,40
7,70
9,50
11,10
12,90
15,30
17,50
19,62
21,96
25,20
27,50

rolo 100m
rolo 100m
rolo 100m
rolo 100m
rolo 100m
rolo 100m
rolo 100m
rolo 100m
rolo 100m
rolo 100m

bobina
bobina
bobina
bobina
bobina
bobina
bobina
bobina 
bobina

seção
(mm2)

Formação
classe 4(mm)

esp. isolação
(mm)

Diâmetro Externo
nominal(mm)

acondicion.peso
(kg / mm)

outros serviços: cabos similares poderão ser feitos sob consulta
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PÁRA-RAIO E ACESSóRIOS

conjunto de contraventagem
para mastro de 1.1/2”ou 2”.

conector emenda e medição 2 parafuos.
prt - 901-cabo até 50mm
prt-902- cabo até 120mm

prt - 750- barra chata de alumí-
nio 7/8” x 1/8” x 6 metros
prt-753- terminal aéreo 7/8” x 
1/8” x 600 mm, alumínio
prt -755 emenda reta para barra 
alumínio 7/8” x 18”

conector emenda e medição 4 parafusos
prt -903-cabo até 50mm
prt-904-cabo até 120mm

prt -965- tampa para caixa de inspeção 
de terra, aço, gF de 200mm
prt-967 tampa para caixa de inspeção de
terra, aço, gh 300mm 

prt-280 telha romana
prt -282-telha portuguesa
prt-284-telha Francesa

caixa inspeção de terra cilíndrica
tamanhos: 200x150mm - prt.954c + c

300x250mm - prt.957 - c
300x600mm  - prt - 959

base para mastro de 1.1/2” ou 2”Suporte para tubos fixação horizontal 
ou com rosca soberba 1.1/2” ou 2”.

sinalizador simples ou duplo com ou sem fotocelula
sg-2

2 módulos
2 Lâmpadas
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PÁRA-RAIO E ACESSóRIOS

captor tipo Franklin latão
niquelado 300mm ou 350mm

Isolador simples ou reforçado
fixação rosca mecânica

Isolador simples ou reforçado
fixação grapa para chumbar

Isolador simples ou reforçado
rosca mecânica

Isolador reforçado
fixação em 90 graus

Isolador  simples ou reforçado
1 descida para mastros de 

1.1/2” ou 2” 

Isolador  simples ou reforçado
2 descidas para mastros de 

1.1/2” ou 2” 

OBS: todos os isoladores estão disponíveis 
nos tamanhos 100mm e 200mm

Isolador simples ou reforçado
com calha

mastro simples galvanizado a 
fogo 1.1/2” ou 2”

barras de 2,3,4,5 e 6 metros

Isolador simples ou reforçado
fixação rosca mecânica

Terminal aéreo fixação horizontal 
ou vertical com rosca soberba ou 

mecânica.
opção: 300 mm ou 600 mm
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ILUMINAÇÃO

ILDC 1503
luminária de embutir quadrada

para 3 lâmpadas eletrônicas de 
até 30w com  vidro preso por para-
fusos. opção em tamanho menor 
para 2 lâmpadas 20w, referência, 

Ildc1502

ILDC 901
luminária de embutir quadrada 
pequena para 1 lâmpada eletrô-
nica de até 15w com  vidro preso 
por parafusos. opção de fixação
do vidro por ímã, referência Ildc 
901 I. Vidros na opção ímã nas 
cores vermelho, preto ou branco

PDC 911 / 920 / 930 / 950 / 970
luminária de embutir para  1,2,3, 
ou  4 lâmpadas. Opções de lâm-
padas: dicróica (referência 950),

par 20 (referência 920)
par 30 (referência 930)
ar70  (referência 970)
ar111(referência 911)

PDC 820 / 850 / 870 / 811 / 830
luminária de embutir  redonda 
para  1 lâmpada Par 20 (referên-
cia 820). dicróica (referência 850),

ar 70  (referência 870)
ar 111 (referência 811)
par 30 (referência 830

ILDC 905
luminária de embutir qua-
drada para 1 lâmpada HQI 
70 ou 150w com  vidro pre-
so por parafusos. opção re-
donda, referência Ildc 805

ILDC 1002
luminária de embutir qua-
drada para 1 lâmpada HQI 
70 ou 150w com  vidro pre-
so por parafusos. opção re-
donda, referência Ildc 805

ILDC 902
luminária de embutir quadrada 
grande para 2 lâmpadas eletrôni-
cas de até 15w com  vidro preso 
por parafusos. opção de fixação
do vidro por ímã, referência Ildc 
902 I. Vidros na opção ímã nas 
cores vermelho, preto ou branco

ILDC 903
Luminária média para 1 lâmpada 
eletrônica de até 20w com  vidro 
preso por parafusos. opção de 
fixação do vidro por ímã, referên-
cia Ildc 903 I. Vidros na opção 
ímã nas cores vermelho, preto 
ou branco

ILDC 702
luminária de embutir redonda
para 2 lâmpadas eletrônicas de 
até 15w com  vidro preso por  anel  
de alumínio.

ILDC 802
luminária de embutir redonda

para 2 lâmpadas eletrônicas de 
até 15w com  vidro preso por  pa-
rafusos.

ILDC 801
luminária de embutir redonda

pequena  para 1 lâmpada eletrô-
nica de até 15w com  vidro preso 
por  parafusos.

Trilho de 1 e 2 mts branco e preto
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ACESSóRIOS PARA PERFILADO

caixa derivada c

gancho curto para
perfilado duplo

prolongador para
vergalhões 1/4” (25mm),

1/4” (50mm), 3,8” ( 25mm)
3,8 (50mm), 5/16” (25mm)

Tampa para perfilado
de encaixe 3 metros

chapa 22

Tampa para perfilado
pressão 3 metros

cantoneira 1 furo e 
rasgo

cantoneira 2 furo e 
rasgo

cantoneira z 3/4” cantoneira zz 
11/2 e 3/4”

gancho curto para
luminária

gancho curto para
perfilado

gancho longo para
luminária

cantoneira l 2 furos 
reforçada

cantoneira l 2 furos 
simples

cantoneira l 4 furos 
reforçada

cantoneira l 4 furos 
simples

caixa para tomada 
redonda para perfilado

gancho longo para
perfilado duplo

caixa derivada l caixa derivada t

Junção I interna Junção t interna para 
perfilado duplo

Junção I interna para
perfilado duplo 

caixa derivada x Fita perfurada 38mm 
com 3 metros
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ACESSóRIOS PARA PERFILADO

gancho longo para 
perfilado

Junção l interna 
para perfilado duplo

saída lateral dupla
1” ou 3/4”

mão francesa simples 
50mm,100mm,200mm

300mm,500mm

Saída final 3/4” saída horizontal para 
perfilado 38x38

saída horizontal
1”1.1/2”, 1.1/4”,

1/2”, 2”, 3/4”

saída lateral
1”1.1/2” ou 3/4”

saída superior 1” ou 
3/4”

sapata 1 furo
interna

sapata 4 furos
externa

sapata 4 furos
interna

suporte horizontal 
50x50 ou 100x50

suporte vertical 50x50,
100x50, 100x100, 150x50,
150x100, 200x50, 200x100,

250x100, 300x100

suporte omega 50x50,
100x50, 150x50, 200x100

saída vertical
1”, 1.1/2”,
2” ou 3/4”

grampo c 3/8 mon-
tado com balancin

Junção t Interna

Junção I externa

Junção x interna

Junção l InternaJunção I interna
para perfilado

mão francesa dupla
200mm, 300mm

mão Francesa refor-
çada 200mm, 300mm, 

500mm
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CABO ATOX FLEX 750 V

CABO ATOX FLEX 0,6/1KV

Aplicação
Os Cabos Atox Flex 750V são recomendados para locais com 
alta concentração de pessoas como shoppings, cinemas, esta-
ções de metrô, escolas, aeroportos, industrias etc. Sua baixa 
emissão de fumaça e gases tóxicos facilita a evacuação e au-
xilia equipes de socorro, em casos de incêndio. Cabo livre de 
halógenos. 

Aplicação
Os Cabos Atox Flex 0,6/1kV são recomendados para locais 
com alta concentração de pessoas como shoppings, cinemas, 
estações de metrô, escolas, aeroportos, industrias etc. Sua 
baixa emissão de fumaça e gases tóxicos facilita a evacuação 
e auxilia equipes de socorro, em casos de incêndio. Cabo livre 
de halógenos. 

Identificação

2 Condutores: preto e azul-claro

3 Condutores: preto, azul-claro, verde

4 Condutores: preto, azul-claro, vermelho e verde

Disponível nas Bitolas

1 Condutor: 1,5mm2 à 500mm2

2 Condutores: 1,5mm2 à 25mm2

3 Condutores: 1,5mm2 à 50mm2

4 Condutores: 1,5mm2 à 50mm2

Disponível nas Bitolas

1 Condutor: 1,5mm2 à 500mm2

2 Condutores: 1,5mm2 à 25mm2

3 Condutores: 1,5mm2 à 50mm2

4 Condutores: 1,5mm2 à 50mm2
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LâMPADAS

FLUORESCENTES COMPACTAS
ESSENTIAL

FLUORESCENTES COMPACTAS
PL-C

FLUORESCENTES COMPACTAS
TWISTER E MINI TWISTER

FLUORESCENTES T5

São lâmpadas fluorescentes compactas integradas 
possuem reator e base e27 já acoplados aos tubos 
fluorescentes, tornando sua instalação extremamente 
prática. 
proporcionam economia de energia, durabilidade e 
qualidade de luz quando comparadas com lâmpadas 
incandescentes tradicionais (consomem até 80% me-
nos energia e duram até oito vezes mais consideran-
do um uso diário de até 3 horas.
possuem opção de luz clara (branca) ou suave (ama-
rela), disponível em 14we 18w, em 127v ou 220v.

São lâmpadas fluorescentes compactas  não integra-
das compostas por quatro tubos fluorescentes parale-
los. proporcionam ótima economia de energia e ótima 
qualidade de luz tradicionais. necessitam de equipa-
mento auxiliar para seu funcionamento.
As características da lâmpada são influenciadas pelas 
condições de operações e pelo equipamento auxiliar 
utilizado. opções em  2 pinos (não permitem dimeri-
zação) ou 4 pinos (permitem dimerização). 

as master tl5 representam o que há de mais moder-
no na tecnologia de lâmpadas fluorescentes tubulares. 
Extremamente compactas, com diâmetro de 16mm, 
estão disponíveis em diversas temperaturas de cor 
(3000k, 4000k e 5000k) e nas voltagens, 14w,28w e 
54w.Devem operar com reatores eletrônicos.

São lâmpadas fluorescentes compactas integradas 
possuem reator integrado e base e27 (twister e mini 
twister) ou e14 (mini twister) já acoplados aos tubos
fluorescentes, tornando sua instalação prática sim-
ples. proporciona economia de energia, durabilidade 
e qualidade de luz quando comparadas com lâmpa-
das incandescentes tradicionais (consomem até 80% 
menos energia e duram até oito vezes mais conside-
rando um uso diário de até 3 horas.
possuem opção de luz clara (branca) ou suave (ama-
rela), twister disponíveis:15w,20w,23w,27w, 42w mini 
twister disponíveis: 8w e 12w
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LâMPADAS

São lâmpadas fluorescentes tubulares com diversos 
tamanhos, potências e aparências de cor. propor-
cionam economia de energia comparadas com tec-
nologias tradicionais incandescentes. necessitam de 
reator para funcionamento. tlrs disponíveis nas po-
tências 20w,40w e 110w. tld disponíveis nas potên-
cias 15w, 16w, 18w,30w,32w,36w e 58w.

São lâmpadas Halógenas com refletor parabólico e 
base e27. operam em tensão de rede(127V ou 220V) 
e podem ser dimerizadas. disponível nos modelos  
par 20 (50W), par 30 (75W) e par 38 (100W).

São lâmpadas Halógenas com superfície refletora 
de alumínio e haste anti-ofuscamento. são dimerizá-
veis, operam em baixa tensão (12V), necessitando de 
transformador, nas voltagens 50w e 100w. também 
estão disponíveis em 127/220v na potência de 60w.

São lâmpadas Halógenas lineares com bulbo tubular 
de quartzo. utilizam tecnologia de baixa pressão (de 
acordo com a norma Iec357) e possuem bloqueador 
de raios ultravioletas. operam em tensão de rede 
(127V ou 220V) e podem ser dimerizadas. proporcio-
nam uma luz branca morna, uniforme e brilhante. dis-
ponível em 10w, 150w,3 00w, 500w e 1000w

FLUORESCENTES TLRS
(T12) / TLD (T8)

FLUORESCENTES TLRS
(T12) / TLD (T8)

HALóGENAS PALITO

HALóGENAS AR
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LâMPADAS

São lâmpadas Halógenas dicróicas com base bipi-
no anticorrosiva, com cobertura discróica e um vidro 
frontal protetor. utilizam tecnologia de baixa pressão 
(de acordo com a norma Iec 357) e possuem bloque-
ador de raios ultravioleta. operam em baixa tensão 
(12V) necessitando de transformador e podem ser di-
merizadas. disponível em 20w e 50w.

São lâmpadas de descarga de alta intensidade com 
formato tubular de duplo contato(mhn-td), compos-
tas por um tubo de descarga de quartzo preenchido 
por vapor de mercúrio em alta pressão aliado a uma 
mistura de gases metálicos. possuem redutor de 
emissão de raios ultra-violeta. necessitam de reator 
compátivel. disponível em 70w e 150w, nas tempera-
turas de cor 3000k e 4200k.

São lâmpadas de descarga de alta intensidade com 
formato ovóide, compostas por um tubo de descar-
ga de quartzo, preenchido por vapor de mercúrio em 
alta pressão conectado em série com um filamento de 
tungstênio. não necessitam de equipamento auxiliar 
e não permitem dimerização. disponível em 160w, 
250w ( soquetes e-27 ou e-40).

São lâmpadas de descarga de alta intensidade. Com-
postas por um tubo de descarga com revestimento 
cerâmico que proporciona maior qualidade de luz, 
melhor reprodução de cores e maior estabilidadede 
luz, melhor reprodução de cores e maior estabilidade 
do fluxo luminoso ao longo da vida da lâmpada. Ne-
cessitam de equipamento auxiliar compatível com sua 
tecnologia. devido a sua qualidade de luz, são ide-
ais para iluminação comercial interna (vitrines, lojas 
e shopping centers) e externa (fachadas), principal-
mente em aplicações onde se queira destacar objetos 
e mercadorias expostas. modelos disponíveis: cdmr 
par20 (35w), cdmr par 30 (35w ou 70w), cdmr 
111 (35w ou 70w), cdm-t (35W, 70w, 150w ou 250w)
e cdm-td (duplo contato, 70w ou 150w).

São lâmpadas de descarga de alta intensidade com 
opções de formato ovóide ou tubular, compostas por 
um tubo de descarga de quartzo preenchido por va-
por de mercúrio em alta pressão aliado a uma mistura 
de gases metálicos. Ideais para iluminação interna 
de galpões industriais e comerciais (supermercados, 
centros de exposição, shopping centers, postos de 
gasolina), iluminação esportiva (quadras e campos de 
futebol), iluminação externa como fachadas, monu-
mentos, estacionamentos e demais áreas onde exista 
a necessidade de uma ótima qualidade de luz e efici-
ência. As lâmpadas MASTER HPI (T) plus e HPI T Pro
devem ser utilizadas em luminárias fechadas (com 
vidro protetor). disponível em 250w, 400w, 1000w e 
2000w.

HALóGENA  DICRóICA

VAPOR METÁLICO MHN-TD

MIsTA ML

VAPOR METÁLICO HPI

DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE
MASTER COLOUR
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LâMPADAS LED

PAR 38

PAR 30 PAR 20

DICRóICA MR11 BULBO

TUBULAR DE LED

 Com as inovadoras lâmpadas MASTER LED é possível reduzir o consumo de energia e os custos de manu-
tenção sem comprometer a qualidade da luz e do ambiente. além de ser fácil de instalar, a linha master led 
oferece um baixo custo de propriedade: O investimento se paga em menos de um ano quando as lâmpadas 
são utilizadas continuamente em áreas como hotéis, bares, lojas e escritórios. As lâmpadas MASTER LED es-
tão disponíveis nos modelos PAR 20, PAR 30, Dicróica, AR111, Tubular (substitui as fluorescentes), entre outros
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REATORES

ELETRôNICOS PARA LâMPADAS FLUORESCENTES

LâMPADAS MULTIVAPOR METÁLICO EXTERNO E INTERNO

LâMPADAS DESCARGA ALTA PRESSÃO

REATOR BASIC

EB-T8-T10-T12 EL-T8-T10-T12EL-T5

Os reatores da linha Basic possuem alto fator de potência, partida instantânea e  tamanho compacto. recomenda-
dos para pequenas e médias instalações. Disponíveis para uma ou duas lâmpadas T8, T10 e T12, de 15w a 58w, 
bivolt. Possuem partida instantanea e tamanho compacto disponíveis para lâmpadas T5 de 13w a 58w, bivolt ou 
monovolt (127 ou 220v). equipados com terminais apropriados para conexão automática, além de protetor térmico 
(circuito que percebe o aquecimento no filamento e desliga) que garante a ótima perfomance da lâmpada.

Os reatores para lâmpadas de descarga de alta intensidade de vapor mercúrio e metálico podem ser usados internos 
(dentro do alojamento da luminária) ou externos (esse modelo possui ignitor incorporado). garantem potência cons-
tante, evitando variação de cor no ambiente. Disponível para lâmpadas vapor mercúrio de 80w, 125w, 250w e 400w e 
lâmpadas vapor metálico 150w, 250w, 400w, 1000w e 2000w.
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TOMADAS E INTERRUPTORES

PIALPLUs CONjUNTOs

PIALPLUS MóDULOS
PIALPLUS PLACAS E 

SUPORTES

6111 01

6110 10

6110  21

6121  21 6121  22 6121  22

bornes com conexão automática, 
de alta qualidade, que economi-
zam tempo, disponíveis nas fun-
ções interruptores e pulsadores.

além das placas foscas, pial-
plus traz a novas placas com 
exclusivo acabamento duplo.
são duas camadas - uma bran-
ca e uma transparente - que con-
ferem ao produto um aspecto de 
modernidade e robustez. placas 
gloss, profundidade e transparên-
cia que dão um toque especial.

6121 16

6120  10

6120 16

6111 22 6111 39 6150 80 6150 74
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TOMADAS E INTERRUPTORES

LINHA NEREYA

AUTOMAÇÃO COM
FACILIDADE

Controle 4
cenário Zigbee

Controle 4 cená-
rios. Botões até 
4 configurações

Controle remoto 
de mesa

Controle remoto 
de bolso

Pulsador à
reversão

Controle de
ventilador

Tomada com
tampa

Rj45+RJ11
TV+3 tomadas

Interruptor 
acionado por 

cartão

sinta o conforto

controle e crie cenários de luz personalizando os 
ambientes. com nereya, a automação se torna 
fácil e acessível a todos. A configuração se rea-
liza por progamação simples no próprio produto.
Fácil de realizar

opção sem fio - ZigBee rádio technolog

padrão internacional da comunicação que 
opera por radiofrequência de 2.4ghz. esta 
tecnologia pode ser utilizada via transmissores 
(wireless) e receptores para controlar a ilumi-
nação, persianas e telas de home-theaters, 
além de programar cenários no ambiente.
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CANALETAS E ACESSóRIOS

Discreto, Inteligente e Moderno

sinergia com Nereya e Pialplus

SISTEMA X

6750 00

6750 63 6750 62 6750 48 6750 54

6750 02 6750  60 6750 17 6750 46 6750 20

Solução segura e econômica, que evita o quebra-quebra de paredes, o sistema X é um organizador de ambientes 
que possibilita compor a instalação elétrica aparente de forma discreta e estilosa.

a linha do sistema x está mais completa, possui novas medidas de canaletas e além de seus atuais mecanismos,
agora, com o novo acoplador, você tem mais duas opções de escolha: nereya ou pialplus. ambas apresentam pla-
cas de 1,2 ou 3 postos para instalar todas as funções existentes com muito mais estilo!

sistema x
canaleta com o novo acoplador
647952 para placa pialplus.

sistema x
canaleta com o novo acoplador
647952 para placa nereya
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TOMADAS E PLUGUES

PLUGUES E PROLONGADORES PROFISSIONAIS REFORÇADOS

Plugues “T” e Adaptadores

DISJUNTORES

6158 70

510    01

099    49

099    27

099    09

510    02 6906  50 6906  606158  20 6158  01

6158 72 6158 74 6158 76

opções nas cores: branco, preto ou cinza

Identifácil
software para emissão de etiquetas de 
identificação dos circuitos.

www.piallegrand.com.br Faça seu download
pelo site
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ARRUELAS E BUCHAS

ARRUELA ZAMAC

BUCHA ZAMAC

DADOS DO MATERIAL

DADOS DO MATERIAL

1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1029

arruela alum. 1/2”
arruela alum. 3/4”
arruela alum. 1”

arruela alum. 1.1/4”
arruela alum. 1.1/2”

arruela alum. 2”
arruela alum. 2.1/2”

arruela alum. 3”
arruela alum. 4”

referência descrição
arruelas

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009

bucha alum. 1/2”
bucha alum. 3/4”
bucha alum. 1”

bucha alum. 1.1/4”
bucha alum. 1.1/2”

bucha alum. 2”
bucha alum. 2.1/2”

bucha alum. 3”
bucha alum 3.1/2”

bucha alum. 4”

referência descrição
buchas
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CABOS ELÉTRICOS 

AFUMEX PLUS 750V

SUPERASTIC FLEX 750V

EPROTENAX GSETTE IRISTECH® 1KV

o cabo elétrico mais seguro do mercado, além de não propagar chama, pos-
sui baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, dupla camada de isolação, é 
extradeslizante e possui resistência térmica 20% superior aos cabos da cate-
goria. São recomendados para instalações fixas gerais e especialmente em 
locais de alto fluxo de pessoas como escolas, cinemas e edifícios comerciais. 
disponível nas cores preta, branca, azul claro, azul escuro, vermelha, verde 
amarela, marrom, amarela,cinza e verde para as seções de 1mm2 a 240mm2..

os cabos superastic Flex são recomendados para instalações internas de 
luz e força em prédios residênciais, comerciais, industriais, etc. são resis-
tentes à chama (BWF), possuem dupla camada de isolação e são extrafle-
xíveis - classe 5, facilitando a instalação. disponível nas bitolas de 1mm2

a 300mm2. disponível nas cores preta, branca, azul clara, vermelha, verde, 
amarela, verde e cinza para seções 1mm2 a 16mm2. nas seções de 25mm2 

a 240mm2, cores preta, azul claro e verde. na seção 300mm2  isolação 
preta.

os cabos eprotenax gsette Iristech são recomendados para instalações 
fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais. São 
isolados em erp, para temperatura de operação de 90ºc, com capacidade 
superior aos cabos isolados em pVc. tecnologia Iristech consiste na apli-
cação de uma faixa colorida longitudinal, que indica a seção do condutor 
por cores diferentes, de 1,5mm2 a 35mm2. a faixa pode ser usada para 
marcação de informações diretamente sobre o cabo, tornando mais prática 
e segura a instalação.
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VARIADORES DE LUMINOSIDADE

Variador de ventilador Deslizante
Variador para ventiladores de teto 
deslizante, oferece conforto e segu-
rança na operação de ventiladores
residenciais e comerciais.cód. 837 
PW branco deslizante 1 lâmpada. 

Dimmer deslizante
controlador de iluminação permitindo 
regular o nível de luminosidade das 
lâmpadas, economizando energia e 
deixando o ambiente mais agradável, 
através de um pino deslizante. cód. 807

Minuteira
liga a iluminação do recinto por um in-
tervalo de tempo de 1 minuto a 3 minu-
tos indicado para lâmpadas resistivas 
até 200w. cód. cinza 821, branco 823.

Filtro ADSL
Para locais com internet banda larga. Reduz o ruído na linha telefônica e a interferência que diminui a velociade 
de comunicação do modem. promove o melhor desempenho dos serviços  adsl. deve ser instalado em todos  os 
aparelhos telefônicos (telefone, fax - modem, secretárias eletrônicas, etc).Conectados na mesma linha de modem 
adsl. cód 508 1 ponto / 509 2 pontos

Minuteira coletiva embutir bivolt
liga a iluminação do recinto por um in-
tervalo de tempo de 30 segundos a 5 
minutos,  indicado para qualquer tipo de 
lâmpada  até 1000w, podendo ter vários 
pontos de acionamento com fácil adap-
tção atrás do pulsador acionador. cód 825

Dimmer Módulo
o dimer módulo pW permite regular o nível de lu-
minosidade das lâmpadas, economizando energia 
e deixando o amibiente mais agradável.é indicado 
para lâmpadas incandescentes convencionais, haló-
genas e dicróicas. produzido em vários modelos de 

módulo. cód. universal 817, plus 933, thesi 935. 

Variador de ventilador Rotativo 1 ou duas 
lâmpadas.
o variador para ventiladores rotativo foi projeta-
do para controlar a velocidade dos ventiladores 
de teto ou parede, oferecendo conforto e segu-
rança na operação de ventiladores residenciais 
ou comerciais. Cód. 835 PW branco 1 lâmpada 
Cód.929 PW branco 2 lâmpadas Cód. 901 Plus 
1 lâmpada - Cód.903 Plus 2 lâmpadas Cód. 905 
Thesi 1 lâmpada - Cód. 907 Thesi 2 lâmpadas.
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ILUMINAÇÃO

W160 E27 W400 E27

Projetores

Luminárias Blindadas

Tartaruga

IBMT 2

IBMC1 E27
IBMC2 E27
IBMC3 E27

IBM 901 E27
IBM 902 E27
IBM 903 E27

IBME 1 E27
IBME 2 E27
IBME 3 E27

IBM 451 E27
IBM 452 E27
IBM 453 E27

W250 E27

Corpo em chapa de alumínio alto brilho, vidro temperado, laterais em chapa tratada com pintura epóxi, alças para fixa-
ção em chapa de aço com pintura epóxi.

aparelhos blindados a prova de gases, vapores e pó. Fabricados em alumínio fundido, tampões de plástico para veda-
ção, pintura a pó, vidro temperado e resistente roqueado com duplo sistema de vedação para evitar infiltrações. Indica-
do para iluminação em áreas industriais, prediais, residenciais e usinas.

aparelho blindado, a prova de gases, vapores e pó. Fabrica-
do em alumínio fundido, soquete de porcelana e-27, pintura epó-
xi na cor cinza, vidro temperado, tampões de plástico para vedação.
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CONTATORES AUXILIARES TEsYYs D

Complemento de Referência para Definir a Tênsão de Comando

Relés de Proteção Térmica - Linha TEsYs D - Diferenciais

Relés de Proteção Térmica -  
Com ligação por parafusos imperdíveis
TEsYs K de 0,11 a 16A

Relés de Proteção 
Compensados e Diferenciais
TEsYs F de 30 a 60A

BLOCO DE CONTATO AUXILIARES

Volts
50/60hz

Volts24
b7

110
Fe7

220
 p7

230
 u7

380
 V7

400
 n7

415
 r7

 12
 Jd

 36
 cd

 60
 nd

110
 Fd

220
 md

250
 ud

440
 rd

440
  -

 24
 bd

 48
 ed

 72
 sd

125
 gd

240
 Q7

48
e7

corrente alternada ~ corrente contínua - -

composição
série d / 
série F série k

na
2
-
1
4
3
2
1
-

nF
-
2
1
-
1
2
3
4

ladn 20
ladn02
ladn11
ladn40
ladn31
ladn22
ladn13
ladn01

la1-kn20
la1-kn02
la1-kn11
la1-kn40
la1-kn31
la1-kn22
la1-kn13
la1-kn04

- substituir ** por letras correspondentes ao calibre do contador (ex: cad50m7)

Faixa de 
regulagem 
do relé (a)

Fusíveis a associar 
ao relé escolhido

associação
contator

lc1-
referência

0,10...0,16
0,16...0,25
0,25...0,40
0,40...0,63

0,63...1
1...1,6

1,6...2,5
2,5...4
4...6

5,5...8
7...10

0,25
0,5
1
1
2
2
4
6
8
12
12

2
2
2
2
4
4
6
10
16
20
20

-
-
-
-
-
6
10
16
16
20
20

d09...d38
d09...d38
d09...d38
d09...d38
d09...d38
d09...d38
d09...d38
d09...d38
d09...d38
d09...d38
d09...d38

lrd-01
lrd-02
lrd-03
lrd-04
lrd-05
lrd-06
lrd-07
lrd-08
lrd-10
lrd-12
lrd-14

am(a) gg(a) bs88(a)

Zona de regula-
gem  do relé 

Fusíveis a associar 
ao relé escolhido 

(calibre máximo)
montagem 
contator referência

0,11...0,16
0,16...0,23
0,23...0,36
0,36...0,54
0,54...0,8
0,8...1,2
1,2...1,8
1,8...2,6
2,6...3,7
3,7...5,5
5,5...8
8...11,5
10...14
12...16

0,25
0,25
0,5
1
1
0
2
4
4
6
8
10
16
20

0,5
0,5
1

1,6
2
4
6
8
10
16
20
25
32
40

lc1/k...lp1/k
lc1/k...lp1/k
lc1/k...lp1/k
lc1/k...lp1/k
lc1/k...lp1/k
lc1/k...lp1/k
lc1/k...lp1/k
lc1/k...lp1/k
lc1/k...lp1/k
lc1/k...lp1/k
lc1/k...lp1/k
lc1/k...lp1/k
lc1/k...lp1/k
lc1/k...lp1/k

lr2-k0301
lr2-k0302
lr2-k0303
lr2-k0304
lr2-k0305
lr2-k0306
lr2-k0307
lr2-k0308
lr2-k0310
lr2-k0312
lr2-k0314
lr2-k0316
lr2-k0321
lr2-k0322

am(a) gl(a)

Faixa de regula-
gem do relé(a)

Fusíveis a associar 
ao relé escolhido 

montagem 
contator referência

30...50
48...80
60...100
90...150
132...220
200...330
300...500
380...630

50
80
125
160
200
315
500
630

80
125
200
250
315
500
800
800

F115...F185
F115...F185
F115...F185
F115...F185
F225...F265
F330...F500
F330...F500
F500...F630

lr9-F5357
lr9-F5363
lr9-F5367
lr9-F5369
lr9-F2371
lr9-F7375
lr9-F7379
lr9-7381

am(a) gl(a) lc1-

Faixa de regula-
gem  do relé (a)

Fusíveis a associar 
ao relé escolhido

associação
contator

lc1-
referência

9...13
9...13
12...18
12..18
16...24
23...32
30...38
17...25
23...32
30...40
37...50
48...65
55...70
63...80
80...104
80...104
95...120
110...140

13
16
20
25
25
40
50
25
40
40
63
63
80
80
100
125
125
160

20
25
35
40
50
63
80
50
63
100
100
100
125
125
160
200
200
250

32
25
32
40
50
63
80
50
63
80
100
100
125
125
160
160
200
200

d40...d65
d12...d38
d18...d38
d40...d64
d25...d38
d25...d38
d32...d38

d40a...d65a
d40a...d65a
d40a..d65a
d40a...d65a
d50...d65a
d50a...d95
d65a...d95
d80...d95

d115...d150
d115...d115   

d115

lrd-33
lrd-16
lrd-21
lrd-318
lrd-22
lrd-32
lrd-35

lrd-325*
lrd-332*
lrd-340*
lrd-350*
lrd-365*
lrd-3361
lrd-3363
lrd-3365
lrd-4365
lrd-4367
lrd-4369

am(a) gg(a) bs88(a)

composição tensões usuais

referência de base

circuito em corrente alternada ou contínua - ligação por
 parafusos 5 contatos - tipo instatâneo

5
3

-
2

cad-50**
cad-32**

b7
b7

m7
m7

bd
bd

~
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PARTIDAS DE MOTORES E EQUIPAMENTOS TEsYYs DE 0,16 A 175 CV

GV2-ME

LCD1D

(coordenação tipo 1) partidas diretas com disjuntor - motor termomagnético
potência / corrente dos motores elétricos1) disjuntor- motor2) contator3)

referência referência corrente
ac-1ac-1

(motor)
ajuste220V 380V 440V

cV cV cVkw kw kwa a a
    -        -         -
    -        -         -
 0.16  0.12  0.9
    -        -         -
0.25   0.18  1.26
    -        -         -
0.33   0.25  1.56
0.50   0.37  2.25
0.75   0.55    3
    1     0.75  3.6
 1.5     1.1    4.8
   -       -      -
  2     1.5   6.9
  3     2.2  8.59
   -       -      -
  4      3    12.1
   -       -      -
  5     3.7  13.6
  6     4.4   16
 7.5   5.5   20
   -       -      -
   -       -      -
   -       -      -
 10    7.5    27
   -       -      -
 12    9.2   32
 15     11    38
   -       -      -
   -       -      -
 25    15    52
   -       -      -
 25   18.5  63
 30    22    74
   -       -      -
   -       -      -
 40    30   100
   -       -      -
 50    37   123
 60    45   145
 75    55   175
   -       -      -
   -       -      -
   -       -      -

0.16 0.12  0.52
   -     -         -
0.25 0.18  0.73
0.33 0.25  0.9
 0.5  0.37  1.3
  -        -       -
0.75 0.55 1.73
   1    0.75   2.08
1.5     1.1    2.77
   -       -      -
  2     1.5  3.98
  3     2.2  4.96
  4      3    6.98
  5     3.7  7.85
   -       -      -
  6     4.4  9.23
 7.5    5.5    11.5
 10    7.5  15.6
   -       -      -
12.5  9.2  18.5
   -       -      -
 15    11   21.9
   -       -      -
  20   15   28.9
   -       -      -
 25   18.5 36.5
   -       -       -
 30     22  42.7
   -       -      -
 40    30   57.7
   -       -      -
 50    37    71
  -       -       -
 60    45   83.7
   -       -      -
 75    55   101
  -       -       -
100    75  138
   -       -       -
125   90   174
   -       -       -
150  110   204
   -       -      -

0.16 0.12  0.45
   -     -         -
0.25 0.18  0.63
0.33 0.25  0.78
 0.5  0.37 1.3
0.75 0.55 1.5
  1    0.75 1.8
1.5   1.1    2.4
  2    1.5   3.45
   -       -      -
  3     2.2  4.3
   -       -      -
  4      3    6.05
  5     3.7  6.8
  6     4.4   8
 7.5   5.5  10
    -       -      -
 10    7.5  13.5
12.5  9.2   16
 15    11    19
   -       -      -
    -       -     -
   -       -      -
  20   15    25
   -       -      -
 25   18.5 31.5
   -       -       -
 30     22   37
   -       -      -
 40    30    50
   -       -      -
 50    37   61.5
 60    45   72.5
 75    55   87.5
   -       -      -
   -       -      -
  -       -       -
100    75  120
   -       -       -
125   90   151
   -       -       -
150  110   177
175  130   212

gV2-me04
gV2-p04
gV2-me05
gV2-p05
gV2-me06
gV2-p06
gV2-me07
gV2-p07
gV2-me08
gV2-p08
gV2-me10
gV2-p10
gV2-me14
gV2-me14
gV2-p14
gV2-me16
gV2-p16
gV2-me20
gV2-p20
gV2-me21
gV2-p21
gV2-me22
gV2-p22
gV2-me32
gV2-p32
gV3-p40
gV3-p40
gV3-p50
gV3-p50
gV3-p65
gV3-p65
gV3-me80
gV3-me80
gV7-re100
gV7-rs100
gV7-re150
gV7-rs150
gV7-re150
gV7-rs150
gV7-re150
gV7-rs150
gV7-re220
gV7-rs220

0,40...063
0,40...0,63
0,63...1
0,63...1
1...1,6
1...1,6
1,6...2,5
1,6...2,5
2,5...4
2,5...4
4...6,3
4...6,3
6...10
6...10
6...10
9...14
9...14
13...18
13...18
17...23
17...23
20...25
20...25
24...32
24...32
30...40
30...40
37...50
37...50
48...65
48...65
56...80
56...80
60...100
60...100
90...150
90...150
90...150
90...150
90...150
90...150
132...220
132...220

lc1-d09**
lc1-d09**
lc1-d09**
lc1-d09**
lc1-d09**
lc1-d09**
lc1-d09**
lc1-d09**
lc1-d09**
lc1-d09**
lc1-d09**
lc1-d09**
lc1-d09**
lc1-d09**
lc1-d09**
lc1-d12**
lc1-d12**
lc1-d18**
lc1-d18**
lc1-d25**
lc1-d25**
lc1-d25**
lc1-d25**
lc1-d32**
lc1-d32**
lc1-d38**
lc1-d38**
lc1-d50a**
lc1-d50a**
lc1-d65a**
lc1-d65a**
lc1-d80**
lc1-d80**
lc1-d95**
lc1-d95**
lc1-d1156**
lc1-d1156**
lc1-d1506**
lc1-d1506**
lc1-F185**
lc1-F185**
lc1-F225**
lc1-F225**

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
40
40
40
40
50
50
50
50
80
80
80
80
125
125
125
125
200
200
200
200
275
275
315
315

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
18
18
25
25
25
25
32
32
38
38
50
50
65
65
80
80
95
95
115
115
150
150
185
185
225
225

1) os valores contidos nesta tabela são orientados e validos para motores 4 polos. considerar os dados do fabricante do motor;
2) disjuntor  motor gV2-me/ gV3-me - comando por botões à impulsão. disjuntor motor gV2-p/ gV3-p - comando por manopla 
rotativa. disjuntor motor gV7-re - Icu 25ka comando por alavanca basculante.
3) ** referência de base do contator ou da bobina a completar pelo código da tensão (tabela “tensões usuais”). Ver composição de 
referência do contator para selecionar a tensão.
4) para a instalação do disjuntor motor gV2 direto do contator lc1d, usar o bloco de associação gV2aF3.
Para 2 sentidos de rotação substituir LC1 por LC2 ou realizar a adjunção de dois contatores utilizados a trava mecânica.
Corrente AC1 - comando de cargas com fator de potência maior que 0,98 (ex.: residênciais de aquecimento, Lâmpada incandescen-
tes). corrente ac3 - comando de motores elétricos.
os contatores tesys d,k,F e a partida integrada tesys u podem ser aplicados em circuitos de segurança por possuir contato auxiliar 
(nF) do tipo espelho, logo é também um contator de segurança.



WWW.SANTIL.COM.BR110

UNIDADES DE COMANDO E SINALIZAÇÃO Ø22MM

xb4, xb5 e xb7
botões à impulsão

normal metálico plástico plástico 

sem gravação
referências

completos para montar completos para montar monobloco

preto “na”
Verde ”na”

Vermelho “nF”
amarelo “na”

azul “na”

xb4ba21
xb4ba31
xb4ba42
xb4ba51
xb4ba61

Zb4bZ101
Zb4bZ101
Zb4bZ102
Zb4bZ101
Zb4bZ101

Zb5aZ101
Zb5aZ101
Zb5aZ102
Zb5aZ101
Zb5aZ101

Zb4ba2
Zb4ba3
Zb4ba4
Zb4ba5
Zb4ba6

Zb5baa2
Zb5baa3
Zb5baa4
Zb5baa5
Zb5baa6

xb7na21
xb7na31
xb7na42
xb7na51

-

xb5aa21
xb5aa31
xb5aa42
xb5aa51
xb5aa61

girar para destravar

botões tipo “soco” desliga emergência 

metálico plástico plástico 
com ação brusca

referências
completos para montar completos para montar monobloco

Vermelho “nF” xb4bs8445 xb5as8445Zb4bZ105 Zb5aZ105Zb4bs844 Zb5as844 xb7es545p

com manopla curta(Z)

comutadores

metálico plástico plástico 
2 posições

Fixas preto”na”

preto”na”

completos completos para montar monobloco

c/ retorno à esquerda              

xb4bd21

xb4bd41

para montar
Zb4bZ101 Zb5aZ101Zb4bZ2 Zb5ad2xb5ad21

xb5ad41Zb4bZ101 Zb5aZ101Zb4bZ4 Zb5ad4
xb7es545p

sinalizadores luminosos

com led Integrado

tensão  de alimentação

referências

branca

Verde

Vermelho

amarelo

azul

completos
24Vca/cc 110...120Vca 230...240Vca 24Vcc,120Vca ou 240 Vca

metálico metálico metálicoplástico plástico plástico plástico
xb4bVb1
xb4bVb3
xb4bVb4
xb4bVb5
xb4bVb6

xb4bVg1
xb4bVg3
xb4bVg4
xb4bVg5
xb4bVg6

xb4bVm1
xb4bVm3
xb4bVm4
xb4bVm5
xb4bVm6

xb5aVb1
xb5aVb3
xb5aVb4
xb5aVb5
xb5aVb6

xb5aVg1
xb5aVg3
xb5aVg4
xb5aVg5
xb5aVg6

xb5aVm1
xb5aVm3
xb5aVm4
xb5aVm5
xb5aVm6

xb7eV01*p(1)
xb7eV03*p(1)
xb7eV04*p(1)
xb7eV05*p(1)
xb7eV06*p(1)

blocos de contato

(1) substituir o ponto (*) pela letra da tensão de alimentação
tensão  letra(*)

24Vca/cc
120Vca
240Vca 

b
g
m 

1na
2nF

parafuso
Zbe101
Zbe102

mola
Zbe1015
Zbe1025
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CHAVES DE PARTIDA DIRETA EM COFRE

* para manobra e proteção  de motores elétricos trifásticos e monofásicos;
* para motores trifásicos até 15cv em 220V, 25cv em 380V e 30cv em 440V;
* chaves fornecidas com contatores , relés térmicos e botões liga e desliga em caixa termoplástica.

MINI CONTATORES

LC1KO610 LR2KO301 LC1D50AM7

RELES TÉRMICOS CONTATORES

-

  motor monofásico pot.máx.(cv) motor trifásico 4 polos

motor carcaça
nema

motor carcaça Iec 220V 380V 400V

referência de chave referência de chave referência de chave127
-
-
-
-

127
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

220
-
-
-
-
-
-

254
-
-
-
-

2
3
-

220
-
-

1/8

254
-
-
-
-

1/4
1/3
1/2
3/4
1

1.1/2

cV
-

0.16
0.33
0.5

cV
0.16

cV
0.16-

le1-e0.16cV220**
le1-e0.33cV220**
le1-e0.5cV220**
le1-e1cV380**

le1-e0.5cV220**
le1-e2cV220**
le1-e3cV220**
le1-e4cV220**
le1-e6cV220**
le1-e7cV220**
le1-e10cV220*
le1-e15cV220**

le1-e0.16cV380**
le1-e0.33cV380**
le1-e0.5cV380**
le1-e1cV380**

le1-e1.5cV380**
le1-e3cV380**
le1-e4cV380**
le1-e6cV380**

le1-e7.5cV380**
le1-e10.cV380**
le1-e15cV380**
le1-e20cV380*
le1-e25cV380**

le1-e0.16cV440**
le1-e0.33cV440**
le1-e0.75cV440**
le1-e1.5cV440**
le1-e2cV440**
le1-e3cV440**
le1-e5cV440**
le1-e6cV440**
le1-e7.5c440**

le1-e12.5cV440**
le1-e15cV440**
le1-e20cV440**
le1-e30cV440**

7.5
0.10

1.5
2
3
4

1.1/2
-
2
3

-
7.1/2

7.1/2
10

12.1/2
-

1/2
3/4
-

1.1/2

3/4
1
-
-
-
-
-
-

-
-
-

1/8
1/6

0.75
  1

kw
-

0.12
0.25
0.37

1.1
1.5
2.2
3

5.5
7.5

0.55
0.75

3.7
4.4

9.2
 11

kw
0.12

0.37

1.1

kw
0.12

1.5

3

5.5
7.5

2.2

4.4
5.5

15
18.5

0.55
0.75

0.75
1.1

3.7
4.4

1.5
2.2

5
6

10
12.5

10
12.5

7.5
9.2

3
3.7

4
5

25
30

25
30

25
30

0.18
0.25

0.18
0.25
0.37
0.55

0.25
0.33

0.25
0.33

0.5
0.75

0.5
0.75

1
1.5

1
1.5

9.2
 11

12.5
15

1/3
1/2 1)

1/3
1/2 1)

1/6
1/4

 2
3  1)

 2
3  1)

1
1.1/2

1
1.1/2

4
5

5
6

4
5

2
3
4

2
3

6
7.5 7.5

15 1511
20 2015

corrente 
nominal
máx. ten

(a) 

regulagem
do relé de 
sobrecarga

Fusivel
retardado
d ou nh(a)

mín máx

0.64
1

1.6
2.5
4
6
8
9
12
18
23
32
38

2
4
6
6   

10
16
20
20
25
35
50
63
80

0.4
0.63
1

1.6
2.5
4

5.5
7
9

12
16

23

30

0.63
1

1.6
2.5
4
6
9
10
13
18
24

32

38

contatores e relés térmicos utilizados na chave le1-e são componentes de aplicação e não são  vendidos sepa-
radamente; a reposição poderá ser feita por produtos de aplicação geral das linhas de produtos tesys lc1...e lr.
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DISJUNTORES CAIXA MOLDADA TRIPOLAR TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXO -EASY PACT

EZC100

CVS100

tensão
Vac

100n 100h 250n 250n 400n
ezccapacidade de Interrupção

110/130
220/240
380
415
440
550

3p
-

25ka
18ka
15ka
10ka
5ka

1p
50ka
25ka
5ka
5ka

-
-

2p
100ka
50ka
30ka
30ka
20ka
10ka

3p
-

50ka
25ka
25ka
20ka
8ka

3p
-

85ka
36ka
36ka
25ka
10ka

3p
-

85ka
36ka
36ka
36ka
18ka

3p
-

100ka
30ka
30ka
20ka
10ka

referências

3p

corrente
nominal
(a)  (In)polos referência descrição

25ka/220/240V
18ka/380V
10ka/440V

50ka/220/240V
25ka/380V
20ka/440V

85ka/220/240V
36ka/380V
36ka/440V

42ka/220/240V
36ka/380V
35ka/440V

30ka/220/240V 25ka/380V 18ka/440V  

15
20
25
30
40
50
60
80
100
125
150
175
200
225
250
300
320
350
400
600
500
600
700
800

eZc100n3015
eZc100n3020
eZc100n3025
eZc100n3030
eZc100n3040
eZc100n3050
eZc100n3060
eZc100n3080
eZc100n3100
eZc250n3125
eZc250n3150
eZc250n3175
eZc250n3200
eZc250n3225
eZc400n3250
eZc400n3300
eZc400n3320
eZc400n3350
eZc400n3400
eZc360n3600

32877
32876
33907
33908

disjuntor easy pact 3 polos 15 a
disjuntor easy pact 3 polos 20a
disjuntor easy pact 3 polos 25a
disjuntor easy pact 3 polos 30a
disjuntor easy pact 3 polos 40a
disjuntor easy pact 3 polos 50a
disjuntor easy pact 3 polos 60a
disjuntor easy pact 3 polos 80a

disjuntor easy pact 3 polos 100a
disjuntor easy pact 3 polos 125a
disjuntor easy pact 3 polos 150a
disjuntor easy pact 3 polos 175a
disjuntor easy pact 3 polos 200a
disjuntor easy pact 3 polos 225a
disjuntor easy pact 3 polos 250a
disjuntor easy pact 3 polos 300a
disjuntor easy pact 3 polos 320a
disjuntor easy pact 3 polos 350a
disjuntor easy pact 3 polos 400a
disjuntor easy pact 3 polos 600a

disjuntor compact nb 600n 3 polos 500 a
disjuntor compact nb 600n 3 polos 600 a
disjuntor compact nb 600n 3 polos 700 a
disjuntor compact nb 600n 3 polos 800 a

DISJUNTORES CAIXA MOLDADA CVS -EASY PACT

corrente
nominal (a)

ajuste
 (a)

referências

referências

3p 3d

ajuste
 (a)

ajuste
 (a)

corrente
nominal (a)

corrente
nominal (a)

easy cVs 100b (25ka em  380/415V) disparador 
termomagnético tm-d

easypact cVs 160b (25ka em  380/415V)

easypact cVs 250b (25ka em  380/415V)

tm16d
tm25d
tm32d
tm40d
tm50d
tm63d
tm80d
tm100d

cVs100b3016
cVs100b3025
cVs100b3032
cVs100b3040
cVs100b3050
cVs100b3063
cVs100b3080
cVs100b3100

cVs160b3015
cVs160b3160

cVs250b3200
cVs250b3250

11,2 a 16a
17,5 a 25a
22,4 a 32a
28 a 40a
35 a 50a

44,1 a 63a
56 a 80a
70 a 100a

87,5 a 125a
112 a 160a

140 a 200a
175 a 250a

tm125d
tm160d

tm200d
tm250d

corrente
nominal (a)

ajuste
 (a)

referências

3p 3d

3p 3d

ajuste
 (a)

ajuste
 (a)

corrente
nominal (a)

corrente
nominal (a)

easy cVs 100F (36ka em  380/415V) termomag-
nético tm-d 

easypact cVs 160b (36ka em  380/415V)

easypact cVs 250b (36ka em  380/415V)

tm16d
tm25d
tm32d
tm40d
tm50d
tm63d
tm80d
tm100d

cVs100b3016
cVs100b3025
cVs100b3032
cVs100b3040
cVs100b3050
cVs100b3063
cVs100b3080
cVs100b3100

cVs160b3015
cVs160b3160

cVs250F3200
cVs250F3250

11,2 a 16a
17,5 a 25a
22,4 a 32a
28 a 40a
35 a 50a

44,1 a 63a
56 a 80a
70 a 100a

87,5 a 125a
112 a 160a

140 a 200a
175 a 250a

tm125d
tm160d

tm200d
tm250d

corrente
nominal (a)

corrente
nominal (a)

ajuste
 (a)

asjute
 (a)

3p 3d

3p 3d

easy cVs 400F (36ka em  380/415V) disparador
termomagnético tm-d

easypact cVs 630b (36ka em  380/415V)

tm320d
tm400d

tm500d
tm600d

cVs400F3320
cVs400F3400

cVs630F3500
cVs630F3630

224 a 320a
280 a 400a

350 a 500a
420 a 600a

3p 3d

3p 3dajuste
 (a)

ajuste
 (a)

corrente
nominal (a)

corrente
nominal (a)

easypact cVs 400n (50ka em  380/415V) dispa-
rador termomagnético tm-d 

easypact cVs 630n (36ka em  380/415V)

cVs400n3320
cVs400n3400

cVs630n3500
cVs630n3630

224 a 320a
280 a 400a

350a 500a
420 a 600a

tm320d
tm400d

tm500d
tm600d
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INVERSORES DE FREQUêNCIA PARA MOTORES ASSíNCRONOS

altIVar 12
tamanho reduzido com
alto desempenho

altIVar 312
0,18 a 15kw ou 0,25 a 20hp

aplicações de alta perfomance

Inversores com gama de Frequência de 0hz a 400hz

tensão de alimentação monofásica: 100...120V 50/60hz

tensão de alimentação monofásica: 200...240V 50/60hz

tensão de alimentação trifásica: 200...240V 50/60hz

motor altivar 12

referência
corrente máxima de saída
permanente (m)

corrente máxima transitó-
ria durante 60s

e u2

potência indicada na placa(1) 
kW hp

0.18
0.37
0.75

1.4
2.4
4.2

atV 12h018F1
atV 12h037F1
atV 12h075F1

2.1
3.6
6.3

0.18
0.37
0.55
0.75
 1.5
 2.2

1.4
2.4
3.5
4.2
7.5
 10

atV 12h018m2
atV 12h037m2
atV 12h055m2
atV 12h075m2
atV 12hu15m2
atV 12hu22m2

2.1
3.65
5.3
6.3
11.2
15

0.18
0.37
0.75
 1.5
 2.2
  3
  4

1.4
2.4
4.2
7.5
10
12.2
16.7

atV 12h018m3
atV 12h037m3
atV 12h075m3
atV 12hu15m3
atV 12hu22m3
atV 12hu30m3
atV 12hu40m3

2.1
3.6
6.3
11.2
15
18.3
25

0.25
 0.5
  1
  2
  3
  -
  5

0.25
0.5
0.75

2
2
3

0.25
0.5
1

atV12h018m2

atV321

tensão de alimentação
monofásico
200...240V
Controle vetorial de fluxo sem realimentação
terminal integrado com comandos locais ou software powesuite

modbus e canopen

DeviceNet, Enthernet TCP/IP, Fipio, Profibus DP, CANopen Daisy Chain

Filtro classe a integrado

Filtro externo opcional 

Frequência de saída
tipo de controle
diálogo
comunição

cem

potência do motor

Integrado
opcional
classe a
classe b

0,18/0,25
0,37/0,5
0,55/0,75
0,75/1
1,1/1,5
1,5/2
2,2/3
3/-
4/5
5,5/7,5
7,5/10
11/15
15/20

h018m2
h055m2
h075m2
hu11m2
hu12m2
hu22m2

-
-
-
-
-
-

h018m3
h055m3
h075m3
hu11m3
hu15m3
hu22m3
hu30m3
-hu40m3
hu55m3
hu75m3
hd11m3
hd15m3

-
h055n4
h075n4
h011n4
hu15n4
hu22n4
hu30n4
hu40n4
hu55n4
hu75n4
hd11n4
hd15n3

1.5
3.7
4.8
6.9
 8
11
-
-
-
-
-
-

1.5
3.7
4.8
6.9
 8
11

13.7
17.5
27.5
33
54
66

-
1.9
2.3
3

4.1
 5.5
7.1
9.5

14.3
17

27.7
33

t2
t3
t3
t5
t5
t6
-
-
-
-
-
-

t1
t2
t2
t4
t4
t5
t6
t6
t7
t7
t8
t8

-
t5
t5
t5
t5
t6
t6
t6
t7
t7
t8
t8

atV312 atV312 atV312corrente nominal
            (a)

corrente nominal
            (a)

corrente nominal
            (a)

tamanho 1
tamanho 2
tamanho 3
tamanho 4
tamanho 5
tamanho 6
tamanho 7
tamanho 8

72x145x122
72x145x132
72x145x132
105x143x132
107x143x152
14x2184x152
180x232x172
245x330x192                 

dimensõe
(mm) alt x larg x prof.
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TOMADAS E INTERRUPTORES LINHA MILUZ

Econômica, para 

projetos em geral.   

a soma perfeita de 

qualidade e econômia

Confiabilidade e 
segurança para 
suas Instalações

Os disjuntores da família EASY 9 são idéais para o comando 
e proteção das instalações elétricas contra sobrecargas e 
curto-circuitos.

cód.s3b62230 cód.s3b69610

cód.s3b62010

LINHA EASY 9

cód.s3b60440 cód.s3b64680 cód.s3b62460 cód.s3b64900 cód.s3b69070
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TOMADAS E INTERRUPTORES LINHA PRIME LUNARE

a solução Ideal 
para todos os tipos de

 projetos

> superfície com proteção uV

modular e fácil de instalar

> Conjuto montados ou módulos individuais, 

tem grande variedade de funções.

> Arrojada e robusta com placas resistentes

cód.prm44021t

cód.prm44111

cód.prm43141

cód.prm43171
controle para Ventilador

cód.prm424721

cód.prm44101

cód.prm44081

cód.prm44341

cód.prm4721cód.prm44004721
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TOMADAS E INTERRUPTORES LINHA LUNARE DECOR

Única com proteção antibacteriana microban®

> Inibe a Proliferação de Fungos e Bactérias.

> Placas e Módulos com Acabamento Brilhante

> Mais Proteção para o Quarto de  crianças, 

cozinhas e demais áreas de uso comum.

dimmer digital

cód.prm44004721

cód.prm44201

cód.prm44205

cód.prm44202

cód.prm44206

cód.prm44203

cód.prm44207

cód.prm44204

cód.prm44208

cód.prm4721

mais proteção 
para a sua 

Família
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FERRAMENTAS

AS-10

LY-F7

Lg-8

RC-300

TS - 185
Ts-300

LG-25

RL-120

Alicate manual com matriz fixa de 
compressão de terminais e emen-
das isolados e não-isolados. esta 
ferramenta robusta corta e descas-
ca fios e cabos  de 0,25 a 6mm2.

O Alicate LY-7 foi projetado es-
pecialmente para a instalação de 
terminais e emendas pré-isolados 
para cabos de 0,5 a 6mm2. possui 
identificação das matrizes por cores 
e trava de segurança para desar-
me da catraca. é  fabricado em aço 
especial e tem 3 matrizes fixas que 
permitem uma perfeita instalação.

o alicate ts-185 é um alicate corta-cabos 
que foi projetado para cortar cabos de alu-
mínios e de cobre sem alma de aço, permi-
tindo um corte sem rebarbas, possibilitando 
a colocação imediata dos terminais. tem ca-
pacidade de corte de cabos de até 185mm2. 

o alicate ts-300 é um alicate corta-cabos 
que foi projetado para cortar cabos de alu-
mínios e de cobre sem alma de aço, permi-
tindo um corte sem rebarbas, possibilitando 
a colocação imediata dos terminais. tem ca-
pacidade de corte de cabos de até 300mm2. 

o alicate lg-8 foi projetado espe-
cialmente para crimpagem de ter-
minais tipo ilhós para cabos de 0,5 
a 6mm2. Possui a identificação das 
matrizes com a numeração em bai-
xo relevo e trava de segurança para 
desarme da catraca.

o rc-300 é um alicate corta-cabos 
com catraca para serviços pesados 
e possui capacidade de corte de 
cabos de cobre e alumínio de até 
750 mcm (3000mm2), tem facilida-
de de fechamento rápido da lâmina 
de corte após a acomodação do 
cabo. Possui lâminas de aço espe-
cial endurecidas para uma vida útil 
mais longa e permite um corte sem 
rebarbas.

o alicate lg-25 foi projetado espe-
cialmente para crimpagem de ter-
minais tipo ilhós para cabos de 6 a 
25mm2. Possui a identificação das 
matrizes com a numerção em baixo 
relevo e trava de segurança para 
desarme da catraca. 

alicate manual para a compressão 
de terminais e luvas tubulares de 10 
a 120 mm2.. com matriz regulável, a 
bitola desejada é corretamente posi-
cionada mediante escala graduada, 
através do parafuso ajustável que se 
encontra na cabeça da ferramenta. 
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FERRAMENTAS

BUCHA FLY

adequado para base de angoragens ocas, por exemplo,placas de gesso, madeira e blocos de concreto.

FLY 2 - placas de 4-16mm espessura - carga máxima 10kg
FLY 3 - placas de 13-23mm espessura - carga máxima 15kg
FLY 4 - placas de 24-32mm espessura - carga máxima 20kg

BUCHA PLÁSTICA

adequado para concreto e materiais de alvenaria, desde tijolo maciços até placas pré moldadas.

tamanhos: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm e 12mm

BUCHA PLÁSTICA

adequado para concreto tijolo sólido, perfurado ou oco, blocos de concreto.

M.U.6mm M.U.8mm M.U.10mm

concreto
>C12 C15

tijolo maciço
>Mz12(Din 105
tijolo maciço

>KSL12Din106)
concreto celular

>PB2
concreto celular

>PB4
placa de gesso

(drywall) 12,5mm
placa de gesso

(drywall) 2x12.5mm

36

18

40

5 

20

10

15

200

170

230

40 

100

50

70

material 
base carga 

recomendada
carga 
Última

concreto
>C12 C15

tijolo maciço
>Mz12(Din 105
tijolo maciço

>KSL12Din106)
concreto celular

>PB2
concreto celular

>PB4
placa de gesso

(drywall) 12,5mm
placa de gesso

(drywall) 2x12.5mm

50

30

40

15

25

10

15

210

210

270

70 

170

60

80

material 
base carga 

recomendada
carga 
Última

concreto
>C12 C15

tijolo maciço
>Mz12(Din 105
tijolo maciço

>KSL12Din106)
concreto celular

>PB2
concreto celular

>PB4
placa de gesso

(drywall) 12,5mm
placa de gesso

(drywall) 2x12.5mm

72

50

50

20

40

10

18

400

270

300

100

240

60

100

material 
base carga 

recomendada
carga 
Última
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DISJUNTORES

5SX1
(monopolar)

Dispositivo DR
Proteção contra correntes de fuga à terra

5SX1
(Bipolar)

Bipolar Tetrapolar

5SX1
(Tripolar)

SISTEMA N
DISJUNTORES MONO/BI/TRI TETRAPOLARES

corrente
nominal

monopolar bipolar

tipo 
curva b
(disparo em curto-circuito 3 a 5xIn

6a
10a
13a
16a
20a
25a
32a

5sx1 106-6
5sx1 110-6
5sx1 113-6
5sx1 116-6
5sx1 120-6
5sx1 125-6
5sx1 132-6

5sx1 206-6
5sx1 210-6
5sx1 213-6
5sx1 216-6
5sx1 220-6
5sx1 225-6
5sx1 232-6

corrente
nominal
residual

Idn
dispositivo dr

tipo
nº de 

módulos
Fúsiveis disjuntorcorrente

nominal
In

30ma

300ma

30ma

100ma

300ma

500ma

25a
40a
63a
80a
25a
40a
63a
80a
25a
40a
63a
80a
125a
125a
25a
40a
63a
80a
125a
40a
63a
125a

63a
63a
100a
100a
63a
63a
100a
100a
100a
100a
100a
100a
125a
125a
100a
100a
100a
100a
125a
100a
100a
125a

25a
40a
63a
80a
25a
40a
63a
80a
25a
40a
63a
80a
125a
125a
25a
40a
63a
8a

125a
40a
63a
125a

2
2

2,5
2,5
2
2

2,5
2,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5sm1 312-0 mb
5sm1 314-0 mb
5sm1 316-0
5sm1 317-0
5sm1 612-0
5sm1 614-0
5sm1 616-0
5sm1 617-0
5sm1 342-0 mb
5sm1 344-0 mb
5sm1 346-0 mb
5sm1 347-0
5sx3 345-0
5sx3 445-0
5sx1 642-0
5sx1 644-0 
5sx1 646-0 
5sx1 647-0 
5sx1 645-0 
5sx1 744-0 
5sx1 746-0 
5sx3 745-0

corrente
nominal

monopolar bipolar tripolar tetrapolar

tipo 
curva b
(disparo em curto-circuito 3 a 5xIn

0,5a
1a
2a
4a
6a
10a
13a
16a
20a
25a
32a
40a
50a
63a
70a
80a

5sx1 105-7
5sx1 101-7
5sx1 102-7
5sx1 104-7
5sx1 106-7
5sx1 110-7
5sx1 113-7
5sx1-116-7
5sx1-120-7
5sx1-125-7
5sx1-132-7
5sx1-140-7
5sx1-150-7
5sx1-163-7
5sx1-170-7
5sx1-180-1

5sx1 205-7
5sx1 201-7
5sx1 202-7
5sx1 204-7
5sx1 206-7
5sx1 210-7
5sx1 213-7
5sx1-216-7
5sx1-220-7
5sx1-225-7
5sx1-232-7
5sx1-240-7
5sx1-250-7
5sx1-263-7
5sx1-270-7
5sx1-280-1

5sx1 305-7
5sx1 301-7
5sx1 302-7
5sx1 304-7
5sx1 306-7
5sx1 310-7
5sx1 313-7
5sx1-316-7
5sx1-320-7
5sx1-325-7
5sx1-332-7
5sx1-340-7
5sx1-350-7
5sx1-363-7
5sx1-370-7
5sx1-380-1

-
-
-
-

5sx1 606-7
5sx1 610-7
5sx1 613-7
5sx1-616-7
5sx1-620-7
5sx1-625-7
5sx1-632-7
5sx1-640-7
5sx1-650-7
5sx1-663-7

-
-

os dispositivos dr de corrente residual (Idn)
até 30ma, são destinados a proteção de pes-
soas, e, acima deste valor, são apropriados 
a proteção de instalações elétricas. a nor-
ma Brasileira ABNT-NBR 5410, define o uso 
obrigatório dos dispositivos dr, em vários 
setores das instalações elétricas em baixa 
tensão, objetivando proteger as pessoas con-
tra efeitos negativos de choques elétricos.
tipo ac - são utilizados em circuitos de cor-
rente alternada por exemplo, de instalações 
elétricas prediais, sendo resistentes às sobre-
tensões típicas.
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DISJUNTORES

CONTATORES DE POTêNCIA 3RT10, 3TF6

3RT10 65

3RT10 26

3TF69

3RT10 65

   morotes trifásicos potências máximas
ac-2 / ac-3, 60 hz em

380V
(cV/kW

440V
(cV/kW

corrente
nominal

(a)

corrente
nominal
máxima
(ac-1)

Fusíveis dIaZed, nh
(coordenação tipo”2” 

na Iec 60947-4
(a) (tipo)

contator 
tipo

-
-

0,16/0,12
-

0,16/0,12
-

0,25/0,18
0,33/0,25

0,5
0,6
0,8    
0,9    

18
18
18
18

2-5sb2 11    

80 - 5na3 824    
80 - 5na3 824    

125 - 3na3 832    
160 - 3na3 836    
160 - 3na3 836    
160- 3na3 836    
200 - 3na3 140    
250 - 3na3 144    
315 - 3na3 252    
400 - 3na3 260    
400 - 3na3 260    

2-5sb2 11    
4-5sb2 21    
4-5sb2 21    

0,16/0,12
0,25/0,18
0,25/0,18

-

3rt10 15 - 1a001
3rt10 15 - 1a001
3rt10 15 - 1a001
3rt10 15 - 1a001

0,25/0,18
0,33/0,25

-

0,5/0,37

0,75/0,55

1/0,75
1,5/1,1

-

2/1,5

3/2,2

-

7.5/5.5

-

10/7,5

12,5/9

15/11

125/90

300/220

350/260

150/110

-
20/15

25/18,5
30/22

-
-

40/30-50/37
50/37-60/45

75/55
75/55
100/75

4/3

0,5/0,37
0,75/0,55

1/0,75

-

1,5/1,1

2/1,5
3/2,2

-

4/3

5/3,7

12,5/9

-

15/11    
-   

20/15

25/18,5

200/150

500/375

30/22
-

40/30
50/37
60/45

-
75/55
100/75
125/90
150/110
175/132

10/7,5

1,2   
1,6   
2 

2,4 
3

4
5

5,8

5,8

9

19

21

25

27

32

40

294

750

820

370

470

630

43
50
63
75
85
90
115
148
180
220
245

12

16

18
18

18

18

18

18
18

18

18

22    

40    
40    
40    
50    
50    
60    

330   

910  

910  

430   
610   
700   

60    
60    

100    
160    
120    
120   
160    
185
215   
275  
330

22    
40    

4-5sb2 21    0,5/0,37 3rt10 15 - 1a001
3rt10 15 - 1a001

3rt10 15 - 1a001

3rt10 15 - 1a001

3rt10 15 - 1a001

3rt10 15 - 1a001
3rt10 15 - 1a001

3rt10 15 - 1a001

3rt10 15 - 1a001

3rt10 16 - 1a001

3rt10 26 - 1a000

3rt10 26 - 1a000

3rt10 26 - 1a000

3rt10 34 - 1a000

3rt10 34 - 1a000

3rt10 35 - 1a000

3rt10 66 - 6a006

3tF68 44 - 0007

3tF68 44 - 0007

3rt10 75 - 6a006

3rt10 76 - 6a006

3tF68 44 - 0007

3rt10 36 - 1a000
3rt10 36 - 1a000
3rt10 44 - 1a000
3rt10 45 - 1a000
3rt10 46 - 1a000
3rt10 46 - 1a000
3rt10 54 - 1a006
3rt10 55 - 6a006
3rt10 56 - 6a006
3rt10 64 - 6a006
3rt10 65 - 6a006

3rt10 17 - 1a001

3rt10 25 - 1a000

0,75/0,55
1/0,75

-

1,5/1,1

2/1,5

-
3/2,2

4/3

5/3

6/4,5

15/11

-

-

20/15

25/18,5

30/22

250/185

550/400

-
40/30
50/37
60/45

-
75/55
100/75

100/75-125/90
150/110
200/150
200/150

7,5/5,5

6-5sb2 31 ou
6-3na3 801

6-5sb2 31 ou
6-3na3 801

10-5sb2 51 ou
10-3na3 803

10-5sb2 51 ou
10-3na3 803

16-5sb2 61 ou
16-3na3 805

20-5sb2 71 ou
20-3na3 807

20-5sb2 71 ou
20-3na3 807

20-5sb2 71 ou
20-3na3 807

20-5sb2 71 ou
20-3na3 807

35-5sb4 11 ou
32-3na3 812

35-5sb4 11 ou
32-3na3 812
35-5sb4 11 ou
32-3na3 812

63-5sb4 31 ou
63-3na3 822

63-5sb4 31 ou
63-3na 822

63-5sb4 31 ou
63-3na3 822

400-3na3 260 ou
500-3na3 365

630-3na3 372 ou
1250-3na3 482

630-3na3 372 ou
1252-3na3 482

500-3na3 365 ou
630-3na3 372

500-3na3 365 ou
630-3na3 372

500-3na3 365 ou
800-3na3 475

20-5sb2 71 ou
20-3na3 807

25-5sb2 81 ou
25-3na3 801

6/4,5
7,5/5,5

250/185
270/200
300/220
350/260
400/300
450/335

550/400
600/450

600/450
750/550

175/132
200/150
250/185
270/200

270/200
350/260
350/260
450/335
450/335
550/400

5/3,7
6/4,5

10/7,5
12,5/9
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DISJUNTORES

RELÉS DE SOBRECARGA 3RU11, 3RB20, 3RB12
   morotes trifásicos potências máximas

ac-2 / ac-3, 60 hz em

380V
(cV/kW

220V
(cV/kW

440V
(cV/kW

corrente
nominal
máxima

(a)

Faixa de
ajuste

(a)

Fusíveis dIaZed, nh
(coordenação tipo”2” 

na Iec 60947-4
(a) (tipo)

relés de sobrecarga 
tipo

-
-

0,16/0,12
-

0,16/0,12
-

0,25/0,18
0,33/0,25

0,5
0,6
0,8    
0,9    

0,35/05
0,45-0,63
0,55-0,8

0,7-1

2-5sb2 11    

80 - 5na3 824    
80 - 5na3 824    

125 - 3na3 832    
160 - 3na3 836    
160 - 3na3 836    
160- 3na3 836    
200 - 3na3 140    
250 - 3na3 144    
315 - 3na3 252    
400 - 3na3 260    
400 - 3na3 260    

2-5sb2 11    
4-5sb2 21    
4-5sb2 21    

0,16/0,12
0,25/0,18
0,25/0,18

-

3ru11 16 - 0Fbo
3ru11 16 - 0gbo
3ru11 16 - 0hbo
3ru11 16 - 0Jbo

0,25/0,18
0,33/0,25

-

0,5/0,37

0,75/0,55

1/0,75
1,5/1,1

-

2/1,5

3/2,2

-

7.5/5.5

-

10/7,5

12,5/9

15/11

125/90

300/220

350/260

150/110

-
20/15

25/18,5
30/22

-
-

40/30-50/37
50/37-60/45

75/55
75/55
100/75

4/3

0,5/0,37
0,75/0,55

1/0,75

-

1,5/1,1

2/1,5
3/2,2

-

4/3

5/3,7

12,5/9

-

15/11    
-   

20/15

25/18,5

200/150

500/375

30/22
-

40/30
50/37
60/45

-
75/55
100/75
125/90
150/110
175/132

10/7,5

1,2   
1,6   
2 

2,4 
3

4
5

5,8

5,8

9

19

21

25

27

32

40

294

750

820

370

470

630

43
50
63
75
85
90
115
148
180
220
245

12

16

0,9-1,25    
1,1-1,6    
1,4-2    

1,8-2,5

22-3,2

2,8-4
3,5-5

4,5-6,3

5,5-8

7-10  

14-20   
17-22   
20-25    
22-32  
22-32   
28-40    

160-630   

200-820

200-820

160-630   
160-630

160-630  

36-45 
40-50 
45-63 
57-75
70-90
80-100
50-200
50-200
50-200
55-250
160-630

9-12 
11-16   

4-5sb2 21    0,5/0,37 3ru11 16 - 0kbo
3ru11 16 - 1bbo

3ru11 16 - 1bbo

3ru11 16 - 1cbo

3ru11 16 - 1dbo

3ru11 16 - 1ebo
3ru11 16 - 1Fbo

3ru11 16 - 1gbo

3ru11 16 - 1hbo

3ru11 16 - 1Jbo

3ru11 26 - 4bbo

3ru11 26 - 4cbo

3ru11 26 - 4dbo

3ru11 36 - 4ebo

3ru11 36 - 4ebo

33ru11 36 - 4Fbo           

3ru11 36 - 4gbo    
3ru11 36 - 4hbo    
3ru11 46 - 4Jbo    
3ru11 46 - 4kbo    
3ru11 46 - 4lbo    
3ru11 46 - 1mbo    
3rb20 56 - 1Fc2    
3rb20 56 - 1Fc2    
3rb20 56 - 1Fc2    
3rb20 66 - 1gc2    
3rb20 66 - 1mc2    
3rb20 66 - 1mc2    

3rb20 66 - 1mc2    

3rb20 66 - 1mc2    

3rb20 66 - 1mc2    

3rb12 62 - 0l0020    

3rb12 62 - 0l0020    

3ru11 16 - 1kbo

3ru11 26 - 4abo

0,75/0,55
1/0,75

-

1,5/1,1

2/1,5

-
3/2,2

4/3

5/3

6/4,5

15/11

-

-

20/15

25/18,5

30/22

250/185

550/400

-
40/30
50/37
60/45

-
75/55
100/75

100/75-125/90
150/110
200/150
200/150

7,5/5,5

6-5sb2 31 ou
6-3na3 801

6-5sb2 31 ou
6-3na3 801

10-5sb2 51 ou
10-3na3 803

10-5sb2 51 ou
10-3na3 803

16-5sb2 61 ou
16-3na3 805

20-5sb2 71 ou
20-3na3 807

20-5sb2 71 ou
20-3na3 807

20-5sb2 71 ou
20-3na3 807

20-5sb2 71 ou
20-3na3 807

35-5sb4 11 ou
32-3na3 812

35-5sb4 11 ou
32-3na3 812
35-5sb4 11 ou
32-3na3 812

63-5sb4 31 ou
63-3na3 822

63-5sb4 31 ou
63-3na 822

63-5sb4 31 ou
63-3na3 822

400-3na3 260 ou
500-3na3 365

630-3na3 372 ou
1250-3na3 482

630-3na3 372 ou
1252-3na3 482

500-3na3 365 ou
630-3na3 372

500-3na3 365 ou
630-3na3 372

500-3na3 365 ou
800-3na3 475

20-5sb2 71 ou
20-3na3 807

25-5sb2 81 ou
25-3na3 801

6/4,5
7,5/5,5

250/185
270/200
300/220
350/260
400/300
450/335

550/400
600/450

600/450
750/550

175/132
200/150
250/185
270/200

270/200
350/260
350/260
450/335
450/335
550/400

5/3,7
6/4,5

10/7,5
12,5/9

3RU11 26

3RU11 36

3RB20 66

3RB 12
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CHAVES

CHAVES DE PARTIDA 3TW
Solução simples e econômica para 
manobra e proteção de motores.

CHAVES DE PARTIDA DIRETA 3TW40
(Contator e relé de Sobrecarga)

CHAVES DE PARTIDA DIRETA 3TW40
(Contator e relé de Sobrecarga)

motores e tensão de comando em 380V/ 50-60hz

motores e tensão de comando em 380V/ 50-60hz

as chaves de partida direta 3tW, compostas
de contator e relé de sobrecarga, des-
tinam-se a manobras e proteção de 
motores monofásicos e trifásicos.
estão disponíveis para potências até 15cV 
/11kW em 220V e 25cV/ 18,5 kW em 380V.
chaves de partida 3tW proporcionam segu-
rança simplicidade e economia em partidas 
de motores. 

potência máx. em 
serviço, ac-3/ac-2

corrente 
nominal modelos

0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3

3,7
4,5
5,5
7,5
11
15

18,5

0,33
0,5
0,75
1
1,5
2
3

4
5
6

7,5
10
15
20
25

1,0
1,2
1,7
2,2
3,0
4,0
5,5
6,8
8,4
10,0
12,0
16,0
25,0
32,0
40,0

3tW4016-0Ja40-1an2
3tW4016-1aa40-1an2
3tW4016-1ca40-1an2
3tW4016-1ca40-1an2
3tW4016-1ea40-1an2
3tW4016-1ea40-1an2
3tW4016-1ga40-1an2
3tW4016-1Ja40-1an2
3tW4016-1Ja40-1an2
3tW4016-1Ja41-1an2
3tW4026-1ka41-1an2
3tW4026-2ab42-4an2
3tW4036-2cb43-4an2
3tW4036-2db44-3an2
3tW4036-2db45-3aQ2

kW cv a

potência máx. em 
serviço, ac-3/ac-2

corrente 
nominal modelos

0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4

5,5
9
11

0,16
0,25
0,33
0,5
0,75
1
1,5

2
3
4
5

7,5
12,5
15

1,0
1,2
1,6
2,5
2,9
4,0
4,5
6,3
9,0
12,0
16,0
25,0
32,0
40

3tW4016-0Ja40-1an2
3tW4016-1aa40-1an2
3tW4016-1ca40-1an2
3tW4016-1ca40-1an2
3tW4016-1e40-1an2
3tW4016-1ea40-1an2
3tW4016-1ga40-1an2
3tW4016-1ga40-1an2
3tW4016-1Ja40-1an2
3tW4016-1ka41-1an2
3tW4026-2ab42-4an2
3tW4026-2cb43-4an2
3tW4036-2db44-3an2
3tW4036-2rb45-3an2

kW cv a
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CHAVES

CHAVES DE PARTIDA 3RE
Solução simples e econômica para 
manobra e proteção de motores.

CHAVES DE PARTIDA 3RE10
(Contator e relé de Sobrecarga)

Motores e tensão de comando em 220V/60Hz

CHAVES DE PARTIDA  DIRETA 3TW40
(Contator e relé de Sobrecarga)

Motores e tensão de comando em 3800V/60Hz

potência máx. em
serviço, ac-3/ ac-2

tam.
s00

tam.
s0

tam.
s2

corrente 
nominal modelos

0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4

4,5
5,5

7,5-9
9-11
15

0,16
0,25
0,33
0,5
0,75

1
1,5
2
3
4
5
6

7,5
10-12,5
12,5-15

20

1,0
1,2
1,5
2,1
2,9
3,8
5,2
7,0
9,0
11,6
14,5
16,3
21,0
32,0
38,0
50,0 

3r10 16-0Ja15-0an1
3r10 16-0ka15-0an1
3r10 16-1aa15-0an1
3r10 16-1ca15-0an1
3r10 16-1da15-0an1
3r10 16-1ea15-0an1
3r10 16-1ga15-0an1
3r10 16-1ha15-0an1
3r10 16-1Ja16-0an1
3r10 16-1ka17-0an1
3r10 26-4aa25-0an1
3r10 26-4ba25-0an1
3r10 26-4ca26-0an1
3r10 36-4ea34-0an1
3r10 36-4Fa35-0an1
3r10 36-4ha36-0an1

kW cv a

potência máx. em
serviço, ac-3/ ac-2

tam.
s00

tam.
s0

tam.
s2

corrente 
nominal modelos

0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4

4,5-5,5
5,5-7,5
7,5-9

11
11-15

15-18,5
22

0,33
0,5
0,75

1
1,5
2
3
4
5

6-7,5
7,5-10

10-12,35
15

15-20
20-25

30

0,9
1,2
1,7
2,2
3,0
4,0
5,3
6,8
8,4
12,0
15,2
18,5
22,5
30,6
38,0
43,0 

3r10 16-0Ja15-0an1
3r10 16-0ka15-0au1
3r10 16-0ba15-0au1
3r10 16-1ca15-0au1
3r10 16-1da15-0au1
3r10 16-1ea15-0au1
3r10 16-1ga15-0au1
3r10 16-1ha15-0au1
3r10 16-1Ja16-0au1
3r10 16-1ka17-0au1
3r10 26-4aa25-0au1
3r10 26-4ba25-0au1
3r10 26-4da26-0au1
3r10 36-4ea34-0au1
3r10 36-4Fa35-0au1
3r10 36-4ha36-0au1

kW cv aas chaves de partida 3re do sistema modular 
sIrIus destinam-se à manobra e proteção de 
motores até 20cv/15 kW em 220V e 30cv/ 22kW
em 380v. a qualidade está garantida utili-
zando somente produtos da família sIrIus.

Oferecemos exceções específicas para partida 
mono e trifásica de bombas, com sinaleiro para 
indicação de ligado, chave comutadora para co-
mando manual e automático e bornes integrado 
para chaveamento externo via chave bóia. tudo 
isso com a qualidade da linha sIrIus e seguran-
ça de uma solução coordenada segundo a nor-
ma abnt nbr Iec 60947-41.
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DISJUNTORES

3VF22 3VL17

MANOBRA E PROTEÇÃO EM INSTALAÇõES ELÉTRICAS PREDIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

corrente 
nominal tripolar

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160

3Vl1769 -da33 - 0aa
3Vl1702 -da33 - 0aa
3Vl1725 -da33 - 0aa
3Vl1703 -da33 - 0aa-
3Vl1704 -da33 - 0aa
3Vl1705 -da33 - 0aa
3Vl1706 -da33 - 0aa
3Vl1708 -da33 - 0aa
3Vl1710 -da33 - 0aa
3Vl1712 -da33 - 0aa
3Vl1716 -da33 - 0aa

(a)    

corrente 
nominal monopolar bipolar tripolar

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160

3VF2216-0Vc41 
3VF2216-0Vd41
3VF2216-0Ve41
3VF2216-0Vg41
3VF2216-0VJ41
3VF2216-0Vl41
3VF2216-0Vn41
3VF2216-0Vp41
3VF2216-0VQ41
3VF2216-0Vr41
3VF2216-0Vs41

3VF2217-0ec41 
3VF2217-0Fd41
3VF2217-0ee41
3VF2217-0eg41
3VF2217-0eJ41
3VF2217-0el41
3VF2217-0en41
3VF2217-0ep41
3VF2217-0eQ41
3VF2217-0er41
3VF2217-0es41

3VF2213-0Fc41 
3VF2213-0Fd41
3VF2213-0Fe41
3VF2213-0Fg41
3VF2213-0FJ41
3VF2213-0Fl41
3VF2213-0Fn41
3VF2213-0Fp41
3VF2213-0FQ41
3VF2213-0Fr41
3VF2213-0Fs41

(a)    

acessórios

seccionadores -Fusíveis
bloco de contato auxiliares
comutador 1naF
capa de proteção 
para cabos com terminais
protetor superior 
punho de acionamento
bloco terminal para cabos
(conexão direta sem terminal)
moldura isolante
montagem semi-embutida

3np40 10
3NY3 035

        -
     
        -

3NY7 102 (Até 3 cabos)
Jogo com 3 terminais 
2,5 - 16mm2

3NY1 251

3np40 70
3NY3 035

 3NY7 101
Jogo com  2 capas
     
        -

3NY7 102 (Até 3 cabos)
Jogo com 3 terminais 
2,5 - 16mm2

3NY1 220

3np42 70
3NY3 035

 3NY7 121
Jogo com  2 capas
     
 3NY7 481

3NY7 102 (1 cabo)
Jogo com 3 terminais 
70 - 150mm2

3NY7 220

3np43 70
3NY3 035

 3NY7 131
Jogo com  2 capas
     
 3NY7 481

3NY7 130 (1 cabo)
Jogo com 3 terminais 
120 - 240mm2

3NY7 230

3np44 70
3NY3 035

 3NY7 141
 1 capa
     
 3NY7 481

3NY7 140 (1 cabo)
Jogo com 3 terminais 
150 - 300mm2

3NY7 240
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CABOS ELÉTRICOS

cabo Flexsil 750 V
recomendado para instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circui-
tos de comandos, sinalizações, etc. Por se tratar de um produto com boa flexibilidade, 
possui maior facilidade de instalação e manuseio. deve ser instalado conforme a norma 
NBR5410. Dados técnicos: condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, clas-
se 4 de encordoamento até a seção 6mm2 e classe 5 de encordoamento a a partir de se-
ção 10mm2 (extraflesível), isolado em composto termoplástico polivinílico  (PVC) tipo 
bWF, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70ºc.

cabo Flexível silnax 0,6/1 kV herp 90ºc
recomendado para instalações industriais, comerciais e residenciais de força, nos cir-
cuitos alimentados de subestações transformadoras e em redes subterrâneas de dis-
tribuição de energia elétrica. É destinado às instalações fixas, podendo ser instalado em 
bandejas, canaletas, eletrodutos ou dutos subterrâneos, proporcionando com a carac-
terística de auto-extinção do fogo, maior segurança. por ser um cabo isolado em hepr 
90ºc, sua capacidade de corrente elétrica é superior em relação ao cabo isolado em 
pVc. deve ser instalado conforme a norma nbr 5410. dados técnicos: condutor de 
fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento até a seção 6mm2  

e classe 5 a partir da seção 10mm2   com composto termoplástico polivinílico (pVc) tipo 
bWF, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo 2, isolado em compos-
to termofixo HEPR (EPR/B), classe térmica 90ºC e coberto. Norma aplicável: NBR 7286

Cabo Silflex PP 750V
Ideal para ligações de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixo, como eletrodoméstico, ferra-
mentas motorizadas e equipamentos que requerem cabos de grande flexibilidade e resistência.
Dados técnicos: condutores de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe de encor-
doamento 4, isolação de composto termoplástico, polivinílico (pVc) tipo bWF, classe tér-
mica 70º c. cobertura de composto termoplástico polivinílico (pVc) tipo st1. * produ-
to certificado com a marca de conformidade- INMETRO Norma aplicável: NBR 13249 
cores: cobertura preta e condutores conforme descrito abaixo: 2 cond.: preto e azul 
claro, 3 cond.: preto, azul claro e branco, 4 cond.: branca, vermelha, preta e azul clara.

Cabo flexível  AtosSIL
Os cabos flexíveis AtoxSil devem ser utilizados em locais de alta densidade de ocupação 
e/ou com condições de fuga difíceis, conforme exige a norma da abnt - Instalações elé-
tricas de baixa tensão. Nesta norma, estes locais são classificados com BD2, BD3 e BD4, 
BD2 - Baixa densidade de ocupação. Percurso de fuga longo (edificações residenciais com 
altura superior a 50m e edificações não-residenciais com baixa densidade de ocupação e 
altura superior a 28m). bd3 - alta densidade de ocupação. percurso de fuga breve (teatros, 
cinemas, lojas de departamentos, escolas. Edificações não-residenciais com alta densidade 
e altura inferior a 28m). bd4 - alta densidade de ocupação. percurso de fuga longo,(locais 
de afluência de público de maior porte,como shopping centers, grandes hotéis e hospitais, 
estabelecimentos de ensino que ocupam diversos pavimentos de uma edificação, etc. Edifi-
cações  não-residencias com alta densidade de ocupação e altura superior a 28m). os cabos 
atoxsil, para atender aos requisitos normativos, são não-propagantes de chama, livres de 
halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. dados técnicos: condutor de 
fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento, isolado em composto 
termoplástico poliolefínico não-haligenado e com características de não-propagação e auto-
-extinção de fogo, com baixa emissão de fumação de gases tóxicos, classe térmica 70ºc.

cabo comanda
recomendado para instalações industriais, comerciais e residenciais de força e de luz, em-
butido em eletrodutos ou sobre isoladores. deve ser instalado conforme a norma nbr 5410. 
Dados técnicos: condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 2 de encordo-
amento, isolado em composto termoplástico polivinílico (pVcp tipo bWF, característica de 
não-propagação e auto-extinção de fogo, classe térmica 70ºc, tensão de isolação 450/750V
*Produto certificado com a marca de conformidade.
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ILUMINAÇÃO

sJ 443 - Ql
luminária de embutir com 
aletas parabólicas ou vidro 
para 1 ou 2 lâmpadas flu-
orescente eletrônicas até 
15w ou pl até 26w

sJ 468
Luminária de embutir fixa  
com aletas parabólicas ou 
vidro para 1 ou 2 lâmpadas 
fluorescente eletrônicas até 
15w ou pl até 26w

sJ 447
luminária de embutir redon-
da fixa  com ou sem vidro 
para 1 ou 2 lâmpadas fluo-
rescente eletrônicas até 27w 
ou pl até 26w. disponível 
nos tamanhos b-10 ou b-13.

sJ  446
Luminária de embutir fixa 
com vidro para 1 ou 2 lâm-
padas fluorescente eletrôni-
cas até 15w ou pl até 26w.

sJ 478
Luminária de embutir fixa 
em alumínio com 3 botões 
para fixar o vidro para 1 ou 
2 lâmpadas fluorescente 
eletrônicas até 27w ou PL 

sJ 447 -Qd
luminária de embutir qua-
drada fixar com ou sem 
vidro para 1 ou 2 lâmpa-
das fluorescente eletrô-
nicas até 27w ou pl até 
26w. disponível nos ta-
manhos b-10 ou b-13. 

sJ 479
Luminária de embutir fixa em 
alumínio com 2 botões para 
fixar o vidro para 1 ou 2 lâm-
padas fluorescente eletrôni-
cas até 27w ou pl até 26w.

sJ 480
luminária  quadrada de embutir 
para 1 ou 2 lâmpadas  eletrôni-

cas até 20w ou pl até 18w.

sJ  467 - V
Luminária de embutir fixa 
com vidro para 1 ou 2 lâm-
padas fluorescente eletrôni-
cas até 15w ou pl até 26w.
opção com aletas código 
sJ 467-l
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ILUMINAÇÃO

sJ 484
luminária quadrada de 
embutir para 1 lâmpada 
eletrônica até 20w ou in-
candescente até 60w. Vidro 
jateado total.

sJ 449
luminária de embutir com vi-
dro aleta ou ambos. para 1 
ou 2 lâmpadas fluorescentes 
eletrônicas até 27w ou PL até 
26w Vidro transparente.

sJ 485
luminária quadrada de embutir 
para 2 lâmpadas eletrônicas até 
30w ou pl até 26w ou incandes-
cente até 60w. Vidro jateado total.

sJ 454
luminária de embutir dirigível para 
1 lâmpada AR111 ou CDMR111.

sJ 458
luminária de embutir dirigível para 1 
lâmpada PAR 30  ou CDMR PAR 30.

sJ 460
luminária de embutir dirigível para 1 

lâmpada PAR 38  90/100w.

sJ 456
luminária de embutir dirigível para 1 
lâmpada PAR20 ou CDMR PAR 20.

sJ 464
luminária de embutir para 1,2,3 ou 4 

lâmpadas. Opções de lâmpadas:
dicróica, par20, par30, par38, 
ar70, ar111, cdmr,cdmt, cdmr111

sJ  486
luminária quadrada de embutir 
para 4 lâmpadas eletrônicas até 
30w ou pl até 26w ou incandes-
cente até 60w.Vidro jateado total
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ILUMINAÇÃO

sJ 465
luminária de embutir para posto de 
gasolina. Usa lâmpada vapor metáli-
co 250/400w. Vidro serigrafado

sJ 441
Luminária de embutir para lâmpada 
vapor metálico 70/150w. Vidro trans-

parente.

sJ 440
luminária de embutir redonda 
fixa para lâmpada vapor metálico 
70/150w. opção com trava código 
sJ 440-at

sJ 451
Luminária de sobrepor para lâmpa-
da vapor metálico 70/150w. Vidro 
transparente.

sJ 440-Q
luminária de embutir quadrada 
fixa para lâmpada vapor metálico 
70/150w.

sJ 457
Luminária de sobrepor para lâmpa-
da par 30 halógena ou cdmr par 
30.

sJ 461
Luminária de sobrepor para lâmpa-

da par 38 90/100w halógena

sJ 426
Pendente para lâmpada incandes-

cente ou pl circular

obs: todas as luminárias acima estão disponí-
veis com vidro jateado no centro, jateado total 
ou transparente. toda a linha de luminárias dis-
poníveis nas cores branca e preta. Lâmpadas 
não inclusas.



LINHA KIDS LINCENCIADOS

pendente Wave pendente melody
disponível nas 
cores branco e 
preto

Plafons
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ILUMINAÇÃO

spot embutir direcionável 
para 1 lâmpada dicróica 
50w. disponível nas cores 
branco, preto, dourado e 
cromado.

espelhos para 
Interruptor

spot embutir olho de boi 
para 1 lâmpada dicróica 
50w. disponível nas cores, 
branco, preto, dourado e 
cromado.

spot embutir com soquete 
e27. disponível nas cores 
branco e preto.

spot embutir móvel quadra-
do em zamac para 1 lâmpa-
da dicróica 50w. disponível 
nas cores branco,preto, 
dourado e cromado.
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QUADROS

QUADROS E CENTROS DE DISJUNTORES DE SOBREPOR - COMBI BOX

referência porta nº de módulos dimensões para Fixação (mm)

140x210x96

280x210x96

280x210x96

310x385x108

310x560x104
50x142x70,5
94x142x70,5

s.cV.3.ptn
s.cV.5.pt

s.cV.6.ptn
s.cV.8.po
s.cV.8.pt

s.cV.8.pon
s.cV.8.ptn
s.cV.12.pt
s.cV.16ptn
s.cV.24pt
s.cV.36.pt

s.sct.2
s.sct.4

transparente
transparente
transparente

opaca
transparente

opaca
transparente
transparente
transparente
transparente
transparente

-
-

3 nema
5 dIn

6 nema
8 dIn
8 dIn

8 nema
8 nema
12 dIn

16 nema
24 dIn
36 dIn
2 dIn
4dIn
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QUADROS

QUADROS E CENTROS DE DISJUNTORES DE EMBUTIR - OURO BOX

grau de proteção: Ip40
cor: branco

referência porta nº de módulos dimensões para Fixação (mm)

140x205x70

200x200x70

275x205x70

325x205x70

280x680x81

280x540x81

280x350x81

s.cm.3.onbr
s.cn.3 tnbr
s.cm.5.obr
s.cm.5.tbr

s.cm.6.onbr
s.cm.6tnbr
s.cm.8.tbr
s.cm.8.obr

s.cm.8.onbr
s.cm.8.tnbr
s.cm.12.tbr
s.cm.12.obr
s.cm.16.obr
s.cm.16.tbr

s.cm.16.onbr
s.cm.16.tnbr
s.cm.24.obr
s.cm.24.tbr
s.ce.36.po
s.ce.36.pt

s.ce.48.po/br
s.ce.48.pt/br

opaca
transparente

opaca
transparente

opaca
transparente
transparente

opaca
opaca

transparente
transparente

opaca
opaca

transparente
opaca

transparente
opaca

transparente
opaca

transparente
opaca

transparente

3nema
3nema
5dIn
5dIn

6nema
6nema
8dIn
8dIn

8nema
8nema
12dIn
12dIn
16dIn
16dIn

16nema
16nema
24dIn
24dIn
36dIn
36dIn
48dIn
48dIn
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PRENSA CABOS E TAMPõES

CONECTORES MULTIPLOS - BORNES

utilização:
em placas metálicas (entrada para cabos de energia).
aplicação rápida
protege o equipamento contra possíveis cortes, evitando riscos de curto - circuito.
Aliviador de tensões mecânicas casuais
cores: preto e cinza   tampão     prensa cabo
norma: dIn 4320   rosca pg: 7-36    rosca pg: 7-48
grau de proteção: Ip67   rosca bsp: 1/4” - 1.1/2”  rosca bsp: 1/4” - 2”

ref.     rígido Flexível

s-61361
s-61362
s-61363
s-61364

2,5
6,0
10,0
16,0

2,5
4,0
6,0
10,0

24
51
57
76

2,7
3,4
4,3
5,5

Área do cabo (mm) dimensões do furo(mm) )corrente 
ampéres

(max)

bornes poliamida 6.6
temperatura de trabalho: 140ºc / tensão de isolação: 250/450V

*Terminais em latão sem tratamento superficial
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CAIXAS

caIxas lIght

caIxas Ice

as caixas podem ser utilizadas tanto como caixas de passagem como 
para montagem de equipamentos elétricos, dependendo das suas dimen-
sões. são versáteis e fáceis de recortar, além de altamente resistentes.

referência     tampa nº de embutes dimensões internas (mm) grau de proteção
s-sx.088
s-sx.111
s-sx.161
s-sx.171
s.ex.231
s.ex.322

80x80
102x102x55
154x110x70
170x145x90
234x174x90
300x220x120

Ip54
Ip55
Ip55
Ip55
Ip55
Ip55

opaca
opaca
opaca
opaca
opaca
opaca

cega
cega
cega
cega
cega
cega

referência     tampa nº de embutes dimensões internas (mm) grau de proteção
s-305
s-105
s-307
s-107
s-308
s-309
s-304
s-306
s-310

opaca
opaca
opaca
opaca
opaca
opaca
opaca
opaca
opaca

4
cega

7
cega
cega

10
cega
cega
cega

80x80x60
80x80x60

100x100x60
100x100x60
100x100x100
152x109x70
152x109x70
196x142x84
251x150x107

Ip54
Ip65
Ip54
Ip65
Ip54
Ip54
Ip55
Ip55
Ip65
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DISJUNTORES

mInI - dIsJuntores

Interruptores  dIFerencIaIs (dr)

ruptura: 3ka
corrente nominal: 2a - 63a
norma:nbr nm 60898
curva b ou c - monopolar ou bipolar

ruptura: 6ka
corrente nominal: 80a - 125a
norma: Iec 60947-2
curva b ou c - monopolar, bipolar ou tripolar

curva b
mini-disjuntores curva b são usados em proteção de custo circuitos que alimentam cargas com características pre-
dominantemente resistivas, como lâmpadas incandescentes, chuveiros, torneiras e aquecedores elétricos, além dos 
circuitos de tomadas em uso geral.

curva c 
mini- disjuntores curva c são usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza 
indutiva que apresentem picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado, motores, para 
bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas.

como necessidade de aumento de segurança em todas as 
instalações elétricas em área aonde as normas prescrevem a 
aplicação de dispositivos de proteção de corrente residual. os 
Interruptores diferenciais steck podem ser montados através de 
engate rápido em trilho padrão dIn 35mm

dados técnicos   
normas
números de pólos
corrente nominal “In”
corrente residual de operação “Ir”
capacidade de curto - circuito
grau de proteção

Iec 6008, en 61008
2 e 4 pólos
25, 40, 63, 80 e 100
30ma / 300ma
2p: 230V - 4p: 400V
Ip20
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ACESSóRIOS

BARRAMENTOS E ACESSóRIOS PARA QUADROS E CENTROS DE DISJUNTORES 
Barramentos de Fases para Disjuntores DIN 

Barramentos de NEUTRO E TERRA

Barramentos NEMA

referência nº de Fases nº de pólos comprimento (mm)
s-1F210.b
s-1F1000.b
s-2F210.b
s-2F1000.b
s-3F210.b
s-3F1000.b
s-1F285.b
s-2F2285.b
s-3F285.b

monofásico
monofásico
bifásico
bifásico
trifásico
trifásico
monofásico
bifásico
trifásico

1x12
1x57
2x6
2x28+1
3x4
3x19
1x16
2x8
3x5+1

210
1000
210
1000
210
1000
285
285
285

referência Quadro nº de terminais comprimento

sbtn5

sbtn6a

sbtn6b

sbtn8a

sbtn8b

sbtn12

sbtn14

s.cm.6/nema
s.cm.8/dIn
s.cm.3/nema
s.cm.5/dIn
s.cV.3/nema
s.cV.5/dIn
s.cm.8/nema
s.cm.12/dIn
s.cV.16/dIn
s.cm.6/nema
s.cm.8/dIn
s.cm.8/nema
s.cm.12/dIn

s.cV.16/nema
s.cV.24/dIn

s.cm.16/nema
s.cm.24/dIn
s.cs.24/dIn
s.cs.24/nema
s.ce.36/dIn
s.ce.48/dIn
s.cs.36/dIn
s.cs.48/dIn

4

4

6

8

8

12

10

80mm

80mm

100mm

140mm

180mm

220mm

170mm

referência nº de Fases nº de pólos comprimento (mm)
s-1F202bn
s-2F202bn
s-3F202bn
s-1F1000n
s-2F1000n
s-3F1000n

monofásico
bifásico
trifásico
monofásico
bifásico
trifásico

1x8
2x4
8
1x40
2x20
3x13

202
202
202
1.000
1.000
1.000
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DISJUNTORES

lInha dIsJuntores caIxa moldada

botÕes

aplicação:
são usados principalmente em circuitos ac50/60hz, tensão de trabalho nominal até 690V, tripolares, disparadores 
térmico e magnético fixo e corrente de trabalho nominal de 10 A até 1250 A.

botões de comando e sinalização

linha max botton
modelos disponíveis 
- botão à impulsão
- botão cogumelo (tipo soco) à impulsão.
- botão de retenção (tipo soco) girar para destravar
- botão comutador
- botão duplo
- bloco de contato
- Blocos de lâmpada para sinalizadores e botões luminosos
- sinalizador luminoso
- sinalizador led
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ELETRODUTOS ESPIRALADOS REFORÇADOS

a techduto é amplamente utilizado na proteção de condutors elétricos, de telecomunicações, tv a cabo e em instalala-
ções subterrâneas, A partir de  32mm todos os produtos são fornecidos com fio guia.

conformidade 
o techduto sd atende as normas Iec 61386-24, en 50086-2-4: 1994 e o techduto nbr atende a norma abnt nbr 
15715.

Diâmentro
nominal

mm
Diâmentro

Interno
mm

Diâmentro
externo

mm
embalagem

32
40
50
63
90
100
110
125
160

24
30,3
40,7
52,3
75
83
94
104
135

32
40,5
50,5
63,5
90,2
99
111
125
160

rolos com 50 e 100m
rolos com 25,50 e 100m - barras com 6 e 12m 
rolos com 25,50 e 100 - barras com 6 e 12m
rolos com 25,50 e 100m - barras com 6 e 12m
rolos com 25 e 50m - barra com 6 e 12m
rolos com 25 e 50m - barra com 6 e 12m
rolos com 25 e 50m - barra com 6 e 12m
rolos com 25 e 050m - barra com 6 e 12m
rolos com 25 e 50m - barra com 6 e 12m 
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SENSORES

mu - 200
sensor de presença ultrassonico

detecta qualquer tipo de movimento 
(Inclusive abertura de portas)

deve ser embutido na caixa 4x2
Fácil instalação (dois fios) Ideal para 
hall’s e corredores sem ventilação.

mu - 800
sensor de presença ultrassonico

detecta qualquer tipo de movimento (In-
clusive abertura de portas)

Fotocélula inclusa (uso opcional)
ajuste de tempo e sensibilidade

articulador conjugado
Fusível de proteção

alcance máx. aproximado 6m (lateral)
Ideal para hall’s, corredores e escadarias 
sem ventilação local de instalação - teto

mu - 450
sensor de presença ultrassonico

detecta qualquer tipo de movimento 
(Inclusive abertura de portas)

deve ser embutido na caixa 4x2 
Fusível de proteção ideal para hall’s 

e corredores sem ventilação.

bs - 40
sensor de presença Infravermelho-

com fotocélula
ajuste de tempo 5”, 1”” e 4”

Fusível de proteção 
Ideal para hall’s quadrados

bs - 60
sensor de presença Infravermelho-

teto com fotocélula
ajuste de tempo 5”, 1”” e 4”

articulador conjugado
Fusível de proteção 

Ideal para garagens e corredores

bs - 70
sensor de presença Infravermelho 

com fotocélula
ajuste de tempo 5”, 1”” e 4”

articulador conjugado
Fusível de proteção 

alcance |aproximado - 12m(frontal)
Ideal para ambientes que exijam 

maior sensibilidade frontal.

kIt - 01
Controla lâmpadas e outros disposi-

tivos a distância.
liga/desliga por controle remoto

timer 6 níveis 
controla até 800w de carga 

Funciona com qualquer tipo de 
lâmpada.

bs - 50
sensor de presença Infravermelho 

360º com fotocélula
ajuste de tempo 5”, 1” e 4”

articulador conjugado
Fusível de proteção 

Ideal para garagens e hall’s quadrados

mu - 600
sensor de presença ultrassonico

detecta qualquer tipo de movimento
(Inclusive abertura de portas)

Fotocélula inclusa. ajuste de tempo 
e sensibilidade. articulador conjuga-

do. Fusível de proteção.
alcance máx. aproximado - 4m (raio 
lateral) deve ser instalado - teto e 
parede ideal para hall’s corredores e 

escadarias sem ventilação
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SENSORES

mI - 250
sensor de presença Infravermelho-

com fotocélula
deve ser embutido na caixa 4x2

ajuste de tempo
Fácil instalação (dois fios)

Ideal para hall’s qualdrados

mI - 600
sensor de presença Infravermelhoteto 

com fotocélula
mantém sensibilidade em baixa e alta

temperatura
ajuste de tempo e sensibilidade

articulador conjugado
Fusível de proteção

Ideal para garagens e corredores

stI - 550
sensor de presença Infravermelho 

360º com fotocélula
ajuste de tempo  5”, 1” e 4”

Fusível de proteção
Ideal para hall’s quadrados com fino 

acabamento

sr - 02
sensor de presença Infravermelho com 

fotocélula
deve ser embutido na caixa 4x2

Fácil instalação (dois fios)
Ideal para corredores e hall’s quadrados

sr - 03
sensor de presença Infravermelho com 

fotocélula
deve ser embutido na caixa 4x2

Fusível de proteção
Ideal para corredores e hall’s quadrados

mI - 700
sensor de presença Infravermelho 

parede -12m com fotocélula
mantém sensibilidade em baixa e 

alta temperatura
ajuste de tempo e sensibilidade

articulador conjugado
Fusível de proteção

Ideal para ambientes que exijam 
maior sensibilidade frontal

me - 70
sensor de presença Infravermelho ex-

terno com fotocélula
mantém sensibilidade em baixa e alta

temperatura
ajuste de tempo e sensibilidade

articulador conjugado
Fusível de proteção

proteção contra intempéries e 
umidade

disponível nas cores: branco, cinza e 
preto

mI - 400
sensor de presença Infravermelho-

com fotocélula
mantém sensibilidade em baixa e 

alta temperatura
deve ser embutido na caixa 4x2
ajuste de tempo e sensibilidade 

Fusível de proteção
Ideal para hall’s quadrado

mI - 500
sensor de presença Infravermelho 360º 

com fotocélula
mantém sensibilidade em baixa e alta 

temperatura
ajuste de tempo e sensibilidade 

articulador conjugado
Fusível de proteção

Ideal para garagens e hall’s quadrados



WWW.SANTIL.COM.BR140

SENSORES

b-04
sensor de presença Infravermelho

ajuste de tempo
Fusível de proteção

Ideal para hall’s quadrados

b-05
sensor de presença Infravermelho

360º 
ajuste de tempo

articulador conjugado
Fusível de proteção

Ideal para garagens e  hall’s quadrados

b-07
sensor de presença Infravermelho

ajuste de tempo
articulador conjugado
Fusível de proteção

alcance aproximado - 12m (frontal)
Ideal para ambientes que exijam maior 

sensibilidade frontal  

ul15
luminária de emergência de led’s

com fotocélula
baixo consumo em repouso 

4 horas de autonomia
led’s + de 100.000 horas de vida útil
Ideal para condomínios, comérciais

e residenciais.

Fc-10
rele fotoelétrico 

Acende a lâmpada ao escurecer e 
apaga ao clarear automaticamente.
Imune a pequenos surtos de luz, 

como raios e faróis de carro.
potência máxima - 1000Va /127V -

2000Va/220V

Fc-20
rele fotoelétrico 

Acende a lâmpada ao escurecer e 
apaga ao clarear automaticamente.
Imune a pequenos surtos de luz, 

como raios e faróis de carro.
potência máxima - 1600Va /127V -

3000Va/220V - proteção uV
Fusível de proteção interno

mc1500
minuteria coletiva
Formato disjuntor

controle de tempo digital
5 níveis de temporização

opção permanente
sistema antitravamento 

potência até 2000w

mc2000
minuteria coletiva

alta potência
controle de tempo digital
5 níveis de temporização

opção permanente
sistema antitravamento 

potência até 3000w
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ILUMINAÇÃO

mód. 472
arandela alumínio para 1

lâmpada E27. Cores:
branco ou lixado

mód. 499
arandela alumínio meia 
lua para lâmpada eletrô-

nica. e27 até 20w
cores: branco ou lixado

mód. 481
arandela style alumínio
3 vidros para lâmpada

halógena 100w
cores: branco ou lixado

mód. 458
arandela alumínio

Jardim triangular para 
lâmpada eletrônica E27 
até 20w cores: branco, 

preto ou lixado

mód. 550
pendente alumínio

Skate para 4 lâmpadas
 bipino.

opção: vidro fosco ou azul.

mód. 554
pendente alumínio

Avião para 2 lâmpadas E27 
vidro fosco.

mód. 484
arandela style alumínio
retangular para lâmpada

halógena 100w
cores: branco e lixado

mód. 935
balizador alumínio de embutir 

4x2 para lâmpada
bipino vidro temperado.

cores: branco, preto ou lixado

mód. 975
balizador alumínio mini style 
quadrado branco para bipino.
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ILUMINAÇÃO

mód. 553
pendente alumínio borboleta
para 1 lâmpada eletrônica até 

20w.
cores: rosa ou branco

mód. 590
pendente alumínio ball para 

lâmpada eletrônica até 25w.
cores: branco ou lixado

mód. 578
pendente alumínio saturno para 

1 lâmpada eletrônica até 25w.
cores: branco ou lixado

mód. 545
pendente alumínio mini tube

redondo para lâmpada
eletrônica  até 25w lixado.

mód. 522
pendente alumínio bola

média para lâmpada
 eletrônica e até 25w

mód. 577
pendente alumínio quadrado

pop para 3 lâmpadas 
eletrônicas de até 25w

mód. 572
pendente alumínio cone

para  1 lâmpada eletrônica 
até 25w.

cores: branco ou lixado

mód. 505
Pendente alumínio para lâmpa-

da eletrônica  até 25w
cores: lixado, branco ou verde

mód. 590/3
pendente alumínio trilho para 3

lâmpadas até 25w lixado.
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ILUMINAÇÃO

mód. 399
Plafon round para lâmpada

eletrônica 25w.
tam: p - 1 lÂmpada

                   G - 2 lâmpadas
                   GG - 3 lâmpadas

cores: branco ou lixado

mód. 222 trilho
spot com vidro reto trilho

para 2 ou 3 lâmpadas até 25w.
cores: branco ou lixado

mód. 261 trilho
spot spiral trilho para 2 l

lâmpadas eletrônicas 25w.
cores: branco ou lixado

mód. 261
spot alumínio spiral para 
1 ou 2 lâmpadas de 25w.
cores: branco ou lixado

mód. 110
spot pipe para1 ou 2
 lâmpadas dicróica.

cores: branco ou lixado

mód. 573
pendente de alumínio
tubo colors.
cores: lixado com branco
           lixado com titâneo
           lixado com verde

mód.377
plafon quadrado pop para 
lâmpada eletrônica 25w.
Tam: P - para 1 lâmpada
         G -para 2 lâmpadas
         GG - para 3 lâmpadas
cores: branco ou lixado.

mód.112
spot bugle para 1
lâmpada dicróica 

cores: branco ou lixado

mód.112
spot bugle para 2 ou 3 

lâmpada dicróica .
cores: branco ou lixado

mód.222
spot com vidro reto para 1 

ou 2 lâmpadas até 25w
cores: branco e lixado
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dimensões (mm)
12 disj.
330
190
70

16 disj.
420
209.5
70

32 disj.
420
357
70

48 disj.
420
505
70

64 disj.
420
653
70

dimensões (mm)
cotas
a
b
c

disj. 3/4
186
173,3
78,7

disj. 6/8
245
190
78,7

disj. 12/16
250
344,8
78,7

disj.18/24
350
379
78,7

disj.27/36
355,4
525
78,7

tamanhos* Instalação
suportes

Fundo
móvel

rJ
11/45

22x20cm
30x30cm
40x40cm

embutir / sobrepor
embutir / sobrepor
embutir / sobrepor

1
1
2

-
1
1

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

QUADROS SISTEMA VDI

aplicações
- para instalações elétricas residenciais e comerciais

aplicações
- obras novas ou reformas resisdencias, comerciais e industriais
- Instalação em alvenaria e dry wall.
- para uso em redes de: telefonia, rede lógica e tv.

Função
- Abrigar  os disjuntores (dispositivos de segurança), receber os fios que vem do medidor e distribuir os circuitos 
elétricos que vão alimentar a edificação.
- opções: tampa branca ou translúcida branca
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CONDULETES PVC

TIGREFLEX REFORÇADO

a instalação é aparente e a versatilidade também

condulete top
(caixa de sobrepor)

6 entradas

abraçadeira
condulete top

tampa 1 Interruptor
condulete® top

tampa tomada
redonda condulete® 

top

condulete top
(caixa de sobrepor)

6 entradas

adaptador
condulete top

tampa 2 Interruptores
separados

condulete® top

tampinha condulete
top (reposição)

caixa octogonal fundo 
móvel com suporte para

lajota

Eletroduto flexível
tigreflex reforçado

disponível nas bitolas
 1/2”, 3/4” e 1’

eletroduto
condulete top

adaptador de 
redução 

condulete top

tampa 2 Interruptores
condulete® top

luva eletroduto
condulete top

tampa tomada
hexagonal vertica

tampa 3 Interruptores
condulete® top

tampa 1 
módulo rJ11/45
condulete® top

curva 90º
eletroduto condulete top

tampa tomada
hexagonal horizontal

tampa cega
condulete® top

tampa 2 módulos rJ11/45
condulete® top
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TIGREFLEX ELETRODUTO ROSCÁVEL

Eletroduto flexível
corrugado tigreflex
disponível nas
 bitolas 1/2” 3/4” e 1’

caixa octogonal
Fundo móvel Tigreflex

caixa octogonal
Fundo móvel

curva 180º eletroduto 
roscável disponível nas

bitolas 1/2” à 4”

pVc para uso em dry-wall.
disponível nos tamanhos 4x2 e 4x4

prolongador para caixa
Octogonal Tigreflex

prolongador para caixa
octogonal

eletroduto roscável 3 m
disponível nas bitolas

1/2” à 4”

luva eletroduto roscável
disponível nas bitolas 

1/2” à 4”

caixa de luz 
Tigreflex 4x2’

caixa 3” x 3” com
anel deslizante 

tigreflex

caixa de luz 
eletroduto roscá-
vel 4x4

caixa de luz 
Tigreflex 4x4’

luva pressão
Tigreflex

caixa de luz
eletroduto

roscável 4x2

curva 90º eletroduto 
roscável disponível 
nas bitolas 1/2” à 4”

curva 90º raio curto ele-
troduto roscável dispo-
nível nas bitolas1/2” à 4”
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CAIXAS DE EMBUTIR

LINHA LIZ LINHA LIZ FLEX

BOX ALUMíNIO

57500 / 004

box reto box curvo

características:
- Maior espaço interno para acomodação dos mecanismos e passagens dos fios.
- Facilidade no manuseio na obra. atende à norma nbr5431.

características:
- Fabricados em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão
- bitolas de “1/2 à 4”

características:
- encaixe perfeito.design inovativo.
para ambiente funcionais e aconchegantes.

características:
- simples e prático. são três tipos de caixas de 
sobrepor, uma escolha para cada necessidade.

57500 / 0041 57500 / 0042 57500 / 0041
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FERRAMENTAS

tesoura uso geral 
inox7 extracort

cód. 25950/147

alicate corte diagonal
cód. 41006/108

martelo de unha 27mm basic
cód. 40370/027

alicate bico meia cana
cód. 41008/108

chave Fixa 6x7 mm
cód. 41120/101

chave Fixa 8x9 mm 
cód. 41120/102

chave Fixa 10x11 mm 
cód. 41120/103

chave Fixa 12x13 mm 
cód. 41120/104

chave Fixa 14x15 mm 
cód. 41120/105

chave Fixa 16x17 mm 
cód. 41120/106

chave Fixa 18x19 mm 
cód. 41120/107

chave Fixa 20x22 mm 
cód. 41120/108

chave Fixa 21x23 mm 
cód. 41120/109 

chave Fixa 24x26 mm 
cód. 41120/110

chave Fixa 25x28 mm 
cód. 41120/111

chave Fixa 30x32 mm 
cód. 41120/113

alicate universal 8
cód. 41001/108

rebitador manual 10
cód. 41020/110

Jogo de soquetes com 24 peças
cód. 41192/024

alicate de pressão
cód. 41070/110

Jogo chave combinada 
com 8 peças

cód. 41128/208

Jogo chave fixas com 5 peças
cód. 41120/205

Jogo chave combinada com 5 peças
cód. 41128/205
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FERRAMENTAS

chave combinada 6mm
cód. 41128/106

chave combinada 7mm
cód. 41128/107

chave combinada 8mm
cód. 41128/108

chave combinada 9mm
cód. 41128/109

chave combinada 10mm
cód. 41128/110

chave combinada 11mm
cód. 41128/111

chave combinada 12mm
cód. 41128/112

chave combinada 13mm
cód. 41128/113

chave combinada 14mm
cód. 41128/114

chave combinada 15mm
cód. 41128/115

chave combinada 16mm
cód. 41128/116

chave combinada 17mm
cód. 41128/117

chave combinada 18mm
cód. 41128/118

chave combinada 19mm
cód. 41128/119

chave combinada 20mm
cód. 41128/120

chave combinada 21mm
cód. 41128/121

chave combinada 22mm
cód. 41128/122

chave combinada 24mm
cód. 41128/124

chave combinada 27mm
cód. 41128/127

chave combinada 30mm
cód. 41128/130

chave combinada 32mm
cód. 41128/132

chave canhão tubular 6mm
cód. 41450/006

chave canhão tubular 7mm
cód. 41450/007

chave canhão tubular 8mm
cód. 41450/008

chave canhão tubular 9mm
cód. 41450/009

chave canhão tubular 10mm
cód. 41450/010

chave canhão tubular 11mm
cód. 41450/011

chave canhão tubular 12mm
cód. 41450/012

chave canhão tubular 13mm
cód. 41450/013

disco de corte diamantado
contínuo 4.3/8

cód. 42594/104

disco de corte diamantado
segmentado 4.3/8
cód. 42595/104

disco de corte para aço 4.1/2
cód. 42591/004

disco de corte para aço 7
cód. 42591/007

chave Fenda ponta cruzada 1/8x4
cód. 41505/009

chave Fenda ponta cruzada 1/8x3
cód. 41505/010

chave Fenda ponta cruzada 1/8x5
cód. 41505/011

chave Fenda ponta cruzada 1/8x6
cód. 41505/012

chave Fenda ponta cruzada 3/16x5
cód. 41505/019

chave Fenda ponta cruzada 3/16x3
cód. 41505/020

chave Fenda ponta cruzada 3/16x4
cód. 41505/021

chave Fenda ponta cruzada 3/16x6
cód. 41505/022

chave Fenda ponta cruzada 1/4x5
cód. 41505/029

chave Fenda ponta cruzada 1/4x4
cód. 41505/030

chave Fenda ponta cruzada 1/4x8
cód. 41505/032

chave Fenda ponta cruzada 5/16x6
cód. 41505/040

chave Fenda ponta cruzada 5/16x8
cód. 41505/042

chave Fenda ponta cruzada 3/8x8
cód. 41505/050
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disco de corte diamantado
turbo 4.3/8

cód. 42596/104

Jogo chave precisão
6 peças

cód. 41905/306

chave de Fenda ponta chata 1/8x3
cód. 41500/010

chave de Fenda ponta chata 1/8x4
cód. 41500/011

chave de Fenda ponta chata 1/8x5
cód. 41500/012

chave de Fenda ponta chata 1/8x6
cód. 41500/013

chave de Fenda ponta chata 3/16x4
cód. 41500/021

chave de Fenda ponta chata 3/16x5
cód. 41500/022

chave de Fenda ponta chata 3/16x6
cód. 41500/023

chave de Fenda ponta chata 1/4x4
cód. 41500/030

chave de Fenda ponta chata 1/4x5
cód. 41500/031

chave de Fenda ponta chata 1/4x6
cód. 41500/032

chave de Fenda ponta chata 1/4x8
cód. 41500/033

chave de Fenda ponta chata 1/4x10
cód. 41500/034

chave de Fenda ponta chata 5/16x4
cód. 41500/040

chave de Fenda ponta chata 5/16x5
cód. 41500/041

chave de Fenda ponta chata 5/16x6
cód. 41500/042

chave de Fenda ponta chata 5/16x8
cód. 41500/043

chave de Fenda ponta chata 5/16x10
cód. 41500/044

chave de Fenda ponta chata 5/16x12
cód. 41500/045

chave de Fenda ponta chata 3/8x6
cód. 41500/050

chave de Fenda ponta chata 3/8x8
cód. 41500/051

chave de Fenda ponta chata 3/8x10
cód. 41500/052

chave de Fenda ponta chata 3/8x12
cód. 41500/053

chave teste
cód. 4190/110

trena 3m
cód. 43156/303

trena 7.5m
cód. 43156/375

esquadro 30cm
cód. 43170/012

chave biela 8mm
cód. 42805/108

chave biela 9mm
cód. 42805/109

chave biela 10mm
cód. 42805/110

chave biela 11mm
cód. 42805/111

chave biela 12mm
cód. 42805/112

chave biela 13mm
cód. 42805/113

chave biela 14mm
cód. 42805/114

chave biela 15mm
cód. 42805/115

chave biela 16mm
cód. 42805/116

chave biela 17mm
cód. 42805/117

chave biela 18mm
cód. 42805/118

chave biela 19mm
cód. 42805/119

FERRAMENTAS
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Arco de serra fixo 12
cód. 43301/012

estilete retrátil 6
cód. 43390/300

chave de Fenda Isolada 1/8x6 pta chata
cód. 41508/013

chave de Fenda Isolada 1/8x8 pta chata
cód. 41508/014

chave de Fenda Isolada 1/8x10 pta chata
cód. 41508/015

chave philips Isolada 1/8x6 pta cruzada
cód. 41509/013

chave philips Isolada 1/8x8 pta cruzada
cód. 41509/014

Ferro de solda 25w 110v
cód. 43752/502

Ferro de solda 25w 220v
cód. 43752/503

Ferro de solda 40w 110v
cód. 43752/504

Ferro de solda 40w 220v
cód. 43752/505

Ferro de solda 70w 110v
cód. 43752/506

Ferro de solda 70w 220v
cód. 43752/507

Jogo de brocas para 
concreto 4 peças
cód. 43408/510

Jogo de chave
hexagonal 9 peças

cód. 44400/209

Jogo de chave
hexagonal 14 peças metric

cód. 44421/214

Jogo de chave
hexagonal longa 14 peças 

poleg
cód. 44421/214

Jogo de brocas para 
concreto 5 peças
cód. 43408/511

Jogo de soquetes 1/2
com 22 peças

cód. 43600/022

Jogo de soquetes 1/2
com 22 peças

cód. 43600/022

FERRAMENTAS
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chave de Fenda ponta chata 3x50mm 
cód. 44110/009

chave de Fenda ponta chata 3x75mm 
cód. 44110/010

chave de Fenda ponta chata 3x100mm 
cód. 44110/011

chave de Fenda ponta chata 3x125mm 
cód. 44110/012

chave de Fenda ponta chata 3x150mm 
cód. 44110/013

chave de Fenda ponta chata 3x200mm 
cód. 44110/014

chave de Fenda ponta chata 3x250mm 
cód. 44110/015

chave de Fenda ponta chata 3x300mm 
cód. 44110/016

chave de Fenda ponta chata 5x75mm 
cód. 44110/020

chave de Fenda ponta chata 5x100mm 
cód. 44110/021

chave de Fenda ponta chata 5x125mm 
cód. 44110/022

chave de Fenda ponta chata 5x150mm 
cód. 44110/023

chave de Fenda ponta chata 5x200mm 
cód. 44110/024

chave de Fenda ponta chata 5x250mm 
cód. 44110/025

chave de Fenda ponta chata 5x300mm 
cód. 44110/026

chave de Fenda ponta chata 6x100mm 
cód. 44110/030

chave de Fenda ponta chata 6x125mm 
cód. 44110/031

chave de Fenda ponta chata 6x150mm 
cód. 44110/032

chave de Fenda ponta chata 6x200mm 
cód. 44110/033

chave de Fenda ponta chata 6x250mm 
cód. 44110/034

chave de Fenda ponta chata 6x350mm 
cód. 44110/036

chave de Fenda ponta chata 8x100mm 
cód. 44110/040

chave de Fenda ponta chata 8x125mm 
cód. 44110/041

chave de Fenda ponta chata 8x150mm 
cód. 44110/042

chave de Fenda ponta chata 8x200mm 
cód. 44110/043

chave de Fenda ponta chata 8x250mm 
cód. 44110/044

chave  philips eletricista Isolada 3x150mm 
cód. 44110/042

chave  philips eletricista Isolada 5x100mm 
cód. 44110/043 

chave  philips eletricista Isolada 6x150mm 
cód. 44110/044

chave  de Fenda eletricista Isolada 3x75mm 
cód. 44115/010

chave  de Fenda eletricista Isolada 3x150mm 
cód. 44115/013

chave  de Fenda eletricista Isolada 5x100mm 
cód. 44115/032

FERRAMENTAS
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TOMADAS E PLUGUES

caixa sobrepor 
sistema(x)75x75x33mm 

ou 75x75x42mm

placa suporte sistema t(x)
modular para até 1 

modulo simples

plugue com prensa cabo
2p+t nbr 14136 10a ou
20a cores: branco, preto

ou vermelho

plugue com prensa cabo
2p nbr 14136 10a ou

20a cores: branco, preto
ou cinza

tomada de embutir
2p+t nbr 14136 10a ou
20a cores: branco, preto

ou vermelha

tomada de piso sem haste
2p+t nbr 14136 10a ou

20a 250v cores: branco, 
preto ou vermelha

tomada de haste nbr 
14136 10a ou 20a cores: 
branco, preto ou vermelha

tomada 2p+t painel nbr 
14136 10a ou 20a 250v  cores: 

branco, preto ou vermelha

tomada 2p+t painel nbr 
14136 10a ou 20a 250v com 
cabo 0,75mm  cores: branco, 

preto ou vermelha

placa suporte sistema t  
para 1  tomada rJ-11/rJ-45

placa suporte sistema t  
para 2 tomadas rJ-11/rJ-45

placa suporte sistema t  
modular para até 2 
modulos simples

tomada sistema(x) 
modular 2p+t nbr14. 

136 com placa 10a ou 20a - 
250v

modulo simples tomada
2p+t nbr14.136 10a 250V 

placa cega sistema (x)
modular 
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ILUMINAÇÃO

CO -20

VA.01 JAT

M.2X20

VA.02 Q JAT

TO-2X20 BR TF3X40BR/CR

VA.02 R TRANSP

MI -02 SE -02 JAT Q MT -01 BC

arandela/ plafon em alumí-
no. acabamento: listrado 
(acrílico100%) para 1,2 ou 
4 lâmpadas eletrônicas até 15w

luminária de alumíno 
acabamento: leitoso (acríli-
co 100%) para 1 ou lâmpa-

da eletrônicas até 20w

plafon de embutir para 2,4 ou 6
lâmpadas eletrônicas

acabamento: jateado ou 
transparente (acrílico 100%) 

plafon quadrado em alumínio para 1,2 
ou 4 lâmpadas eletrônicas até 20w. 
acabamento: jateado / transparente / 

preto (acrílico 100%)

Luminária Madrid para 2 lâmpadas
fluorescentes de  20w e 40w acrílico.
acabamento: leitoso (acrílico 100%)

Luminária em alumínio para 2 lâmpadas 
fluorescentes de 20w e 40w - branco

Luminária em alumínio para 2  ou 3 lâm-
padas fluorescentes de 20w ou 40w 

br/br ou br/cr

plafon quadrado em alumínio para 1,2 
ou 4 lâmpadas eletrônicas até 20w. 
acabamento: jateado / transparente / 

preto (acrílico 100%)

plafon retangular em alumínio para 2 
ou 4 lâmpadas eletrônicas até 20w. 
acabamento: jateado / transparente / 

preto (acrílico 100%)

lumínaria mini tubular para 1 
ou 2 lâmpadas eletrônicas até
15w. branca  - acompanha 

capa protetora 

OBS: Fotos ilustrativas - produtos não acompanham lâmpadas
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SISTEMAS DE ENERGIA

Auto - Transformador Linha AT

Aplica-se a equipamentos eletrônicos que requeiram a 
conversão de tensão de 127v para 220v ou vice-versa. 
bivolt, sistema plug in play com adaptador tipo h para a 
coenexão de cabos de força. disponível nas potências 
50 a 7500 Va.

para uso em micro computador + 1 monitor lcd15” + 1 
impressora jato de tinta, mantém os equipamentos liga-
dos por até 25 minutos no caso de queda de energia .
É microporcessado e possui estabilizador, filtro de linha 
e as proteções necessárias.

Indicado para aparelhos eletroeletrônicos, aparelhos com 
mecanismo motor e eletrodomésticos em geral. protege 
contra sobrecarga, surtos de energia, curto-circuitos, sub 
e sobre carga

Indicado para aparelhos de informatica, segurança e telefonia. protege contra 
sobrecarga, surtos de energia, curto-circuitos, sub e sobre tensão.

No Break Flash

Estabilizador Progel

Estabilizador Pro Micro III
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CAIXAS DE PISO

4X2 4x4 Baixa

Placas de Piso
Características e Aplicação

as placas de piso Vacofer, são fabricadas em 
latão laminado e possuem acabamento natu-
ral escovada. são adequadas para pisos de 
salões, lojas, escritórios, bancos e outros am-
bientes cobertos. podem ser fornecidas, sob 
consulta, polidas ou ainda cromadas. devido 
a dureza da liga de latão e ao processo que 
são submetidas na elaboração, apresentam 
resistência mecânica  adequada a sua correta 
utilização

Anel de Regulagem
Características e Aplicação

os anéis de regulagem VacoFer, são fabri-
cados em liga de alumínio silício de elevada 
resistência mecânica e à corrosão. São dota-
dos de parafusos de aço zincado bicromatiza-
do para fixação de placa de piso nas caixas. 
todos os anéis são embalados isolados, pos-
suem acabamento natural, sendo utilizados, 
possuem acabamento natural, sendo utiliza-
dos principalmente em situações onde a caixa 
de piso esteja desnivelada. 

4x4 Alta

As caixas de piso VACOFER, são fabricadas em liga de alumínio Silício de elevada resistência mecânica e à corro-
são. possuem roscas padrão nas disposições abaixo. são próprias para pisos de lojas, escritorios, banco e outros 
ambientes cobertos, permitindo uma perfeita montagem nas placas de piso ou anéis de regulagem. as caixas de piso 
possuem acabamento natural.

4x2
cega

representação representaçãomodelo modelo

4x2
passagem cabo

4x2 1 unha
universal

4x2 2 unhas
universal

4x2 1
pressão

4x4 2
pressão

4x2 2rJ45
ou rJ11

4x2 1
rosca

4x2 1 unha
telebrás

4x2 3rJ45
ou rJ11

4x4 1
pressão

4x4 2
rosca

4x4 1
rosca

4x2 2 unhas
telebrás

4x4 1 unha
telebrás

4x4 1 unha
universal

4x4
passagem cabo

4x4
cega

ar02- anel de
regulagem

4x4

ar01- anel de
regulagem

4x2

representação representaçãomodelo modelo
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ILUMINAÇÃO

AR -30-10
arandela para 1 globo
boca 10 ou boca 15

ARV-01
arandela timoneiro

ARV-03
arandela colonial

quadrada

MR-01
mureta colonial
simples 60cm

PT-07/1
poste jardim para1 globo
boca 15. altura: 1.80mts

2mts e 3mts

PT-07/2
poste jardim para 2 globo
boca 15. altura: 1.80mts

PT-09/2
poste jardim modelo “V” para  
2 globos boca 15. altura: 

2.20mts

PT-11/2
poste jardim modelo “Z” para  
2 globos boca 15. altura: 

2.00mts

PT-14/2
poste jardim modelo “l” 
para  1 ou 2 globos boca 

15. altura: 2.00mts

AR B10B
arandela modelo bengala 

para 1 globo boca
10 ou boca  15

AR B10L
arandela modelo  “l” para 
1 globo boca 10 ou boca 15

AR B10V
arandela modelo  “V” para 
1 globo boca 10 ou boca 15
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VENTILADORES

new comercial eco

Vent new light Vent new light

cód. 36/3100bc
sem lustre

cores: branco, preto ou cinza
pás: 3 ou 4 pás de aço, pintadas na 
cor do ventilador (pintura eletrostática).

cód. 38/3116bc
lustre: globo taça ou globo fechado

lustre em plástico injetado com capa-
cidade para 1 lâmpada
cores: branco ou preto

pás: 3 ou 4  mogno ou laqueadas na 
cor do ventilador

controle de velocidade: c3V

cód. 38/3121bc
lustre: globo taça ou globo fechado

(tipo pêra)
lustre em plástico injetado com capaci-

dade para 1 lâmpada
cores: branca

pás: 3 na cor branco acrílico transparente
cor do ventilador

modelo pás: new delta light
controle de velocidade: c3V

cód. 24neW / bc220V
Lustre: Plástico injetado para 1 lâmpada

cores: branco ou preto 
pás: 3  (mdF) laqueadas na cor do ventilador.

cód. 21
lustre: Vidro temperado com capa-

cidade para 2 lâmpadas
cores: cromado

pás: 3 ou 4 (psaI)
proteção contra raios ultravioletas
evita ranhuras por ressecamento.

excelente transparência 
controle de velocidade: c3V

Vent delta clean Vent new montana
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VENTILADORES

Vent oscilante coluna

Vent oscilante parede Vent oscilante light mesa

cód. osc bc bIV / 72/6410 / 72/6412
hélica: 3 pás

cores: branco, preto, prata ou cromado
controle de velocidade: rotativo

rpm: 1.430
Vazão: 230m3 /min

consumo: 0,20 kWh
motor bivolt: 200W

Voltagem: monovolt ou bivolt
altura da coluna: 1,20m a 1,90m

cód. 802500bc
cores: branco

chave: não acompanha
potência: 10 mhp - 1/40cv

controle de velocidade: rotativo
consumo: 0,85 kWh
rotação: 1580 rpm
Vazão: 180 m3 / h
Voltagem:  bivolt

exaustor residencial

cód. 70/521bc
Hélice: 3 Pás finas 

cores: branco, preto ou prata 
controle de velocidade: rotativo

rpm: 1.400
Vazão: 90m3 /min

consumo: 0,16 kWh
motor : 145W

Voltagem: monovolt 
altura da coluna: 1,20m a 1,90m

cód. 73/625
Hélice: 3 Pás finas 

cores: branco, preto,prata ou 
cromado 

controle de velocidade: rotativo
rpm: 1.430

Vazão: 230 m3 /min
consumo: 0,20 kWh

motor bivolt : 170W (premium)
motor bivolt: 200w (gold)
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EXAUSTORES

renovadores de ar próprio para 
instalações em paredes e quando 
adaptados à nossa linha de tubos
flexíveis podem também ser 
instalados em forros.

referência Ventokit 80 Ventokit 280
capacidade de renovação
nível de ruído
consumo
tensão
Indicado para
garantia
Instalações pode ser feita
padrões de fornecimento
(completo - para instalaçoes  na parede

acionamento

acessórios

80m3 /h
<52,8db(a)
20w/h
bivolt  
lavabos, banheiros, closets,
 salas  e ambientes com 5m2

3 anos
Forro ou parede
com ou sem interruptor; 
com sensor de presença
Interruptor do aparelho
Interruptor de luz ou Independente;
sensor de presença (automaticamente)
Ø 100m

280m3 /h
<62db(a)
40w/h
bivolt  
lavabos, banheiros, closets,
 salas  e ambientes com 12m2

3 anos
Forro ou parede
com ou sem interruptor; 
com sensor de presença
Interruptor do aparelho
Interruptor de luz ou Independente;
sensor de presença (automaticamente)
Ø 15     0m
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SISTEMAS DE ALARMES DE INCêNDIO

aV - sirene audio visual

sirene mini:sm

de alarme 
bsW   

leW 1242
sistema de 12Vcc / 300W

leW 24/1000
sistema de 24Vcc / 1000W

leW 108/3000 e 5000
sistema de 108Vcc de 3000W e 5000W

sem baterias 

de bomba
chb

guarda
chave

detector de fumaça ou calor
dispositivos automáticos dispara 
a central de alarme de incêndio na 
ocorrência de combustão fumaça ou 
calor

centrais de Iluminação de emergência
utilizam baterias automotivas. Juntamente ao uso de luminárias  são capazes de iluminar áreas 
na falta de energia.

Centrais de Alarme 
de incêndio operam com todos os 
tipos de detectores e botoeiras.
disponíveis em 12v ou  24v
opção de 6 a 12 endereços com 
bateria e 20 ou 30 endereços 
sem bateria.

disponíveis em 12Vcc, 24Vcc, 
110Vcc e 220 Vcc

disponíveis em voltagens de  
12Vcc, 24Vcc

botoeiras  são instaladas junto a uma central de alarme 
quadro de bomba e acompanham martelo para rompimento 
do vidro   
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ANOTAÇõES
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ANOTAÇõES



Matriz: Marginal Tietê
Av. Otaviano Alves de Lima, 6800 - Ponte do Piqueri - são Paulo/sP

Tel: 11 3398 - 3000 - santil@santil.com.br

Filial: Santa Ifigênia
Rua Santa Ifigênia,602 - Santa Ifigênia - São Paulo/SP

Tel: 11 3338 - 0000 - santilifigenia@santil.com.br

Filial: Osasco
Av. dos Autonomistas,5669 - Vila Quitaúna - Osasco/SP

Tel: 11 3695 - 9000 - santilosasco@santil.com.br

Departamento de Vendas: Centro de Distribuição
Rua Henrique Ongari, 214 - Água Branca - São Paulo/SP

Tel: 11 3616 - 5000 - santilcd@santil.com.br

www.santil.com.br


