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CATÁLOGO INGENIUM BUSing

Desenho e qualidade,
sempre unidos.
Ingenium é uma empresa de vanguarda dedicada ao
desenho, desenvolvimento e fabricação da mais alta
tecnología domótica desde 1998.
Altos padrões de qualidade e compromisso com o
desenvolvimentos são o selo de identidade da
Ingenium desde suas origens. Seguindo este caminho
marcado pela inovação, a Ingenium apresenta o
desenvolvimento de sua linha Wings, uma serie de
dispositivos wireless que põem a domótica ao alcance
de todos.
Esta desejo por inovar sem descuidar o processo de
fabricação é o que nos da a conﬁança de nossos
clientes e faz que cada ano mais usuários se
identifiquem com a Ingenium.

Sede central da Ingenium em Asturias, Espanha.

O sistema Ingenium é totalmente aberto e livre de
royalties, o que permite outros fabricantes desenhar
equipamentos sob o seu protocolo BUSing, assim
como desenvolvimento de integrações entre
dispositivos ou gateways com outros protocolos de
comunicação.
Tanto os produtos Ingenium como Wings são
versáteis e intuitivos, garantindo o conforto, a
segurança e a eﬁciencia energética sem esquecer o
desenho: pilares básicos sobre os que se sustentam
nosso conceito de domótica qual tal está elaborado
todo nosso catálogo.
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SERIE CUBIC

Cubic
Cubic
Cubic
Cubic
Cubic

V8
V6
SQ6
SQ4
SQ2

Cubic T
Cubic TH
Cubic TL

serie cubic

PULSADORES

Ingenium

CUBIC V8

CUBIC V6

CUBIC SQ6

CUBIC SQ4

CUBIC SQ2

Pulsador capacitivo com oito áreas
táteis independentes,
completamente programáveis. LED
indicador associado a cada uma das
áreas táteis.
Formato vertical. Montagem em
caixa de passagem universal.

Pulsador capacitivo com seis áreas
táteis independentes,
completamente programáveis. LED
indicador associado a cada uma das
áreas táteis.
Formato vertical. Montagem em
caixa de passagem universal.

Pulsador capacitivo com seis áreas
táteis independentes,
completamente programáveis. LED
indicador associado a cada uma das
áreas táteis.
Formato quadrado. Montagem em
caixa de passagem universal.

Sensor de temperatura integrado
com termostato PI discreto para
garantir um maior conforto e
economia energética.

Sensor de temperatura integrado
com termostato PI discreto para
garantir um maior conforto e
economia energética.

Sensor de temperatura integrado
com termostato PI discreto para
garantir um maior conforto e
economia energética.

Pulsador capacitivo com quatro
áreas táteis independentes,
completamente programáveis. LED
indicador associado a cada uma das
áreas táteis.
Formato quadrado. Montagem em
caixa de passagem universal.
Sensor de temperatura integrado
com termostato PI discreto para
garantir um maior conforto e
economia energética.

Pulsador capacitivo com duas áreas
táteis independentes,
completamente programáveis. LED
indicador associado a cada uma das
áreas táteis.
Formato quadrado. Montagem em
caixa de passagem universal.
Sensor de temperatura integrado
com termostato PI discreto para
garantir um maior conforto e
economia energética.

Basic

Blanco: CB-V8B

Blanco: CB-V6B

Blanco: CB-SQ6B

Blanco: CB-SQ4B

Blanco: CB-SQ2B

Desenho frontal ﬁxo, branco ou preto.

Negro: CB-V8N

Negro: CB-V6N

Negro: CB-SQ6N

Negro: CB-SQ4N

Negro: CB-SQ2N

Design

Blanco: CD-V8B

Blanco: CD-V6B

Blanco: CD-SQ6B

Blanco: CD-SQ4B

Blanco: CD-SQ2B

Desenho frontal ﬁxo, personalizado.

Negro: CD-V8N

Negro: CD-V6N

Negro: CD-SQ6N

Negro: CD-SQ4N

Negro: CD-SQ2N

Capriccio

Blanco: CC-V8B

Blanco: CC-V6B

Blanco: CC-SQ6B

Blanco: CC-SQ4B

Blanco: CC-SQ2B

Desenho frontal intercambiáveis,

Negro: CC-V8N

Negro: CC-V6N

Negro: CC-SQ6N

Negro: CC-SQ4N

Negro: CC-SQ2N

Os dispositivos da serie CUBIC
contam
com uma superfície de cristal touch e
um desenho adaptável a qualquer
ambiente, para cobrir todas as
necessidades.
Todos os modelos estão disponíveis
com o fundo em branco ou em preto.
Alem disso possuem até três níveis
de customização :

Cristais:
CUBIC Capriccio SQ: GCC-SQ
CUBIC Capriccio V: GCC-V

personalizado.
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serie cubic

Ingenium

E para um quarto de hotel?
Descubra nossa serie CUBIC para
hotéis na página 65.

TERMOSTATOS
Com ou sem interface gráfica.
encorporam sensores de
temperatura e umidade.

CUBIC-T / CUBIC-TH

CUBIC-TL

Termostato para o controle de
temperatura de uma zona de
climatização independente.

Termostato com indicadores LED
para o controle de uma zona de
climatização independente.

Cristáis:
CUBIC Capriccio SQ: GCC-SQ
CUBIC Capriccio V: GCC-V

Encorpora regulador PI integrado
com termostato PI discreto para
garantir um maior conforto e
economia energética.
O modelo CUBIC-TH inclui sensor
de umidade.

Cinco áreas táteis não
conﬁguráveis.
Encorpora regulador PI integrado
com termostato PI discreto para
garantir um maior conforto e
economia energética.

Basic

Blanco: CB-TB / CB-THB

Blanco: CB-TLB

Desenho frontal ﬁxo, branco ou preto.

Negro: CB-TN / CB-THN

Negro: CB-TLN

Design

Blanco: CD-TB / CD-THB

Blanco: CD-TLB

Desenho frontal ﬁxo, personalizado.

Negro: CD-TN / CD-THN

Negro: CD-TLN

Capriccio

Blanco: CC-TB / CC-THB

Blanco: CC-TLB

Desenho frontal intercambiáveis,
personalizado.

Negro: CC-TN / CC-THN

Negro: CC-TLN
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VISUALIZAÇÕES

ST
ST
ST
ST

PLUS
BASIC
MEC
TEC

PPL4-G
PPL7-G
PPL10-G
ETHBUS
TRMD

visualizações

Ingenium

ST PLUS

ST BASIC

Tela touchscreen vertical capacitiva de 4.3”a cores,
para controlar e monitorar uma instalação BUSing®.
Aparência completamente personalizável (fundos,
textos, etc)

Tela touchscreen vertical capacitiva de 4.3”a cores,
para controlar e monitorar uma instalação BUSing®.
Aparência completamente personalizável (fundos,
textos, etc)

Suporta até seis temas distintos e até 32 controles,
distribuídos em quatro páginas
(oito controles por página)

Suporta até seis temas distintos e até 32 controles,
distribuídos em quatro páginas
(oito controles por página)

Suporte de alarmes técnicos e um alarme de
intrusão.

Inclui sensor de temperatura que permite
gestionar uma área de clima independente.

Inclui sensor de temperatura que permite
gestionar uma área de clima independente.

Incorpora servidor web para controle local através
dos aplicativos gratuitos da Ingenium para iOS ou
Android.

Incorpora servidor web para controle remoto
através dos aplicativos gratuitos da Ingenium para
iOS ou Android.
Atalhos gestuais e bloqueio por senha.

ST MEC

ST TEC

Tela touchscreen capacitiva de 4.3”a cores, para
controlar e monitorar uma instalação BUSing®.

Tela touchscreen capacitiva de 4.3”a cores,
para controlar e monitorar uma instalação
BUSing®.

Pensado para substituir os interruptores e
pulsadores convencionais e ideal para instalar um
por ambiente.

Permite gestionar os alarmes técnicos da
instalação e simular a presença, assim como
programar temporizações de cenários.

De forma básica, incorpora a possibilidade de
controlar até 16 elementos ponto a ponto mediante
ícones alusivos e 16 cenários identiﬁcados com um
nome.

De forma básica, incorpora a possibilidade de
controlar até 16 elementos ponto a ponto
mediante ícones alusivos e 15 cenários
identiﬁcaveis com um nome.

Inclui sensor de temperatura que permite gestionar
uma área de clima independente.

Pode incorporar um sensor de temperatura
interno para o controle de uma zona de clima
independente.

Atalhos gestuais e bloqueio por senha.

14

15

visualização

Ingenium

PPL4-G

PPL7-G

Tela touchscreen a cores e capacitiva de 4,3” que
permite o controle e o monitoramento de todos os
elementos da instalação BUSing®.

Tela touchscreen a cores e capacitiva de 7.1” que
permite o controle e o monitoramento de todos os
elementos da instalação BUSing®.

Incorpora servidor web para controle remoto através
dos aplicativos gratuitos da Ingenium para iOS ou
Android.

Incorpora servidor web para controle remoto através
dos aplicativos gratuitos da Ingenium para iOS ou
Android.

Permite ao usuário editar seus próprios cenários, assim
como programar temporizações anuais de forma
intuitiva.

Permite ao usuário editar seus próprios cenários,
assim como programar temporizações anuais de
forma intuitiva.

Incorpora armado/desarmado do alarme de intrusão,
controle de alarmes técnicos, simulação de presença,
controle de crono-termostatos, visualização de
câmeras IP e bloqueio por senha.

Incorpora armado/desarmado do alarme de intrusão,
controle de alarmes técnicos, simulação de presença,
controle de crono-termostatos, visualização de
câmeras IP e bloqueio por senha.

Conexão Wiﬁ e atualizações gratuitas via internet.
Permite realizar temporizações tomando como
referência um relógio global.

Conexão Wiﬁ e atualizações gratuitas via internet.
Permite realizar temporizações tomando como
referência um relógio global.
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PPL10-G

Tela touchscreen a cores e capacitiva de 10,4” que permite o controle e o monitoramento de
todos os elementos da instalação BUSing®.
Incorpora servidor web para controle remoto através dos aplicativos gratuitos da Ingenium para
iOS ou Android.
Permite ao usuário editar seus próprios cenários, assim como programar temporizações anuais
de forma intuitiva.
Incorpora armado/desarmado do alarme de intrusão, controle de alarmes técnicos, simulação de
presença, controle de crono-termostatos, visualização de câmeras IP e bloqueio por senha.
Conexão Wiﬁ e atualizações gratuitas via internet.
Permite realizar temporizações tomando como referência um relógio global.
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visualización

Ingenium

Controle todo seu lar
com seu smartphone

ETHBUS

TRMD

Servidor web que permite o controle remoto da
instalação Busing® via aplicativos gratuitos de
Ingenium para iOS ou Android e via navegador web.
Permite ao usuário criar cenários e programar
temporizações anuais, envio de e-mails de alarmes,
visualização de câmeras IP, etc.
Permite realizar temporizações tomando como
referência um relógio global.
Conexão Ethernet, Wi e atualizações gratuitas via
internet.

Termostato vertical Busing®, con oito áreas táteis
e tela integrada de 2,8” para gestionar uma zona
de clima independente.
Inclui controle de velocidades, modos,
temperatura medida, funções, etc.
Suporta temporizações semanais para a
conﬁguração do termostato. Inclui sensor de
temperatura interno com termostato.
Menu com opções para temas de aparência,
brilho, idioma, etc.
Incorpora regulador PI para controlar a
temperatura com maior precisão, melhorando
o conforte e economia energética.
Controlador de temperatura on/off, PWM o
contínuo que permite controlar os sistemas
frío/quente principal e adicional.

18

19

Ingenium

SEGURANÇA

KCtr
GSMing
KCtr-Basic
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RFiDBUS
TjRFiD

segurança

Ingenium

GSMing

KCTR-Basic

Central de gestão de alarmes técnicos (intrusão,
inundação, incêndio, gás…).

Central de gestão de alarmes técnicos
(intrusão,
inundação, incêndio, gás…).

Controle da instalação e notiﬁcações de alarmes vía SMS.

Permite a gestão telefônica atravéz de
menus falados igual a KCtr.

Permite conﬁgurar até três números de teléfones
diferentes para notiﬁcar os alarmes técnicos (no máximo
cinco).

A diferencia da KCtr não inclui
chamadas a um telefone interno.

KCtr

Central de gestión de alarmas técnicas (intrusión, inundación, incendio, gas…).

RFiDBUS

TjRFiD

Permite además la gestión telefónica a través de menús hablados del resto
de la instalación (clima, iluminación, persianas).
Puede ser programada para diferentes acciones dependiendo del tipo de detección
(por ejemplo, cerrar la válvula del gas en caso de una fuga).
Dispone de cuatro salidas, una de ellas reservada
para la sirena y de seis entradas para la conexión de sensores convencionales.
Permite configurar hasta tres números de teléfono para el aviso de las alarmas (hasta ocho alarmas posibles).
Toda la instalación puede ser gestionada a través de menús hablados.

Leitor de cartões inteligentes que permitem
distinguir até 255 usuários distintos (cinco grupos
de prioridade).

Cartão inteligente para utilização com dispositivo RFiDBUS.
Dispõem de código de usuário único.
Da acesso a todas as funções
programadas no RFiDBUS.

Cada um destes cinco grupos contará com seus
horários e suas permissões de acesso
personalizados.
Também pode ser utilizado para a ativação e
desativação de alarmes de intrusão.
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ACIONADORES
E ATUADORES

4E4S
6E6S
6E6S-F2A
4E4S-30A
4E4S-F4A

2E2S
2E2S-C30A
4E8S
MECing
MECing-4
MECing-C

acionadores e atuadores

Ingenium

6E6S

6E6S-F2A

Atuador on/off com seis saídas a rele internamente
conectadas a fase de alimentação do dispositivo, com poder
de corte máximo de 6A por salida.
Não compatível com iluminação LED.

Atuador on/off com seis saídas a TRIAC internamente
conectadas a fase de alimentação do dispositivo, com
poder de corte máximo de 12A (somando todas saídas).
Equipamento especialmente indicado para o controle
de ﬂuorescentes ou LED.

Possui fonte de alimentação embutida aonde pode fornecer
tensão ao barramento BUS.

Permite controle manual através de pulsadores e/ou
interruptores.
Seis entradas programáveis de forma independente.

Permite controle manual através de pulsadores e/ou
interruptores.
Seis entradas programáveis de forma independente.

4E4S
4E4S-30A

4E4S-F4A

Atuador on/off com quatro saídas a relé livres de potencial com poder de corte de 10A cada saída.
Pode controlar até quatro cargas eléctricas ou duas persianas. Também pode controlar
todo tipo de motores, contatoras e/ou eletroválvulas.
Possui fonte de alimentação embutida aonde pode fornecer tensão ao barramento BUS.
Permite controle manual através de pulsadores e/ou interruptores.
Quatro entradas programáveis de forma independente.
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Atuador on/off com quatro saídas para controlar cargas
elétricas de maior potência limite de 30A cada saída,
com possibilidade de rearme manual.

Atuador on/off com quatro saídas a TRIAC com poder
de corte máximo de 4A cada saída.
Equipamento especialmente indicado para o controle
de ﬂuorescentes ou LED.

Permite controle manual através de pulsadores e/ou
interruptores.
Quatro entradas programáveis de forma independente.

Permite controle manual através de pulsadores e/ou
interruptores.
Quatro entradas programáveis de forma independente.
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acionadores e atuadores

Ingenium

2E2S

2E2S-C30A

Atuador on/off com duas saídas a relé
livres de potencial com poder de corte
de 10A cada saída.

Atuador on/off com duas
saídas para controlar cargas
eléctricas de maior potencia.

Atuador dotado com oito salidas
para controlar oito cargas
elétricas ou quatro persianas.

Pode controlar até duas cargas
eléctricas ou uma persiana. Também
pode controlar
todo tipo de motores, contatoras e/ou
eletroválvulas.

Incorpora relé livres de
potencial com poder de corte
de 10A cada saída.

Incorpora relé livres de potencial
com poder de corte de 10A cada
saída.

Permite controle manual através de
pulsadores e/ou interruptores.
Duas entradas programáveis de forma
independente.

Permite controle manual
através de pulsadores e/ou
interruptores.
Duas entradas programáveis
de forma independente.

4E8S

Permite controle manual através
de pulsadores e/ou interruptores.
Duas entradas programáveis de
forma independente.

MECing

MECing-4

MECing-C

Conversor de mecanismos
convencionais (pulsadores e/ou
interruptores, sensores contato seco,
etc.) para uma entradas BUSing®.

Conversor de mecanismos
convencionais (pulsadores e/ou
interruptores, sensores contato seco,
etc.) para uma entradas BUSing®.

Equipamento similar ao MECing, para
ser montado em trilho DIN (dois
módulos).

Dispõe de três entradas digitais.

Dispõe de quatro entradas digitais.

Especialmente útil para distribuir a
instalação e para executar cenários.

Especialmente útil para distribuir a
instalação e para executar cenários.

Desenhado para ser embutido dentro
de caixas de passagem, atrás de
pulsadores e/ou interruptores.

Desenhado para ser embutido
dentro de caixas de passagem, atrás
de pulsadores e/ou interruptores.

Especialmente útil para distribuir a
instalação e para executar cenários.
Permite grandes distâncias de
cabeamento entre dispositivos e os
mecanismos convencionais
(100 metros aprox).
Especialmente desenhado
para tubulações com
interferências(ruídos).

Equipamento em tamanho compacto
para ser instalado dentro de caixa de
passagem.
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Dispõe de três entradas digitais.
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Ingenium

REGULADORES

RBLED2S400
RBLED500
RBLED1000
RB300
RR800
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2S300
RB1500
RBF10A
DMXBUS
RGBL
RGBWL
DALing

reguladores

Ingenium

RBLED500

RBLED1000

Regulador de iluminação para o controle de um circuito
de iluminação LED com potência máxima de 500w.

Regulador de iluminação para o controle de um circuito de
iluminação LED com potência máxima de 1000w.

Indicado para LED, também suporta iluminação
incandescente ou halógena, precedida o não de
transformador.

Indicado para LED, também suporta iluminação
incandescente ou halógena, precedida o não de
transformador. Dispõe de uma entrada pré programada
vinculada diretamente a saída para controle desde pulsador.
Também controlável desde outros dispositivos: MECing,
Telas, Apps, etc.

Dispõe de uma entrada pré programada vinculada
diretamente a saída para controle desde pulsador.
Também controlável desde outros dispositivos: MECing,
Telas, Apps, etc.

RBLED2S400
RB300

RR800

Regulador de iluminação para o controle de um circuito de iluminação LED com potência
máxima de 400w por saída.
Suporta também iluminação halógena, precedida o não de transformador.
Valores configuráveis como a velocidade do efeito de ligar/desligar, ou valores máximos e
mínimos de dimmerização.
Dispõe de duas entradas pré programadas vinculadas diretamente as saídas para controle
desde pulsador. Também controlável desde outros dispositivos: MECing, Telas, Apps, etc.

Regulador de iluminação para o controle de um
circuito de iluminação com potencia máxima de 300w.

Regulador de iluminação para o controle de um
circuito de iluminação com potência máxima de
800W.

Indicado para iluminação incandescente ou halógena,
precedida o não de transformador.

Indicado para LED, também suporta iluminação
incandescente ou halógena, precedida o não de
transformador.
É possível controlar este dispositivo desde
outros equipamentos: MECing, Telas, Apps, etc.

É possível controlar este dispositivo desde
outros equipamentos: MECing, Telas, Apps, etc.
Montagem em caixa de pasagem.
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reguladores

Ingenium

2S300

RB1500

Regulador para o controle de dois circuitos de
iluminação com potência de 300W cada saída.

Regulador para o controle de dois circuitos de
iluminação com potência de 1500w.

Indicado para iluminação incadescente ou
halógena, com ou sem transformador.

Indicado para iluminação incadescente ou
halógena, com ou sem transformador.

É possível controlar este dispositivo desde
outros equipamentos: MECing, Telas, Apps, etc.

É possível controlar este dispositivo desde
outros equipamentos: MECing, Telas, Apps, etc.

RGBL

Regulador de iluminação RGB.

Regulador de iluminação RGBW.

É possível atuar sobre cada um dos três
canais de forma independente.

É possível atuar sobre cada um dos quatro
canais de forma independente.
Indicado para controle de fitas LED RGBW,
criando destintos ambientes graças a
combinação de cores.

Indicado para controle de fitas LED RGB,
criando destintos ambientes graças a
combinação de cores.

RBF10A

DMXBUS

Regulador de iluminação 1-10V para reatores
eletrônicos ou drivers LED, conta com um canal de
regulação e um relé de corte.

Gateway para o controle de iluminação LED que usam
protocolo DMX512, desde comando BUSing®.

Indicado para dimerização de fluorescentes e
luminárias LED.

Possível emular todos e cada um dos canais que possuem um
dimmer digital (até 255).

É possível controlar este dispositivo desde
outros equipamentos: MECing, Telas, Apps, etc.

Geralmente, três canais (RGB)

RGBWL

É possível controlar este dispositivo desde
outros equipamentos: MECing, Telas, Apps,
etc.

É possível controlar este dispositivo desde
outros equipamentos: MECing, Telas, Apps,
etc.

Possível emular em cada um dos canais
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podendo controlar o nível de luminosidade de cada um dos
LED's é possível configurar um ciclo cromático completo.
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DALing

Gateway para controle de luminárias com
protocolo DALI a partir de comandos
BUSing®. Inclui fonte de alimentação
integrada.
Permite controlar até 64 luminárias DALI,
mais 64 grupos de luminárias DALI.
É possível controlar este dispositivo
desde
outros equipamentos: MECing, Telas,
Apps, etc.

SENSORES

Movimento
SifBUS-L
SRBUS
SifBUS-S
SifBUS-LS
Sif
SifBUS-E

Qualidade do ar
BUSing-Hailin

Contato
DMBUS

Incêndio
DH
DHBUS
DTV
DTvBUS

Luminosidade
LDRBUS

Inundação
SinBUS
Sin-2H
Sin-3H

sensores

Ingenium

movimento

movimiento

SifBUS-L

SRBUS

SifBUS-S

SifBUS-LS

Sensor de movimentos por infravermelho + sensor de
nivel luminosidade, preparado para a conexão BUSing®
cabeado.

Sensor de movimento para instalação oculta,
atravessa muros e tetos de qualquer material
não metálico.(Gesso, forro mineral, alvenaria...).

Detector de movimentos por infravermelho,
preparado para conexão cabeada BUSing®.

Sensor de movimentos por infravermelho + sensor de
nível luminosidade, preparado para a conexão BUSing®
cabeado.

Possibilidade de programar eventos na detecção, ao
finalizar ou por falta de luminosidade.

Sua instalação oculta atrás de paredes, falsos
tetos, caixas de passagem, garante a proteção
contra intrusões não desejadas e/ou atos de
vandalismo, por não ser acessível.

É possível trabalhar com presença e luminosidade ao
mesmo tempo ou separado.

Pode ser utilizado tanto para intrusão, como
para controle de iluminação ou clima, entre
outros. É possível configurar parâmetros como a
sensibilidade, o período de amostragem,
temporização, etc.

Possui alto nível de imunidade contra falsos disparos,
campos eletromagnéticos e variações de temperatura.
Projetado para instalação embutido.
*Disponibilidade de acabamento em cor preta sob
encomenda.

Possui alto nível de imunidade contra falsos
disparos, campos eletromagnéticos e
variações de temperatura.

Possibilidade de programar eventos na detecção, ao
finalizar ou por falta de luminosidade.
É possível trabalhar com presença e luminosidade ao
mesmo tempo ou separado.

Instalação em superfície de tetos em
interiores evitando lugares muito expostos a
luz direta e correntes de ar.

Instalação em superfície com detecção de 360º.
Possui alto nível de imunidade contra falsos disparos,
campos eletromagnéticos e variações de temperatura.
Projetado para instalação embutido.

Pode detectar até 25 metros em linha reta.
Para uma instalação a 2,5 metros de altura,
cobre uma superfície de 12x6m.

*Disponibilidade de acabamento em cor preta sob
encomenda.

A área pode ser estreitada por uma fita metálica.
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sensores

Ingenium

contato

movimento

DMBUS

luminosidade

LDRBUS

Sif

SifBUS-E

Sensor de movimento por infravermelho,
preparado para conexão com central KCtr, ou a
módulos de entrada tipo MECing.

Sensor de movimentos por infravermelho +
sensor de nível luminosidade, preparado para a
conexão BUSing® cabeado.

Sensor convencional com alto nível de
imunidade contra falsos disparos, campos
eletromagnéticos e variações de temperatura.

Possui alto nível de imunidade contra falsos
disparos, campos eletromagnéticos e variações
de temperatura.

Projetado para instalação embutido em tetos de
interiores, evitando lugares muito expostos a luz
direta e correntes de ar.

Projetado para instalação embutido em tetos de
interiores, evitando lugares muito expostos a luz
direta e correntes de ar.

Permite controlar a iluminação em
função de quantidade de luz natural.
Sensibilidade de 0 a 6.000 lux.

*Disponibilidade de acabamento em cor preta
sob encomenda.

*Disponibilidade de acabamento em cor preta
sob encomenda.

*Disponibilidade de acabamento em cor
preta sob encomenda.
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qualidade de ar

BUSing-Hailin

Detector magnético de portas e
janelas, preparado para conexão
cabeada BUSing®.

Sensor de nível de iluminação com
regulador PI integrado, preparado para a
conexão cabeada BUSing®.

Gateway para integrar o sistema de
qualidade de ar Hailin com o sistema de
controle BUSing®.

Funcionalidade em segurança contra
intrusão ou em controle de
climatização para economia de
energia.

Dispõe de dois módulos de
funcionamento: lineal (trabalhará por
porcentagem) e limiar (trabalhará em
função de intervalos de lux).

Conexão com barramento RS485 dos
sensores interiores Hailin.
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Permite controlar sensores de CO2 ou
PM2.5.
Permite visualizar os valores medidos
pelos sensores, nas telas BUSing® e
associar alarmes ou cenários ao superar
um limite.

sensores

Ingenium

inundação

incêndio

DH

SinBUS

Sin-2H

Sin-3H

DTV

Detector ótico de fumaça preparado para conexão a
central de alarmes técnicos KCTr.

Detector termo velocimétrico preparado para
conexão a central de alarmes técnicos KCTr ou a
módulos de entradas tipo MECing.

Sonda convencional para a detecção de incêndios por
presença de fumaça na instalação.
Sonda de inundação vertical, desenhada
para conexão cabeada BUSing®.
Dois cenários programáveis para a
ativação e desativação do sensor.
Projetado para ser localizado em locais
onde há risco de vazamento de água ou
armazenamento para acumular.

Sonda de inundação convencional
por dois fios, preparada para a
conexão ao equipamento KCtr ou
módulos de entradas tipo MECing.

Sonda de inundação convencional
por três fios, preparada para a
conexão ao equipamento KCtr ou
módulos de entradas tipo MECing.

Projetado para ser localizado em
locais onde há risco de vazamento
de água ou armazenamento para
acumular.

Projetado para ser localizado em
locais onde há risco de vazamento
de água ou armazenamento para
acumular.
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Sonda convencional para a detecção de incêndios
por trocas bruscas de temperatura.

Indicado para instalação zonas aonde não é habitual a
presença de fumaça: corredores, quartos etc.

Indicado para sua instalação zonas aonde é
habitual a presença de fumaça, como cozinhas,
garagens, etc.

DHBUS

DTVBUS

Detector ótico de fumaça preparado para conexão
cabeada BUSing®.

Detector termo velocimétrico preparado
para conexão cabeada BUSing®.

Sonda de BUS para a detecção de incêndios por
presença de fumaça na instalação.

Sonda de BUS para a detecção de incêndios
por trocas bruscas de temperatura.

Indicado para instalação zonas aonde não é habitual a
presença de fumaça: corredores, quartos etc.

Indicado para sua instalação zonas aonde é
habitual a presença de fumaça, como
cozinhas, garagens, etc.
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Ingenium

CLIMA

BUSing-LGAC-I
BUSing-LGAC-D
BUSing-LGAC-IR
BUSing-DKAC-I
BUSing-DKAC-IR
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BUSing-MBAC-I
BUSing-McQuay
RejiBUS
Iring

clima

Ingenium






















BUSing-LGAC-I

BUSing-LGAC-D





BUSing-LGAC-IR





BUSing-DKAC-I

Gateway para integração do sistema
de ar condicionado LG com o sistema
de controle BUSing®.

Gateway para integração do sistema
de ar condicionado LG com o sistema
de controle BUSing®.

Gateway para controle de unidades
domesticas LG, com receptor
infravermelho.

Gateway para integração do sistema de ar
condicionado DAIKIN HV AC, linha SKY, com o
sistema de controle BUSing®

O dispositivo conta com conexão
com barramento RS485 das unidades
LG exteriores. Permite controlar até
64 unidades LG interiores.

O dispositivo conta com conexão por
cabo de dois fios a unidade interior
LG.

Permite ligar/desligar a maquina,
estabelecer seu modo de
funcionamento, velocidade de
ventilação e setar a temperatura.

O dispositivo conta com conexão direta ao BUS da
unidade interior DAIKIN através de dois fios sem
polaridade.

Para cada uma das unidade interiores
é possível: ligar/apagar, estabelecer
seu modo de funcionamento,
velocidade de ventilação e setar a
temperatura, assim como conhecer a
temperatura que esta medindo a todo
o momento.

Permite ligar/apagar, estabelecer seu
modo de funcionamento, velocidade
de ventilação e setar a temperatura,
assim como conhecer a temperatura
que esta medindo a todo o momento.
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Fácil instalação, junto a unidade
domestica de climatização.

BUSing-DKAC-IR

Gateway para controle de unidades domesticas
DAIKIN, com receptor infravermelho.
Permite ligar/desligar a maquina, estabelecer seu
modo de funcionamento, velocidade de ventilação e
setar a temperatura.
Fácil instalação, junto a unidade domestica de
climatização.

Permite ligar/desligar a maquina, estabelecer seu
modo de funcionamento, velocidade de ventilação e
setar a temperatura.
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clima

Ingenium

BUSing-MBAC-I

BUSing-McQuay

Gateway para integração do sistema de ar
condicionado Mitsubishi, com o sistema de controle
BUSing®.
Permite controlar uma unidade interior Mitsubishi
Permite ligar/desligar a maquina, estabelecer seu
modo de funcionamento, velocidade de ventilação e
setar a temperatura.
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RejiBUS

IRing

Gateway para integração do sistema de ar condicionado
McQuay com o sistema de controle BUSing®.

Atuador para o controle de grades motorizadas
(12Vdc) para zonificar o AC.

Emissor de infravermelho com capacidade de
memorização de até 255 códigos.

O dispositivo conta com conexão com barramento RS485
das unidades McQuay exteriores. Permite controlar até 32
unidades interiores.

Graças a suas dimensões reduzidas, pode ser
instalado no interior do próprio mecanismo das
grades.

Um único IRing é capaz de controlar mais de
um dispositivo com recepção de infravermelho.

Para cada uma das unidade interiores é possível: ligar/
apagar, estabelecer seu modo de funcionamento,
velocidade de ventilação e setar a temperatura, assim
como conhecer a temperatura que esta medindo a todo o
momento.

Pode er controlado desde qualquer dispositivo
BUSing®, STIBUS, MECing, telas, Apps, etc.

Possibilidade de instalação oculta, a exceção
do terminal emissor de infravermelho
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Ingenium

SoniBUS

Equipamento utilizado para o controle de som ou fio musical.
Dispõe de quatro entradas, as quais é possível conectar distintas fontes
de áudio e as controlar (MP3, receiver radio, etc).

AUDIO

Permite selecionar o canal a escutar entre os quatro disponíveis, assim como a regulagem de volume.
Dispõe a possibilidade de conexão a alto falantes pré amplificados.
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Ingenium

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

MeterBUS-4C
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MeterBUS-1C
MeterBUS-3C

eficiencia energética

Ingenium

MeterBUS-1C

MeterBUS-4C

Equipamento que permite medir e controlar o consumo elétrico de até quatro
circuitos monofásicos.
Possibilidade de programar dois cenários e um "limite" de consumo por cada canal.
Uma dos cenários é ativado quando o consumo supera o limite programado e outro
quando deixa de superar.
Permite visualizar os consumos, gráficas de níveis de consumo acumulados
semanalmente e modificar o limite, pelas telas da Ingenium.
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MeterBUS-3C

Equipamento que permite medir e controlar o
consumo elétrico de um circuito.

Equipamento que permite medir e controlar o
consumo elétrico de três circuitos.

Para realizar as medições no circuito,
é utilizado um TC, que vem junto com o produto.

Para realizar as medições no circuito,
é utilizado um TC, que vem junto com o produto.

As medições deste equipamento podem ser
visualizadas na telas e nos aplicativos da
Ingenium.

As medições deste equipamento podem ser
visualizadas na telas e nos aplicativos da
Ingenium.
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Ingenium

MAIS DISPOSITIVOS

			
BPC-USB
C-BUS
BPC-WiFi
C-BUS-KIT

Integração
RS232
Uling
RTC
VeluxBUS
BUSing-KNX

Comunicação
BW-Wings
BW-LA
ROUTing
REPing
EndBUS

Fontes de
alimentação
BF1-W
BF22
BF2
BF2-BU
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mais dispositivos

Ingenium





























BPC-USB







comunicação



programação

C-BUS

Permite a conexão de um PC com uma instalação
BUSing® cabeada, usando uma porta USB
Permite a programação dos dispositivos utilizando o
software de programação SIDE.
Seleção de porta COM e configuração da velocidade
de comunicação.

Equipamento BUSing® que permite o
desenvolvimento de programas em linguagem C
aplicados ao BUSing®.

BW-Wings

ROUTing

REPing

Oito entradas analógicas de 0-10V e duas saídas
analógicas de 0-10V.

Gateway de comunicação entre
dispositivos BUSing® cabeados e
Wings wireless.

Filtro de ramais entre linha
principal e linhas secundarias
BUSing®.

Equipamento repetidor de sinal
que retransmite os pacotes de
dados recebidos.

Realiza a comunicação
bidirecional dos comandos
enviados aos distintos dispositivos
da instalação

Dispõem de duas conexões
BUSing® (linha principal e linha
secundaria).

Permite ampliar as distancias do
bus e o número de dispositivos
conectados a um ramal.

Permite ﬁltrar seletivamente o
tráﬁco de dados a dispositivos
específicos.

Dispõem de duas conexões
BUSing®

Oito entradas digitais e duas saídas digitais a relé
com corte de 10A.

Dispõe de até 12 canais de
comunicação radio e 255 id para
evitar interferências.

BPC-WiFi

C-BUS-KIT

Permite a conexão entre um PC com uma instalação
BUSing® cabeada, via rede WiFi ou Access Point.

Kit composto pelo dispositivo CBUS e do material
necessário para sua programação.

Permite a programação dos dispositivos utilizando o
software SIDE.

Incluído programador USB, software e bibliotecas.
Grande potencial de aplicação das entradas e saídas
analógicas e digitais do equipamento.

Configuração da rede wireless e seleção de endereço de IP.
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BW-LA

EndBUS

Comunicação de longas distâncias entre
dispositivos BUSing® cabeados e wireless.

Dispositivo de fim de linha de BUS
Polariza o barramento de
comunicação, melhorando o envio
de dados e monitora a atividade
destes pacotes

Gateway de comunicação bidirecional dos
pacotes de dados enviados entre
dispositivos da instalação.

Permite a detecção de possíveis
erros de comunicação.
Comprovação de erro via SIDE.

Dispõe de até 13 canais de comunicação
radio para evitar interferências.
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mais dispositivos

Ingenium

integrações

fontes de alimentação

BF1-W
RS232

RTC

BUSing-KNX

Gateway entre BUSing® e porta
serial RS232.

Relógio em tempo real BUSing®.

Gateway que permite a
comunicação entre uma
instalação BUSing® com
uma instalação KNX.

Utilizado para controlar
dispositivos com inteface
RS232

Permite sincronizar a hora dos
equipamentos de uma instalação e
manter-la em caso de falta de
energia.

Este dispositivo é um Meste
RS232.

Sincronização automática e
periódica através do BUS.

ULing

VeluxBUS

Unidade lógica BUSing® que permite
realizar distintas operações lógicas (AND,
OR E XOR).

Dispositivo para controle de janelas
tipo Velux®.

Dispõe de três canais de lógica, com até
48 operações, sempre resultando em um
TRUE e um FALSE por canal.

Atuador com uma saída para
controle de motores de corrente
continua de 24 Vdc.

Possibilidade de criação de 2 cenários
por cada canal de operação.

Permite ser controlado por desde
telas, PC, pulsadores, Apps, etc.
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BF2

Fonte de alimentação BUSing® com
repetidor/gateway wireless integrado.

Fonte de alimentação BUSing® cabeado,
capaz de fornecer 500mA aos demais
dispositivos conectados ao BUS.

Permite fornecer alimentação ao BUSing® e
enviar e receber pacotes de dados via
wireless.

As fontes são necessárias para o correto
funcionamento da instalação BUSing® em
função dos equipamentos conectados.

Montagem em caixa de passagem.

A programação se realiza por
meio dos softwares SIDE ou ETS.
Dispõe de duas possibilidades de
integração: dispositivo KNX em
instalação BUSing® ou dispositivo
BUSing® em instalação KNX.

BF22

BF2-BU

Fonte de alimentação BUSing® cabeado, capaz de
fornecer 1000mA aos demais dispositivos conectados
ao BUS.

Fonte de alimentação BUSing® cabeado, capaz de fornecer
500mA aos demais dispositivos conectados ao BUS.
com possibilidade de conexão a bateria externa.

As fontes são necessárias para o correto funcionamento
da instalação BUSing® em função dos equipamentos
conectados.

En caso de falta de energia, se pode manter
a instalação através de uma bateria externa.
Equipamento de trilho DIN de quatro módulos.
Requere uma bateria externa. Conta com uma saída auxiliar
para conectar a bateria externa.

61

Ingenium

SIDE - Software para desenho e programação de instalações

SOFTWARE
&APPS
62

SC-PC - Software para controle e monitoramento de instalações SH-PC
- Software para controle de hotéis
ING-TRACKER - Ferramenta para configuração de rede de ETHBUS3
APP-iOS - Aplicativo móvel para iPhone o iPad
APP-Android - Aplicativo móvel para dispositivos Android
APP-Samsung SmartTV - Aplicativo para Samsung SmartTV
APP-LG SmartTV - Aplicativo para LG SmartTV
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Ingenium

SOLUÇÕES
PARA HOTEL

ROOM CONTROLLER
CUBIC-VH
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Soluciones para hotel

Ingenium

ROOM CONTROLLER

CUBIC-VH

Solução completa para o controle de um quarto de hotel.

Dispositivo MUR/DND para porta de quarto de hotel.

Dispõe de saídas para o controle de regulação de iluminação,
on/off de iluminação LED e/ou convencional, fancoil,
eletroválvulas e um on/off total do quarto.

A melhor solução
para os hotéis

Soluções que façam a gestão do hotel mais eﬁcaz e
eﬁciente. Isso é o que oferecemos neste setor.
Novas ferramentas que abrem um leque de novas
possibilidades funcionais e de gestão, e que
facilitarão o trabalho do dia a dia.

Dispõe de entradas para o controle e manejo de todas as
saídas, assim como entradas para o leitor de cartão de acesso,
sensores de alarmes técnicos e detectores magnéticos de
porta e janelas.
Equipamento integravel com dispositivos CUBIC SQ e V, e
com dispositivo de porta de quarto CUBIC-VH. Também
compatível com qualquier equipamento BUSing®.

Com a instalação domótica, alem de se conseguir
uma maior economia energética , também se
proporciona um maior conforto para o hospede.
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Dispõe de dois ícones para diferenciar entre modos
”não perturbe” ou ”limpar o quarto”.
Incorpora um botão de campainha e indicador
do número do quarto.

Ingenium

CLIMATIZAÇÃO
ZONEADA

MasterClima-Z
RejiBUS-Z

69

Cubic-TZ
Cubic-TLZ

Ingenium

Piso aquecido

1. Opção Direta: Através dos controles de
demanda de frío/calor integrados.

…até

8zonas

2. Opção BUSing®: Utilizando dispositivos
para controle do AC e a alimentação do
BUS.
Eletroválvula
Zona 1

Através do BUSing® é possível
completar a instalação de clima com
unidades de controle de ar
condicionado.

Z1

Z2

Ref.

Ref.

Grade

Grade
Zona 1

Zona 2

+–

B

A

+12V

Ref.

+12V

B

A

Ref.

www.ingeniumsl.com

Até 8 zonas* de piso
aquecido, conexão
BUSing® e ZBUS, e
controle da demanda frío/
calor independentes.

Frio

Ref.

Calor

Z1

Z2

Z3

Z4

ingenium

MasterClima-Z

www.ingeniumsl.com

zonificación clima
climate zoning

ingenium

Z8

Z7

Z6

RejiBUS-Z

B C DE

Modulo para
o controle
de grades
motorizadas.

+ –
rejilla
grid

zone ID

RejiBUS-Z
controlador rejillas
grids controller

ingenium

www.ingeniumsl.com

Seletor de ID zona
por potenciómetro.

www.ingeniumsl.com

+12V

ingenium

www.ingeniumsl.com

N~L

Ref.

fuente
supply

ingenium

zone ID

controlador rejillas
grids controller

B

BF22

+ –
rejilla
grid

RejiBUS-Z

A

B

A

N~L

AC

45 6

Unidade central para a
climatização por zonas.

B C DE

7 8 9A

Demanda CALOR

MasterClima-Z

BUSing
AC-I

+–

Demanda FRIO

1

7 8 9A

Fase

23

Neutro

F 01

Z5

Cubic-TZ

Cubic-TLZ
Termostatos
de zona.

Cabeado de 4 fios
+12V, A, B y Ref.

www.ingeniumsl.com

Ref.
B
A
+12V

acesso remoto

* Máximo 16 zonas por instalação
utilizando duas unidades.

ingenium

B C DE
F 01

Controla as grades
motorizadas e os
termostatos de cada
zona.

2

ConectorT

7 8 9A

ingenium

45 6

+12V
A
B
Ref.
+12V
A
B
Ref.

Disponíveis
com ou sem
display.

Cabeado de 4 fios
sem polaridade.

23

Ainda, permite a integração domótica
com outros elementos da casa e
dispositivos de controle remoto como
telas, smartphones, tablets...

Eletroválvula
Zona 2

F 01

A unidade MasterClima-Z, é a
encarregada de facilitar todo o
processo de zoneamento. Conta
com conexão BUSing® e ZBUS.

A nova conexão ZBUS
simplifica a instalação dos
termostatos de zona e os
equipamentos de controle das
grelhas motorizadas graças a
seu sistema cabeado de dois
fios sem polarização.

Grades motorizadas

45 6

Nosso sistema gestiona automaticamente todos
os elementos de uma instalação de clima, de forma a que o
usuario possa simplemente selecionar a temperatura desejada.

Ar condicionado

23

A solução completa
para climatização por zonas

BUSing® permite controlar a
instalação utilizando nossas telas
touchscreen e aplicações para
dispositivos móveis.
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ingenium

Seletor de
ID zona por
potenciómetro.

Seletor de
ID zona por
pulsadores.

climatização zoneada

Calor

Frio

Ref.

N~L

Ingenium

Z1

Z2

Z3

Z4

Z8

Z7

Z6

Z5

MasterClima-Z
zonificación clima
climate zoning

ingenium
Ref.

+12V

B

A

www.ingeniumsl.com

MasterClima-Z

RejiBUS-Z

Unidade central para o controle de climatização
por zonas.

Atuador para o controle de grades motorizadas
Inclui potenciômetro para a seleção de zonas. É

Permite o controle de até oito zonas de piso
aquecido, com conexão BUSing® e ZBUS e controle
por demanda frio/quente de forma independente.

controlado através do Masterclima-Z.

ingenium

ingenium

CUBIC-TZ

CUBIC-TLZ

Sonda de temperatura para o controle de
temperatura de cada zona.

Termostato para o controle
de temperatura de cada zona
com indicadores LED para a temperatura.

Incorpora um regulador PI discretizado para
gerar um maior conforto e economia
energética.

Seleção de ID de zona por meio de áreas
tateis.

Seleção de ID de zona por meio de um
potenciômetro.

É possível controlar este dispositivo desde outros
equipamentos, telas, aplicativos, etc.

Suporta os modos de funcionamento,
segundo o Masterclima-Z

Suporta os modos de funcionamento,
segundo o Masterclima-Z
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Ingenium
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Domótica ao
alcance de sua mão
Com o objetivo de colocar a domótica ao alcance
de todos nasce Wings, uma linha de produtos
wireless de Ingenium.
Os equipamentos Wings mantem os padrões de
qualidade, desenho e versatilidade dos produtos
Ingenium, e todos eles contam com uma
característica comum: são sem fio, o que facilita a
instalação em qualquer lugar, sem necessidade de
obra nem modiﬁcações no cabeamento eléctrico de
uma instalação antiga.
Com Wings se poderá controlar iluminação,
persianas, alarmes técnicos, etc. mediante
comunicação RF. Por fim, é compativel com
instalação BUSing® cabeadas.

Wings

Ingenium

Visualização

Sensores

SEIR360

SEFI
Detector termovelocimétrico preparado para la conexión a
BUSing® inalámbrico.

Sensor de presença por infravermelho.
Instalação embutida e discreta com detecção de 360º.

Sonda inalámbrica para la detección de incendios en la instalación
por cambios bruscos de temperatura.

Alimentação a 230 Vac.
Adequado para detecção de movimento, controle de intrusão, etc.

Indicado para su colocación en zonas donde puede existir humo
como cocinas, garajes, etc.

SEIR360BS
Sensor de presença por infravermelho.

Center Link

Instalação sobreposta com detecção de 360º.
Alimentação a bateria.
Adequado para detecção de movimento, controle de intrusão, etc.

Sensor magnético de portas ou janelas, preparado
para a conexão BUSing® wireless.

Módulo concentrador RF + WiFI.

Sensor sem fio que permite a detecção de abertura
de portas ou janelas.

Permite a programação e o controle remoto
de uma instalação BUSing® Radio via aplicativo através
do servidor da Ingenium.
Conectividade WiFi que permite controlar a instalação
remoto pela nuvem usando smartphone ou tablet desde
dispositivo iOS ou Android.

Funcionalidade em segurança anti-intrusão ou em
controle da climatização para economia energética.

SEFO
Sonda de inundação vertical desenhada
para conexão BUSing® Radio.
Dois cenários programáveis para a ativação
e desativação do sensor.
Pensada para instalar em lugares aonde pode haver
vazamentos de agua ou tenda a acumular.
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SEMA
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Wings

Ingenium

Atuadores proporcionáis
(DIMMERS)

Acionadores e atuadores

DIO21

DIO22

Regulador proporcional de um canal com potência
de saída máxima de 400 W.

Regulador proporcional de dois canais com potência
de saída máxima de 400 W.

Adequado para iluminação incandescente ou
halógena (com ou sem transformador) ou LED.

Adequado para iluminação incandescente ou
halógena (com ou sem transformador) ou LED.

Duas entradas programáveis. Permite controle
manual através de pulsadores e/ou interruptores.

Duas entradas programáveis. Permite controle
manual através de pulsadores e/ou interruptores.

Acionadores e atuadores

CIO01

CIO30

Atuador on/off com uma saída a relé livre de
potencial com poder de corte de 10 A.

Dispositivo para converter acionamento de mecanismos
convencionais (pulsadores e/ou interruptores) em
comandos BUSing® wireless.

CIO22NT

Três entradas digitais de baixa tensão programáveis.

Atuador on/off com duas saídas digitais a TRIAC com poder de
corte de 2 A por saída.
Permite controle manual através de pulsadores e/ou
interruptores. Duas entradas programáveis.
Dispositivo utilizado para controle de iluminação e/ou qualquer
outro tipo de carga elétrica com uma tensão de trabalho de
230 Vac.

CIO21

CIO22

Atuador on/off com duas saídas digitais a TRIAC com
poder de corte de 2 A por saída.
Permite controle manual através de pulsadores e/ou
interruptores. Duas entradas programáveis.
Dispositivo utilizado para controle de iluminação e/ou
qualquer outro tipo de carga elétrica com uma tensão de
trabalho de 230 Vac.

Atuador on/off com uma saída digital a TRIAC com poder de corte
de 2 A.
Permite controle manual através de pulsadores e/ou interruptores.
Duas entradas programáveis.
Dispositivo utilizado para controle de iluminação e/ou qualquer
outro tipo de carga elétrica com uma tensão de trabalho de 230
Vac..
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SOCK1

CIO22BL

Atuador on/off com duas saídas digitais a TRIAC com poder de
corte de 2 A por saída.
Permite controle manual através de pulsadores e/ou
interruptores. Duas entradas programáveis.
Dispositivo utilizado para controle de persianas que possuem
motores com uma tensão de trabalho de 230Vac.
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Adaptador de tomada controlada com sistema BUSing®
radio.
Conexão direta a uma toma de tensão da instalação
Saída a relé livre de potencial com poder de corte de
10 A @230V para conectar a tomada de tensão de
equipamento ou lâmpada a controlar.

Wings

Ingenium

Acionadores e atuadores

Calefação

SOCK1G
SOCK1T

Adaptador de tomada controlada com sistema BUSing® radio.
Conexão direta a uma toma de tensão da instalação

Adaptador de tomada controlada com sistema BUSing® radio.

Conta com pino de aterramento.

Conexão direta a uma toma de tensão da instalação

Saída a relé livre de potencial com poder de corte de
10 A @230V para conectar a tomada de tensão de equipamento ou lâmpada
a controlar.

Saída a relé livre de potencial com poder de corte de
6 A @230V para conectar ao circuito do termostato.






Comunicação






SOCK-1BT

BW-WINGS
Adaptador de tomada controlada com sistema BUSing® radio.
Conexão direta a uma toma de tensão da instalação

Equipamento que permite a comunicação entre dispositivos BUSing® cabeados e Wings
(wireless). Realiza a conversão bidirecional dos comandos enviados aos destintos dispositivos

Saída a relé livre de potencial com poder de corte de
6 A @230V para conectar a tomada de sinal para o termostato da
caldeira.
Incorpora entrada para sinal de termostato Wings.

da instalação Dispõe de até 12 canais de comunicação radio e 255 id para evitar interferências.
* Controla estes equipamentos com a CUBIC-TZ e a CUBIC-TLZ (Página 73)
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SR

SENSOR DE MOVIMIENTO OCULTO

detecção longitudinal

140 °

70°°
70

Detector de movimento 360º
desenhado para instalação
oculta em falsos tetos, paredes
ou caixas de passagem.
ex. gesso, forro mineral,
drywall...

Capaz de detectar através de
objetos sólidos não-metálicos
graças a utilização de
tecnologia de radiofrequência.

Trabalha de forma autônoma
sem conexão ao BUSing®.
Temporização (0-17 minutos)
e sensibilidade (até 20
metros) ajustável mediante
potenciômetros.
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É prático, fácil de instalar e
discreto: não interfere na
elegância do seu projeto
arquitetônico e iluminação, e
trabalha para a eficiência
energética.
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