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Todos os tipos de lâmpadas

Incandescentes, halógenas e dicróicas

Potência

incandescentes: 800W/220V ou 400W/127V
uorescentes: 250W/220V ou 125W/127V

400W/220V ou 200W/127V

Tipo de LâmpadaCódigo

SPIØ1E (3 fios)

SPIØ3E (2 fios)

SPEØ1E (3 fios)

SPAØ1E (3 fios)

Dimmers

Código

DRØ1E (127V)

DRMØ3E (220V)

DRØ3E (220V)

DRMØ1E (127V)

Potência

200W/127V

400W/220V

- Funciona como variador de luminosidade
  ou variador de velocidade de ventiladores
- Utilizado em lâmpadas incandescentes, dicróicas
  e LEDs dimerizáveis
- Propicia economia de energia, por utilizar apenas
  a quantidade de luz necessária
- Lead-free (sem chumbo) / RoHS
- Protegido por fusível
- Garantia de 2 anos

- Totalmente eletrônica – não possui bobina eletromagnética
- Sem perigo de aquecimento ou queima do produto
   por uso contínuo
- Menor consumo de energia elétrica
- Lead-free (sem chumbo) / RoHS
- Bivolt automático
- Garantia de 2 anos

 Campainha Cigarra Eletrônica

Sensores de Presença

- Microprocessador interno
- Bivolt automático
- Proteção através de fusível
- Lead-free (sem chumbo) / RoHS 

- Temporizador e fotocélula ajustáveis
- Garantia de 2 anos
- Maior resistência a raios e surtos
  de tensão elétrica.

2 ANOS
DE GARANTIA

Dimmer - Módulo Universal

DRMØ1E (127V)
DRMØ3E (220V)

SPEØ1E – Sensor de  presença
de embutir (parede ou teto)

SPIØ1E (3 fios)
SPIØ3E (2 fios)
Sensor de  presença de embutir
com interruptor

SPAØ1E – Sensor de  presença articulado

CGEØ1E – Campainha Cigarra Eletrônica

CGEØ1E

Alimentação

Consumo

127V - 220V / 50 - 60Hz, bivolt automático

0,5W em 127V / 1,4W em 220V

Pressão Sonora mínima de 80 dB a 50cm

Sem Chumbo

DRØ1E (127V) – Dimmer de embutir
DRØ3E (220V)



MAIS BELEZA E SEGURANÇA PARA SEU IMÓVEL

Sensores de Presença

SPEØ2E (3 fios)
SPEØ4E (2 fios)
Sensor de  presença de embutir

SPAØ2E (3 fios)
Sensor de  presença articulado
(parede / teto / viga)

SPFØ2E (3 fios)
Sensor de  presença:
    Embutir (gesso / forro) ou Sobrepor
    (adesivo de alta fixação)

Todos os tipos de lâmpadas

Incandescentes, halógenas
e dicróicas

Potência

incandescentes: 800W/220V ou 400W/127V
uorescentes: 250W/220V ou 125W/127V

400W/220V ou 200W/127V

Tipo de LâmpadaCódigo

SPEØ4E (2 fios)

SPIØ2E (3 fios)

SPEØ2E (3 fios)

SPAØ2E (3 fios)

SPFØ2E (3 fios)

SPIØ4E (2 fios)

- Microprocessador interno
- Bivolt automático
- Lead-free (sem chumbo) / RoHS
- Proteção através de fusível

- Temporizador e fotocélula ajustáveis
- Garantia de 2 anos
- Maior resistência a raios e surtos de tensão elétrica.

Sem Chumbo

Todos os nossos produtos têm o selo Lead Free, por serem produzidos
. Pense no meio ambiente, compre produtos ESOS.sem Chumbo

CGEØ2E – Campainha Cigarra Eletrônica

CGEØ2E

Alimentação

Consumo 0,5W em 127V / 1,4W em 220V

Pressão Sonora mínima de 80 dB a 50cm

127V - 220V / 50 - 60Hz, bivolt automático

- Totalmente eletrônica – não possui bobina eletromagnética
- Sem perigo de aquecimento ou queima do produto
   por uso contínuo
- Menor consumo de energia elétrica
- Lead-free (sem chumbo) / RoHS
- Bivolt automático
- Garantia de 2 anos

 Campainha Cigarra Eletrônica

2 ANOS
DE GARANTIA

SPIØ2E (3 fios)
SPIØ4E (2 fios)
Sensor de  presença de embutir
com interruptor
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