Aparelhagem elétrica

Odace

Um estilo ousado
para a sua
aparelhagem
elétrica
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dace…
A aparelhagem elétrica ficou mais elegante
e prática. Já não necessita de escolher entre
conveniência e eficiência ou pôr em causa
a aparência para obter as funcionalidades mais
inovadoras. Com Odace pode ter tudo isso.

A gama Odace :
> Uma gama completa de acessórios elétricos disponíveis
em três designs elegantes para complementar os
esquemas de decoração interior dos seus clientes
> Maior conforto, poupança energética e segurança para
infraestruturas residenciais
> Soluções concebidas para funcionar perfeitamente
em projetos de restauro e construções novas
> Fabricado a partir de materiais resistentes de elevada
qualidade
> Funcionalidades inovadoras para uma instalação
rápida e simples
> São necessárias apenas duas referências para criar
um produto completo, o que simplifica as encomendas
e o trabalho na obra.

2

Styl
O estilo nunca foi tão simples

Touch
Concebido com sentimento

You
Projetado por si

Um visual novo e audaz
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Odace Styl

O estilo nunca foi tão simples
Redondo ou quadrado? Intemporal ou moderno? Com Odace Styl, os seus clientes
podem ter tudo isso. O design simples e sofisticado confere um elegante toque final
concebido para completar qualquer interior doméstico.
Os seus clientes irão adorar as linhas fluidas da Styl e o modo como os acessórios
combinam de forma harmoniosa com a respetiva decoração de interior.

Branco

Alumínio

Acessórios Odace
A gama Odace também inclui diversos
acessórios exclusivos para o auxiliarem
nas tarefas diárias, como recarregar
um telemóvel ou manter uma lista das
compras à mão. Resumindo, a Odace Styl
simplifica a vida dos seus clientes!

Porta-chaves

Porta fotos/
Lista de compras

Suporte para
recarregar telemóveis

Cobertura para tomada
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Odace Touch

Concebido com sentimento
A Odace Touch é fornecida numa seleção de madeira natural e acabamentos de
metal texturado para uma experiência sensorial elegante e relaxante. A justaposição
subtil de tratamentos e materiais de superfície diferentes cria um novo aspeto
ousado que os seus clientes irão querer conhecer e tocar.

Branco

Branco translúcido

Verde gelo translúcido

Madeira de florestas
geridas de forma
sustentável

Alumínio escovado
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Pedra galáxia preta

Madeira nórdica

Acabamentos em alumínio
Não existe nada como o metal para conferir um toque de sofisticação contemporânea a qualquer interior.
Apresente aos seus clientes uma gama acessÍvel com pormenores de acabamentos únicos.

Verde gelo translúcido

Alumínio escovado

Alumínio Prata

Madeira wengué

Pedra ardósia
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Odace You

Projetado por si
Os seus clientes são únicos, e porque não, também, a sua decoração interior? Odace
You oferece uma gama ilimitada de possibilidades para o equipamento elétrico que
os seus clientes não irão encontrar em qualquer prateleira de uma loja de bricolage!
Com Odace You, os seus clientes irão ter muito mais do que um simples interruptor
de luz ou tomada...eles irão ter um acessório decorativo que reflete o seu interior - e
estilo de vida.

You Sólido

Verde água

You Sólido alumínio

Preto

Verde água

Preto

You Evolutivo

Suporte branco

Suporte alumínio

Parte translúcida

Folha com textura

Com o seu elegante acabamento transparente,
You Evolutivo pode ser instalado em qualquer
lugar com ou sem folha de textura aplicada e é
totalmente personalizável a qualquer momento.
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Espelho
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Odace You Evolutivo

Adicionar um toque pessoal
à decoração dos seus clientes
Jogar com a cor
Com Odace é mais fácil brincar com a
cor. Basta escolher uma capa decorativa
das nossas duas paletas de cores contemporânea e chique - para a harmonia
imediata na decoração da casa do seu cliente.
A aparelhagem elétrica, You Evolutivo está
disponível a partir do distribuidor, com
ou sem folha de textura.

Suporte Branco

Suporte alumínio

Adicionar interesses
com gráficos
Agora os seus clientes podem escolher entre
centenas de padrões gráficos e motivos
de alguns dos mais badalados designers
de hoje. Todos acessíveis à distância de alguns
cliques. Os projetos para download variam
de vintage a moderno e estão disponíveis
para todos e para cada interior. A parte mais
difícil será decidir qual deles escolher!

Ou ser totalmente
personalizado
Você é livre para recomendar Odace You
aos seus clientes - e eles são livres para
personalizar os seus interruptores e tomadas
com seu próprio papel de parede, fotos, e
criações originais. Não hesite em dar dicas e
sugestões, os clientes vão adorar!

Você disse práticos?
A gama Odace inclui ícones que você pode
instalar num abrir e fechar de olhos e ajudar
com rapidez os seus clientes a identificar
facilmente as funções de cada interruptor jantar, cozinha, escada, sala, ... está tudo lá!
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Contacte o seu
distribuidor para
obter o seu conjunto
de ícones.

O toque final
nas suas instalações
A melhoria da casa e a tendência de
decoração dos últimos anos moldaram
a forma como as pessoas vêm as suas
casas. Hoje em dia quase todas as
pessoas estão interessadas em decorar a
casa, o que atravessa praticamente todas
as tendências e orçamentos.
> Mas nem todos são decoradores
profissionais. Como instalador, você
pode tirar proveito desta tendência,
ajudando os seus clientes a escolher
a aparelhagem elétrica e acessórios
que complementam a decoração da
sua casa . Na verdade, quem melhor
para aconselhar os seus clientes em
suas instalações elétricas do que você,
o instalador? Você sabe o que é mais
indicado para cada projeto e está
familiarizado com os gostos dos seus
clientes e orçamentos.
> A gama Odace está lá para o ajudar.
Com três modelos, variedade
de acabamentos, uma versão
personalizável, e - é claro - materiais
nobres, Odace oferece algo para cada
cliente e cada projeto.
> Quando ajudar os seus clientes
a colocar o toque final no projeto
de decoração das suas casas com
aparelhagem elétrica sofisticada e
elegante, você entrega um serviço
de valor acrescentado que o define
a si e às suas instalações e o destaca
da concorrência..
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Ilumine a sua vida
com Odace!
As funções para iluminação
Odace facilitam a definição do
ambiente que deseja.
A gama Odace inclui tudo o que
necessita para satisfazer as
necessidades dos seus clientes.

Poupe

até

10%

de ener

gia
de ener

Interruptor programável

até
Poupe

20%

de energia

gia

de ener

Detetor de presença.
Poupe energia e melhore
a segurança noturna.
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até
Poupe

20%

de energia

Temporize a sua iluminação e impeça
que as luzes permaneçam acesas sem
necessidade em zonas de passagem,
corredores, garagem...

gia

de ener

Interruptor regulador
da intensidade da luz
O ambiente que deseja na ponta
dos seus dedos.

Interruptor com piloto de localização
Para não se perder no escuro!

A Odace ajuda os seus
clientes a poupar energia
até
Poupe

5%

gia

de ener

Desde funções de estores até
termóstatos e sensores de movimento,
a gama Odace inclui funcionalidades
inteligentes para um maior conforto e
poupança energética - algo que os seus
clientes irão apreciar.

Termostáto
Controlo de temperatura de
precisão para o conforto perfeito.

Estores
Deixe entrar a luz que desejar
e poupe na fatura da eletricidade.
Escolha a partir de três modelos
concebidos para funcionar com
todos os motores de estores.
até
Poupe

15%
gia

de ener

Poupe até
25% na sua fatura
de electricidade

Termóstato eletrónico
Defina a temperatura exata que
pretende e obtenha o melhor
consumo de energia. Também
disponível com sensor de piso
radiante.

Interruptor de controlo
do ar condicionado
Mantenha ar fresco e limpo a
circular pela sua casa com este
interruptor intuitivo e fácil de utilizar.

Ao combinar múltiplos acessórios elétricos
de poupança energética, pode ajudar os
seus clientes a reduzir a respetiva utilização
de aquecimento e iluminação e a poupar até
25% nas respetivas faturas energéticas. Um
termóstato de ambiente pode ser utilizado
para controlar radiadores ou a calefação do
piso com precisão melhorada. Por exemplo,
diminuir a temperatura em apenas um grau
pode reduzir o consumo energético de um
sistema de aquecimento em 5%, mantendo
o mesmo nível de conforto.
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Permaneça Ligado
com Odace
Ajude os seus clientes a
permaneceram ligados às
respetivas TV, consolas
de jogos, computadores
e sistemas de som com
Odace. Escolha a partir
de uma gama completa
de funções multimédia
para satisfazer todas
as necessidades dos seus
clientes. É tão simples estar
ligado!

Tomada USB
Para carregar o seu telemóvel

Tomada altifalante

Tomada TV/R/SAT

Tomada RJ45

Tenha som em toda a casa sem a
habitual confusão de cabos.

Uma simples tomada para todas
as fichas multimédia.

Para ligações de telefone, TV,
computador e modem .
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Aceda à tecnologia
wireless com Odace

Interruptor central de RF

Estores RF

Controle todos os estores
e iluminação em sua casa
com apenas um interruptor.

Os seus clientes podem fechar
os estores do conforto da sua
cama sem terem de sair debaixo
dos cobertores!

Controlo remoto

A gama de funções wireless e de controlo
da Odace é concebida para simplificar o
conforto e facilitar a segurança. Vai sair de
casa? Apague as luzes e feche os estores
com um toque num botão. Ou simplifique
ainda mais a sua vida com cenários
predefinidos de iluminação para diferentes
horas do dia. Com a Odace, depende
apenas de si! As funções wireless da
Odace proporcionam o benefício adicional
de fáceis atualizações . Os seus clientes
podem acrescentar interruptores de luz
de cada lado da respetiva cama sem obras
com cablagem dispendiosa e confusa e
sem terem de voltar a pintar. As soluções
wireless da Odace são simples de instalar
em qualquer lugar que os seus clientes
desejem.

Controle as suas
configurações de interior
e crie cenários de iluminação
e estores predefinidos.
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A Odace é
simples

Frontal

Faça a instalação bem,
sempre à primeira
1
2

Independentemente da
direção — frontal, posterior
ou lateral - a gama Odace foi
concebida para simplificar a
sua vida.
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> A estrutura de fixação
permite uma rotação de
10° em ambas as direções
para compensar caixas de
instalação mal alinhadas.

1
2
> Dois encaixes de
cada lado da estrutura
facilitam o alinhamento
de diversos dispositivos.

> Segurança e fiabilidade
Pode contar com os produtos da Schneider
Electric pela sua qualidade e elevado
desempenho. Todos os dispositivos são
testados individualmente na fábrica.
A Odace não é diferente!
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> Os pontos de teste de
interruptores e botões
de pressão na estrutura
de fixação permitem
a execução de testes
simples sem desmontar
o dispositivo.

>Simples
Os dispositivos de cablagem da Odace são
concebidos para uma instalação simples,
o que os torna práticos tanto para edifícios
novos como para projetos de renovação.

> Inovador
A Odace combina tecnologia com design
elegante para dispositivos de cablagem
que são não só elegantes, como também
funcionais e úteis.

> Verde
A Odace é uma gama completa de
dispositivos de cablagem e acessórios que
podem reduzir os custos energéticos dos
seus clientes e tornar as respetivas casas
mais confortáveis. Estes são concebidos
e fabricados para serem tão amigos
do ambiente quanto possível; todos os
materiais e obras da Odace estão em
conformidade com as normas ambientais
mais rigorosas. Para além disso, os
dispositivos de cablagem da Odace podem
ser totalmente automáticos ou ajustados
individualmente para criar o ambiente
perfeito e evitar o desperdício de energia.

> Os interruptores
e botões de pressão
podem ser facilmente
iluminados com
acessórios LED (plug
and play) ou ligados
por cabo.

> Pode ser instalada uma
tomada dupla em vez
de uma tomada simples,
numa só caixa
de aparelhagem

> Um interruptor
convencional pode
ser transformado
facilmente num botão
de pressão graças a
um simples mecanismo
de mola e ajuda no
posicionamento.

> Autocolantes indicam a
utilização da tomada de
uma forma rápida.

20 %
Reduza o tempo
de instalação até 20%
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> A estrutura de fixação
ostenta um design mais
robusto.

Lateral

Concebido para uma integração harmoniosa.
1

> Os espelhos
encaixam-se através
de pinos com entalhes
para compensar
paredes irregulares
e garantir um
suporte sólido e um
acabamento uniforme.

1

2

2

> O perfil baixo liberta
espaço na caixa do
interruptor/ligação
para a cablagem.

> Garras de bloqueio
garantem que os
acessórios permanecem
firmemente na posição
devida durante muitos
anos.

O novo
ligador RJ45:
a cablagem é agora duas
vezes mais rápida
O inovador ligador RJ45 é fácil de manusear
e ligar, com ligações intuitivas que lhe
poupam tempo. O ligador está disponível para
aplicações de Categoria 5 e Categoria 6.

> Atenção...
Insira o cabo na ranhura
central em forma de U.

> Preparar…
É automaticamente
garantida uma ligação à
terra de 360° assim que
o cabo seja firmemente
preso na posição devida
pelo grampo inteligente.

> E terminou!
Feche simplesmente o
ligador. Assim que ouvir
um clique, sabe que
está fechado de forma
adequada e que está
pronto a ser utilizado.
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Posterior

Ligadores ergonómicos para uma cablagem
rápida que funciona sempre.
> Compatível com as normas RoHS, REACH,
nível Green premium e PEP
A gama Odace foi concebida para estar em conformidade com as normas
internacionais, incluindo as que estão presentes na Diretiva RoHS da UE.
Os produtos Odace não contêm substâncias perigosas.
A Schneider Electric utiliza de forma coerente os materiais e os métodos
de produção que têm o menor impacto possível no ambiente. Todos os
componentes dos produtos e materiais de embalagem da Schneider Electric
podem ser reciclados no final da respetiva vida útil.

1
2

1

> Mais seguros:
ligadores isolados,
estrutura de fixação
de plástico reforçado,
e um diagrama de
cablagem na parte
posterior do acessório.

2
> Satisfaz as normas
e os critérios de
certificação:
Classificação IP para
uma instalação de
zona 3.

> Terminais ergonómicos
e ligações automáticas
sem parafusos para uma
cablagem rápida e fiável.
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> Apenas serão abertos
os terminais de que
necessita.

> A nova tomada de
4 entradas/saídas facilita
a adição de novos fios
durante projectos
de remodelação.

> As tomadas duplas
e triplas de TV são fáceis
de ligar a partir da parte
posterior sem necessidade
de desmontar a estrutura
de fixação. Necessita
apenas de um simples
parafuso para uma ligação
sólida e fiável.

Organize-se com a Odace
Dê aos seus clientes o design elegante, a facilidade de utilização e a poupança
energética que estes procuram — e torne a sua vida mais fácil ao mesmo
tempo. A gama de produtos simplificados da Odace que permite encomendas
mais fáceis e uma instalação simples permite-lhe concentrar-se no que faz
melhor: manter os seus clientes felizes!
> Encomenda fácil
Porque a gama Odace consiste em apenas duas
referências, facilita as suas encomendas e simplifica
a gestão do seu stock.

> Tão fácil como o 1-2-3-4
Todos os acabamentos estão disponíveis em
unidades de 1, 2, 3 ou 4 elementos com aplicação
horizontal e vertical com buracos para parafusos
espaçados de 57 mm ou 71 mm de centro a centro.

> Uma cobertura prática
e protetora
A cobertura fácil de colocar e tirar
mantém todos os acessórios limpos
e sem tinta até que os trabalhos de
construção ou remodelação estejam
acabados. O plástico flexível facilita
o manuseamento dos acessórios sem
ter de retirar as coberturas.

> Embalagens
claras e úteis
As embalagens da
Odace foram concebidas
para minimizar erros ao
preparar as encomendas.
As instruções
do produto estão
impressas diretamente
na embalagem. Todas
as etiquetas são de
leitura fácil e todas as
informações são claras.
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Descarregue gratuitamente
o “Catálogo Odace”
Visite www.SEreply.com
e introduza o código 16505P
Tel: 808 221 221

www.schneiderelectric.com/pt
Centro de atendimento ao Cliente

Schneider Electric Portugal
Sede:
Avenida Marechal Craveiro Lopes 6
1749-111 Lisboa
Tel.: 217 507 100
Fax: 217 507 101

Delegações:
Lisboa
Avenida Marechal Craveiro Lopes 6
1749-111 Lisboa
Tel.: 217 507 100
Fax: 217 507 101

Viseu
Quinta D’El Rei
Lote 228, fracção Z - 1º andar
3500-401 Viseu
Tel.: 232 426 836
Fax: 232 426 280

Faro
Urbanização Monte da Ria
Rua Manuel Martins, Lote J - R/C
Montenegro
8050-261 Faro
Tel.: 289 818 867
Fax: 289 819 248

Leiria
Centro de negócios MAPER
Estrada Nacional 242, Km 9,2
Albergaria
2430-535
Tel.: 244 852 170
Fax: 244 854 699

Serviço de Assistência Técnica
Parque Oriente
Rua Dom Nuno Álvares Pereira 4,
Bloco 17
2695-167 Bobadela
Tel.: 219 491 610
Fax: 219 491 611

Este documento foi redigido segundo o novo
acordo Ortográfico da Língua Portuguesa
Art. BDOLSB-2012
Março 2012

LifeSpace: Proporcionamos um toque pessoal

Os produtos e materiais apresentados neste documento são
susceptíveis de evolução, tanto nos planos da técnica e da
estética, como no plano da utilização.
A sua descrição não pode, pois, em caso algum, ser
considerada como tendo um aspecto contratual. Assim, só nos
responsabilizamos pelas informações dadas após confirmação
pelos nossos serviços.
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Porto (Maia)
Edifício Vianorte
Rua do Espido, Nº 164 C, sala 506
4471-904 Maia
Tel.: 229 471 100
Fax: 229 471 137

