Unica Wireless
Conforto na ponta
dos seus dedos…
É fácil!
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funcionalidades à sua
instalação eléctrica
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A tecnologia de rádiofrequência
utilizada pelos mecanismos Unica
Wireless facilita o controlo da
iluminação e estores, tal como
muitos outros equipamentos
domésticos. A gama Unica Wireless
foi desenhada especificamente para
a renovação e melhorias
da instalação no segmento
residencial.Visto que a instalação
e programação são fáceis não
necessita nenhum trabalho adicional
de tubagem tradicional para
garantir melhorias imediatas no
funcionamento e conforto da sua
instalação.
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Design moderno
e atraente
Os quadros de acabamento Unica permitem que
a gama de transmissores e receptores wireless se
adaptem a qualquer estilo de interior. Os receptores
estão disponíveis em duas versões: com e sem ligação
de fio neutro.
Vários pontos de controlo podem comandar um ou vários
receptores. Um alcance de várias dezenas de metros
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que possam estar espalhados pela área da casa.

Fáceis e rápidos de instalar. Sem necessidade
de obras, estuque, pintura ou aplicação de papel
de parede
O nosso “know-how” está à disposição do seu
cliente
Tecnologia de ponta numa solução de baixo custo
Poucas referencias para uma solução completa
Utiliza a cablagem existente no local
Design moderno e elegante
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pode ser colado ou aparafusado em qualquer
superfície

Unica
Class

Disponível em várias cores

Unica
Plus

Disponível em várias cores

Unica
Top

Botão de pressão ultra fino
alimentado a pilhas.

Disponível em várias cores

Alguns equipamentos da gama Unica Wireless

Unica
Basic

Disponível em várias cores

Botão de pressão a pilhas

Receptor RF
micro módulo

Comando à distância
metálico

Relé / Dimmer
portátil
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o conforto
do seu dia a dia
Comande a iluminação
quando acorda:
Junte dois interruptores
na cabeceira da sua cama

 Jamais precisa de se levantar
para ligar a iluminação às escuras

 Pode reposicionar os comandos
sempre que alterar a disposição
do seu quarto
 A segunda tecla pode ser utilizada
para comandar outra função como
os estores eléctricos ou outra
lâmpada

Centralização
de estores:
Crie uma centralização de estores

 Jamais necessitará de nova
tubagem ou passagem de cabos

 Deixa de precisar de dar a volta
à casa para fechar estores
 A segunda tecla pode ser
utilizada para fazer um off geral
da iluminação comandada por
receptores wireless
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Crie cenários com um
clique de um botão:
Altere o nível de iluminação
ao longo do seu dia
 A atmosfera ideal é criada conforme

queira ver TV, jantar ou simplesmente
relaxar na sua sala
 Não precisa de ajustar cada lâmpada
ou estore individualmente
 Poupe no consumo energético
ao racionalizar e adaptar o nível
de iluminação à necessidade do
utilizador
 Fácil de controlar graças aos
pictogramas que permitem uma fácil
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Saia de casa descansado:
Desligue as luzes e fecha os estores
com um só botão

 Poupe tempo e deixe de ter de dar
a volta à casa a desligar lâmpadas
e fechar estores
 Poupe energia já que deixa de ter
o risco de deixar cargas ligadas
 Fácil de controlar graças aos
pictogramas que permitem uma fácil
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Aumente o seu nível de conforto através de pequenas alterações
> Junte um interruptor a uma
comutação já existente

> Comande duas lâmpadas de forma separada através do mesmo interruptor

> Junte uma função Dimmer a uma
comutação já existente
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wireless
Emissores de Rádio-Frequência
Emissor RF Plus
Emissor RF Top
Emissor RF Class
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> Transforma qualquer botão de pressão num
emissor RF Pilha de 3V tipo CR 2032 incluida

Branco
Alumínio
Alumínio

MGU86.071.18
MGU86.071.30
MGU88.071.30

Marfim
Grafite
Grafite

MGU86.071.25
MGU86.071.12
MGU88.071.12

Emissores RF de embutir
Emissor RF - Pastilha de embutir

CCT1A030

11B/!

Comandos à distância de 8 canais
Comando à distância metálico de 8 canais

CCT1A000

11B/

Comandos à distância de 4 canais
Comando à distância tipo porta chaves de 4 canais

CCT1A010

Receptores RF interruptor para iluminação
11B/=

Receptor RF interruptor
para iluminação

Marfim
Alumínio

MGU3.572.18
MGU3.572.30

Branco
Grafite

MGU3.572.25
MGU3.572.12

MGU3.573.18
MGU3.573.30

Marfim
Grafite

MGU3.573.25
MGU3.573.12

MGU3.574.18
MGU3.574.30

Marfim
Grafite

MGU3.574.25
MGU3.574.12

Relé com neutro máximo 10A/2300W

Receptores RF reguladores para iluminação
> Regulador universal, sem neutro, com
detecção automática do tipo de lâmpada,
20-315W

Receptor RF regulador
para iluminação

Branco
Alumínio
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Receptores RF para estores
Receptor RF
para estores

Branco
Alumínio

Relé para estores, máximo 3A/690W

Tomadas de corrente ON/OFF RF
Tomada de corrente RF - ON/OFF

CCT1A020

Relé, máximo 10A
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Tomadas de corrente reguláveis RF
Tomada de corrente RF - Regulável

CCT1A021

Relé, máximo 10A

> Relé receptor RF, com neutro, máximo 10A
Controlo de todo o tipo de cargas
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Receptores RF de embutir
Receptor RF - Pastilha de embutir

> Testa a qualidade de transmissão do sinal RF

Kit de teste do sinal RF
Kit de teste do sinal RF

11B/'

CCT1A031

CCT1A090

Schneider Electric Portugal
Sede:
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

Delegações:
Porto (Maia)
Edifício Vianorte
Rua do Espido, Nº 164 C, sala 506
4471-904 Maia
Tel.: 229 471 100
Fax: 229 471 137

Leiria
Urbanização Quinta da Gordalina
Rua António do Espírito Santo,
Lote 1 - Loja 90
2415-440 Leiria
Tel.: 244 852 170
Fax: 244 854 699

Lisboa
Avenida Marechal Craveiro Lopes 6
1749-111 Lisboa
Tel.: 217 507 100
Fax: 217 507 101
Faro
Urbanização Monte da Ria
Rua Manuel Martins, Lote J - R/C
Montenegro
8050-261 Faro
Tel.: 289 818 867
Fax: 289 819 248

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
www.myenergyuniversity.com
www.schneiderelectric.pt

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.

