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Actualmente a gestão eficiente de edifícos de escritórios  
depende de vários factores, tais como a flexibilidade das 
soluções implementadas e da gestão racional da energia.  
Uma instalação eléctrica moderna com o sistema KNX  
cria as condições ideais para a integração total de todos  
os sistemas do edifício, permitindo uma gestão global e  
eficiente dos recursos existentes.
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Botão de pressão  
Berker B.IQ com 
termóstato e visor

IP Control da Berker –  
controlo do edifício através do PC

Iluminação Controlo da iluminação baseado na luminosidade 
ambiente; nível de luminosidade constante no  
local de trabalho; iluminação orientada para as 
necessidades (cenários de iluminação, detecção  
de movimento) 

Protecção do sol/ 
Estores

Sombra automática/protecção do sol; funções de 
segurança para prevenir danos causado pelo vento, 
chuva e geada, gestão da iluminação, controlo da 
temperatura 

Aquecimento/ 
Ar condicionado/ 
Ventilação

Poupança de energia através da regulação da 
temperatura por zonas e de acordo com as neces-
sidades; Conforto/standby/modos de operação 
nocturna; Perfil de temperatura dependente da  
  

hora e ocupação do espaço; aquecimento e refrigeração 
controlados por termóstato

Funções  
transversais

Comando/visualização de todas as funções do edifício  
num PC; informações sobre consumos energéticos, tempos 
de operação, verificação dos estados dos circuitos, alarmes 
técnicos

Segurança Mensagens de erro; dispositivo de monitorização 

Comunicação Comando e visualização à distância: manutenção remota; 
transmissão de estados e alarmes 

Nas habitações existe uma necessidade crescente de  
segurança, conforto e bem estar. E é aqui que a solução  
KNX da Berker ganha importância. Ao disponibilizar um  
vasto leque de funcionalidades, que trabalham em conjunto  
e de modo integrado, a Berker propõe uma solução  
completa e adequada às necessidades de cada utilizador. 

Iluminação Ambientes de iluminação/Cenários de iluminação 
memorizádos e lançados ao premir um botão; 
Comando individual, agrupado ou geral da  
iluminação / regulação da intensidade da luz;  
iluminação orientada para as necessidades  
(detectores de movimento); número reduzido de 
elementos de operação;   

Estores/Toldos Função de protecção automática do sol; comandos 
temporizados dos estores

Estação 
Meteorológica

Protege os toldos do vento, chuva e danos provo-
cados pela geada; fecho automático de clarabóias 
quando chove; apresentação de informações  
meteorológicas relativas à velocidade do vento, 
chuva, temperatura e luminosidade 

Aquecimento Uma sensação de bem-estar ao criar várias zonas 
de temperatura no interior da casa;  Poupança 
de energia através de uma regulação por divisão 
orientada para as necessidades; perfil de tempe-
ratura temporizado; comando da caldeira e bomba 
de circulação

Segurança Processamento de mensagens de erro (falha na alimen-
tação/avaria no aquecimento/congelador/máquina de lavar 
etc.); simulação de presença pelo ligar automatico da ilumi-
nação ou controlo dos estores; iluminação exterior activada 
pelo movimento; Monitorização da abertura de janelas,  
portas e portões; monitorização do interior (controladores); 
sistemas detectores de fumo; Envio das mensagens de 
falha ou alarme por email; botões de pânico

Funções  
transversais

Comandos temporizados (iluminação/estores/aquecimento); 
comando remoto da casa; comandos de grupo e gerais; 
Touch Panels

Comunicação Recepção e leitura de emails e serviços de noticias  
subscritos (RSS)
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Berker Master Control Berker TS Sensor  
com termóstato



Berker B.IQ
• Comandar as luzes; accionar cenários de iluminação
• Controlar estores
• Controlar a temperatura por zona e hora
• Comandos prioritários ou gerais
• Controlar audio e multimédia 
• Controlo da iluminação e estores via programador horário
• Visores para apresentação de informações e textos
• Botões com dupla funcionalidade
• Botões com sinalizador para indicação de estado

Berker TS Sensor
• Comandar as luzes; accionar cenários de iluminação
• Controlar estores
• Controlar a temperatura por zona e hora
• Comandos prioritários ou gerais
• Controlar audio e multimédia 
• Conceito de design e etiquetas em três opções:
   Básico, Personalizado e Por encomenda
  (www.berker.com/TS-Sensor) 

Berker S.1, B.1, B.3, B.7 Glas
• Comandar as luzes; accionar cenários de iluminação
• Controlar estores
• Controlar a temperatura por zona e hora
• Controlar audio e multimédia
• Comandos prioritários ou gerais

Berker K.1, K.5
• Comandar as luzes; accionar cenários de iluminação
• Controlar estores
• Controlar a temperatura por zona e hora
• Comandos prioritários ou gerais
• Controlar audio e multimédia
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