
Soluções de iluminação
Para a gestão energeticamente efi ciente de edifícios
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Com a patente 223.898 “Electric Lamp” de Thomas Alva Edison - registada em 27 de Janeiro de 1880 
começou, podemos dizer, a segunda criação, pois a partir desse esse momento, as pessoas da história
moderna vivem num mundo duplamente iluminado. A luz eléctrica ilumina as nossas casas, ruas
e cidades; comanda a nossa vida de trabalho e é essencial para a nossa vida diária, especialmente 
quando chegamos a casa depois do trabalho.
Na gestão de um edifício moderno o comando da iluminação desempenha um papel muito importante
não só para criar as condições ideais de habitabilidade e de trabalho, mas também para alcançar
o melhor rendimento energético. Pelo menos 80% dos custos totais dos edifícios ocorrem durante
a sua utilização.
Os responsáveis pela exploração que querem reduzir os custos agem correctamente ao instalar alguns
“Controladores” para economizar energia: soluções para iluminação, da Hager, em função das
necessidades!
Esta acção pode reduzir os custos energéticos em iluminação até 90%: este documento mostra como. 
E, para começar a poupar energia rapidamente, a Hager estará ao seu lado para ajudar
no planeamento e na sua implementação.

Haja luz
Mas com eficiência, por favor!

até

de poupança
energética
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Segurança ao alcance do olhar
Detectores de movimento para exteriores

A segurança dos edifícios começa no seu exterior, os “agentes de segurança” electrónicos
perfeitamente adaptados, são os detectores de movimento para exterior da Hager. Mantendo sempre 
abertos os seus olhos infravermelhos e, quando necessário, iluminando a escuridão numa fração
de segundo.
Proporcionam-nos maior segurança quando caminhamos sobre superfícies irregulares ou perigosas,
permitem ver por onde circulamos e pôem em fuga os visitantes indesejáveis.
Recomendamos o uso de detectores de movimento exteriores em qualquer área externa onde
a segurança seja necessária, tais como edifícios industriais e públicos, escolas e jardins de infância,
locais de desporto e lazer ou centros para idosos e de assistência. A sua instalação é realizada
preferencialmente nas entradas, nos pátios ou logradouros, nos caminhos de acesso,
nos estacionamento ou em áreas de carga e descarga.
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Discreto: Zona de detecção 140-360°
O ângulo de detecção pode ser ajustado entre 140 e 360°, 
dependendo das necessidades. O detector de movimento 
comfort EE87x, conta com dupla detecção: local (sob o
detector) e de passagem. Desta forma, evita-se a existência 
de um ângulo morto por baixo do detector que poderia ser 
utilizado para aceder ao local sem ser detectado.
Para uma instalação que responda plenamente
às necessidades, recomendamos os seguintes ângulos
de detecção:
• áreas de entrada, acesso de viaturas e logradouros: 140°
• fachadas: 200°
• detecção local com proteção de área inferior: 220-360°.

Perspicaz: Instalação e programação simples
Todos os detectores de movimento são indicados para
a instalação em paredes, tectos ou, com a ajuda de um
acessório, em cantos. Todos os ajustes do detector podem 
ser realizados directamente no produto ou, no caso da versão 
comfort, de uma forma ainda mais fácil, através de um
telecomando. Este é especialmente útil quando
é necessário programar vários detectores 
em simultâneo ou quando estão instalados 
em locais de difícil acesso. As regulações 
podem ser alteradas a qualquer
momento, sem ser preciso aceder
aos produtos. Assim, não é necessário
subir ao escadote, o que reduz o risco
de acidentes e aumenta a segurança!

Tudo fi ca visível
Até 360 °

Telecomando IV EE806

Detectores de movimento para exterior
EE820

Detectores de movimento 
para exterior comfort EE870
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Sem fi os: soluções tébis.quicklink para futuras ampliações
Para futuras ampliações de edifícios existentes, recomenda-se 
o novo detector de movimento via rádio (RF) tébis.quicklink:
• ligação rápida e simples, com comunicação sem fi os via RF
• programação sem ferramentas, no modo tébis.quicklink.
• até 100m de alcance para exteriores
• disponíveis versões com alimentação a pilhas ou energia
 solar
• integração adicional em instalações KNX existentes,
 através do Acoplador de media Hager e por ETS.

Isto signifi ca: não é necessário usar cabos e conseguimos
reduzir os custos.

Chegar e não precisar de ligar a luz 
Os produtos tébis.quicklink podem ser utilizados como
soluções isoladas, tanto para interior como para exterior.
Por exemplo: a iluminação interior de uma garagem que se 
encontra afastada do edifício principal pode ser comandada 
por detectores de movimento tébis.quicklink - com
alimentação a pilhas ou energia solar - e comunicação
via rádio. Também pode ser facilmente integrada a iluminação 
da fachada através do tébis.quicklink.

Detector de movimento via rádio (RF)
tébis.quicklink TRE530

Exemplo de aplicação tébis.quicklink no exterior



Rápidos e seguros 
Detectores de movimento interior

No mundo do trabalho de hoje tudo tende a acontecer a um ritmo alucinante. Adaptados a estes 
tempos atribulados, os detectores de movimento para interior propõem variadas soluções. Estes 
equipamentos podem ser utilizados em todos os locais onde não se espera a presença de pessoas 
durante longos períodos. Por exemplo, em zonas de passagem como corredores, escadas e 
patamares, sótãos e caves. Podem também ser usados em instalações sanitárias, escolas, centros 
desportivos, hospitais ou residências assistidas. Nestes últimos exemplos, os detectores de movimento 
não só aumentam a segurança, como também contribuem para a higiene, uma vez que libertam os 
utilizadores da necessidade de usarem interruptores ou botões, reduzindo assim o risco de transmissão 
de vírus ou bactérias.

Com a tecnologia HF (Hyper Frequency) é possível a detecção nos chamados ângulos mortos, com
a vantagem de não existirem falsas detecções devidas a alterações bruscas de temperatura. Nestes 
equipamentos, é possível detectar movimentos mesmo através de obstáculos de madeira, vidro ou 
plástico.
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Os detectores HF emitem um sinal de alta
frequência em todas as direcções (360°) e cobrem 
uma zona homogénea com 8m de diâmetro.

O sensor recebe o eco do sinal. Qualquer
mudança deste sinal significa detecção
de movimento. Nesse momento, o detector
activa a saída.
Esta tecnologia é totalmente independente
da temperatura ambiente.

Detector de movimento HF 
EE883
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Visão 360°
Nada escapa aos detectores de movimento Hager instalados 
no tecto. A sua visão completa de 360° está perfeitamente 
adaptada à monitorização de grandes áreas até 6m de
diâmetro. As lentes de Fresnel com elevada sensibilidade
reagem com precisão à radiação infravermelha, ou seja,
ao calor irradiado pelos corpos de pessoas que estejam na 
sua área de detecção. A detecção ocorre de forma rápida
e fi ável devido ao sensor térmico situado sob a lente.

Montagem saliente ou encastrada
Os detectores de movimento para tecto da Hager estão 
disponíveis em versões para montagem encastrada em 
tectos falsos, como para montagem saliente. Assim,
tornam-se ideais para utilização em edifícios existentes.
Os produtos também são bastante fl exíveis, relativamente
à programação:
• regulação do tempo de funcionamento e nível de
 luminosidade via potenciómetros do produto
• nível de luminosidade regulável 5-1000 Lux
• tempo de funcionamento regulável de 5 seg. a 15 min.

Detector de movimento 360º saliente EE804 Detector de movimento 360° encastrado EE805

De cima a baixo
Detectores de movimento para 
montagem saliente ou encastrada
Quem quer economizar energia a longo prazo deve encarar o assunto de uma perspectiva “mais
elevada”, por exemplo, através dos detectores de tecto da Hager. De montagem rápida e segura,
a uma altura recomendada entre 2,5 e 3,5m, convencem pela sua precisão e durabilidade. Graças às 
economias de energia que geram, o investimento nestes equipamentos é amortizado em pouco tempo, 
enquanto o elevado conforto e segurança são mantidos ao longo do tempo.
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Ligação livre de potencial graças ao contacto
normalmente aberto da saída.
O contacto de comutação livre de potencial permite
trabalhar com tensões diferentes na entrada e na saída:
por exemplo, 230V e 12V, garantindo o isolamento
galvânico entre estas tensões.
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Quando se fica mais tempo
Detectores de presença

Os detectores de presença estão um passo à frente dos detectores de movimento: não só reagem
aos movimentos rápidos, mas também aos pequenos movimentos de pessoas sentadas ou em pé.
Os seus sensores têm a sensibilidade adequada. São ideais para escritórios, refeitórios, corredores,
salas de formação ou instalações sanitárias.
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Controlo com perspectiva
Detectores de presença salientes 
e de encastrar
Os detectores de presença da Hager destacam-se não só pela sua precisão ao ligar a iluminação,
como também pela sua inteligência ao desligá-la: enquanto os detectores de movimento desligam a 
iluminação apenas após ter decorrido o tempo de funcionamento defi nido, os detectores de presença 
também desligam a luz quando a luminosidade medida for considerada sufi ciente. Esta função
adicional aumenta a poupança de energia.

Detector de presença saliente
“Dois olhos vêem mais do que um”. No caso dos detectores 
de presença salientes, dois sensores independentes com
capacidade de girar até 360° proporcionam uma área de
detecção de grandes dimensões de até 18x9m. Deste modo, 
com um único detector de presença consegue cobrir-se uma 
vasta área. O valor de luminosidade pode ser ajustado
manualmente através de um potenciómetro. Com a ajuda da 
caixa para montagem, acessório desta gama de produtos,
é possível instalar este aparelho de forma rápida e económica 
em qualquer local.

Disponível nas seguintes versões:
• EE810: Detector de presença de 1 canal
• EE811: Detector de presença de 2 canais
• EE812: Detector de presença / regulador de luz constante
• EE813: Caixa de montagem em superfície para EE81x

Detector de presença encastrado
Ele vê tudo mas a sua presença difi cilmente será notada.
O detector de presença encastrado da Hager adapta-se com 
descrição a qualquer ambiente, graças ao seu design plano. 
O seu sensor de 360° com elevada sensibilidade detecta
tudo num diâmetro de 7m. Os valores da luminosidade e o 
tempo de funcionamento podem ser regulados manualmente 
nos potenciómetros existentes sob uma tampa retráctil do 
produto, sem necessidade de o desmontar. 
Por defeito, o produto vem confi gurado para uma utilização 
em escritórios: 400 Lux de luminosidade e 20 min. de tempo 
de funcionamento.
Disponível nas seguintes variantes:
• EE815: Detector de presença 360° de encastrar
• EE816: Detector de presença 360° de encastrar com saída
 DALI/DSI
• TCC510S: Detector de presença 360° de encastrar KNX
 simples
• TCC520E: Detector de presença 360° de encastrar KNX
 com saída integrada
• TCC521E: Detector de presença 360° de encastrar KNX
 com saída DALI/DSI integrada
• TCC530E: Detector de presença 360° de encastrar KNX
 multicanal.

Detector de presença saliente
EE811

Detector de presença encastrado
EE815
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Confi guração bem feita: telecomandos IV para detectores 
de presença
Com os detectores de presença de encastrar todos
desfrutam de um conforto especial: o telecomando EE807
permite ao instalador eléctrico ajustar rápida e facilmente
diferentes parâmetros dos detectores de presença, tais como
nível de luminosidade, tempo de funcionamento, modo de
funcionamento auto/semi-automático, etc. Pensado para
o utilizador existe o telecomando EE808, que permite
memorizar/activar até 4 cenários e ligar/desligar/variar
manualmente a iluminação, consoante a versão do detector
usado.

Telecomando IV EE807 Telecomando IV EE808
para parametrização para comando
(instalador) (utilizador)



Para um bom ambiente
Crie uma iluminação agradável

É necessário criar um bom ambiente à luz das velas, uma atmosfera de “lounge” ou um escurecimento 
lento em teatros, cinemas ou salas de projecção? Com os variadores de luz da Hager, pode ajustar
a  luminosidade necessária para qualquer evento. As necessidades de energia são proporcionais
à quantidade de luz: a 50% da intensidade luminosa corresponde 50% de redução dos custos
de energia. Simultaneamente, aumenta a vida útil das lâmpadas que estão ligadas.
Assim, tanto os utilizadores como quem explora o edifício economizam a dobrar.
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Controlo correcto da iluminação
Variação universal de iluminação

Muitos espaços comerciais recorrem à variação de iluminação para a criação de ambientes:
restaurantes, spas, salas para conferências, exposições ou espectáculos. Graças à sua diversidade de 
funções, os variadores universais da Hager proporcionam a iluminação adequada a qualquer ambiente, 
controlando apenas um candeeiro, uma sala ou mesmo um edifício. 

Utilização universal - televariador modular universal
Os televariadores modulares universais da Hager da série
EV são recomendados para o comando de lâmpadas 
incandescentes ou lâmpadas de halogéneo de 230V e de 
baixa tensão. A potência a regular pode ir até 1000W.
As versões para 300W e 500W asseguram a variação de 
lâmpadas LED ou economizadoras (CFL), desde que sejam 
variáveis. O tipo de carga ligada é automaticamente 
detectada. Caso seja necessário, é possível recorrer a um 
ajuste manual do tipo de carga.

Master / Slaves: 30000W num só toque
Para variar em simultâneo a iluminação de uma área de 
maiores dimensões, recomendamos o uso dos televariadores 
num sistema Master / Slaves. Desta forma torna-se possível 
controlar simultaneamente até 30 variadores universais EV. 
Os comandos podem ser executados por meio de um simples 
botão de pressão ou, no caso da versão Evolução - EV108, 
no próprio aparelho. No visor deste aparelho podem ser 
defi nidos diversos parâmetros: duração da variação, os níveis 
máximo e mínimo, cenários, etc.
Ao desligar, por falta de alimentação, os produtos memorizam 
automaticamente o último valor de iluminação utilizado.

Televariador modular universal, 300W
EVN012

Televariador modular universal 500W
EVN004
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Um real destaque: o variador universal KNX
Com os variadores universais KNX da Hager, é possível
transformar qualquer edifício numa verdadeira sala de
cinema. Para o controlo cómodo dos cenários podem ser 
memorizados até 32 níveis de iluminação.
Os variadores universais são adequados para lâmpadas
incandescentes convencionais, lâmpadas de halogéneo BT
e MBT, bem como lâmpadas economizadoras de energia e 
lâmpadas LED (desde que sejam variáveis). Os variadores KNX 
possuem um comutador integrado auto/manual, que permite 
colocar o produto em modo manual, e assim controlar a
iluminação através dos botões frontais do dispositivo.

Disponível em três versões:
• TYA661A: 300W
• TYA661B: 600W
• TYA663A: 900W (distribuição de potência variável:
 3 x 300W, 1 x 600W + 1 x 300W, 1 x 900W).

Variador universal KNX, 3x300W
TYA663A

Comando rotativo para regulação da iluminação com
desligamento 50-420W

• 230V CA 50/60Hz
• Para cargas incandescentes, halogéneos HV
• Transformadores electrónicos e convencionais
• Corte da fase ascendente ou descendente em função
 do tipo de carga. Auto-aprendizagem.

Variador universal da série Q.3 da Berker
Tecla ref. 11376089, variador 286110 e quadro ref. 10116099
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Além de serem capazes de variar a iluminação, os modernos sistemas eléctricos oferecem muitas
possibilidades para criar ambientes com luz natural, sendo muito fáceis de integrar no comando das 
cortinas, persianas, estores ou toldos.
O comando pode ser realizado manualmente ou de modo temporizado, via um programador horário,
ou ainda em função da luz natural através de sensores de luminosidade. A regulação da temperatura 
de cada sala ajusta-se ao ambiente da mesma, dependendo das necessidades.

A forma natural de regular a luz
Comando de toldos, persianas
e estores

Termóstato temporizador
ref. 20452089 
quadro branco 
ref. 10112289

Série Berker R.3

Botão duplo com posição
intermédia
mecanismo ref. 503404
tecla branca ref. 16442089
quadro alumínio / branco
ref. 10112274

Série Berker R.3
Telecomando à distância via
rádio TU402

Interruptor rotativo 
persianas ref. 38112089
quadro alumínio / branco
ref. 10112074

Série Berker R.Classic

O comando diário subir e descer
A luz do sol nem sempre é oportuna, especialmente quando 
temos de nos concentrar no trabalho ou quando temos que 
fazer uma apresentação com recurso a uma tela de projecção. 
O comando dos estores/persianas proporciona a sombra
necessária e desejada: subir ou descer as persianas
motorizadas com o simples premir de uma tecla, ou
automaticamente através de um programador horário.
Também é possível o comando geral de estores de um piso, 
de modo centralizado. Esta função não obriga a que todos
os equipamentos esteja interligados por cabos, desde que 
sejam usados produtos RF. Desta forma, o comando geral 
pode ser enviado por um telecomando rádio TU402 da Hager. 
Perfeito para a renovação de edifícios existentes.
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Trabalhar com a luz adequada, graças aos sensores
de luminosidade
Os sensores de luminosidade da Hager proporcionam,
automaticamente, um ambiente de trabalho sem
encandeamento.
De fi xação directa no vidro da janela via uma ventosa, o
produto comunica via rádio com o controlador dos estores.
Os sensores de luminosidade podem desempenhar funções
diferentes, como por exemplo:
• Função de protecção solar: se o valor da luminosidade
permanecer acima do limite confi gurado durante mais de
10 min., as persianas e os estores descem automaticamente; 
se o valor permanecer inferior durante mais de 10 min.,
voltam a subir.
• Função crepuscular: neste caso, se o valor da luminosidade 
permanecer abaixo do limite confi gurado durante mais de
10 min. (chegada da noite), os estores serão totalmente
fechados.

Sensor de luminosidade 
via rádio TRC321B



Chega a hora, chega a luz 
Com programadores horários

Para além das necessidades esporádicas de luz para ocasiões especiais, o ritmo de qualquer empresa 
organiza-se mediante horários fixos, principalmente os horários de trabalho.
Os programadores horários da Hager ajustam com exactidão o controlo da iluminação ao ritmo da
empresa e são a base para se obter mais conforto, segurança e rentabilidade.
Os programadores horários são a solução adequada para montras e reclames luminosos, iluminação 
exterior de escolas, instalações públicas e monumentos ou para processos cíclicos de comutação 
em instalações industriais.
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Bom ritmo
Para o seu negócio

Os programadores horários permitem o controlo cronológico da iluminação interior e exterior.
Também permitem outras funções como o comando das persianas e estores, a regulação do
aquecimento ou o controlo da rega de parques e jardins. E o melhor: também trabalham mesmo
quando ninguém está a trabalhar. São a solução ideal para realizar simulação de presença durante
as férias.

Tecnologia de ponta
A Hager oferece uma ampla gama de programadores com
a mais recente tecnologia digital:
• programadores de 1 a 4 canais,
• programadores semanais e anuais
• programadores astronómicos com ajuste diário do horário
 de nascer e pôr do sol, dependente da latitude e longitude.

A programação é realizada directamente no dispositivo ou
por software utilizando um PC. Todos os passos
de programação - em função do programador escolhido, 
de 56 a 300 - podem ser visualizados no ecrã.
As chaves de programação proporcionam uma óptima
experiência de utilização ao permitir gravar o programa
do programador, copiar o programa para o programador
ou simplesmente guardar o programa. Desta forma, mesmo 
os inexperientes podem facilmente criar ou gravar um
programa.

Programador anual EG293B
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A cada passo: automático de escada
Para o controlo temporizado da iluminação das escadas
recomendamos o automático de escadas compacto
da Hager, disponível em três variantes:
• Automático de escada de temporização simples EMN001
• Automático de escada multifunções EMN005 e EMS005.

Todos os aparelhos são especialmente silenciosos
e consomem apenas 100mA de corrente em repouso com
(até 50) botões de pressão luminosos. O automático
de escada multifunções EMS005 possui, para além da função
de temporização simples (30 seg. até 10 min.) uma função
de temporização prolongada (1 hora), assim como pré-aviso
de extinção que é assinalado pelo piscar da iluminação 40
e 30 segundos antes de desligar. Esta função está conforme
a norma DIN18015-2 para edifícios multifamiliares e garante
mais segurança a cada passo.

Automático de escada multifunções EMN005

Programação em PC
Com a prática interface para 
gravação de chaves e a 
aplicação de programação
para PC sempre à mão,
a criação de programas
horários num PC
e a transferência das
informações do PC para as 
chaves é feita com rapidez 
e segurança.



Ao chegar a escuridão, faz-se luz
Com interruptores crepusculares

Com os interruptores crepusculares conseguimos maximizar o equilíbrio entre a utilização da
iluminação e a poupança de energia. Estes dispositivos apenas accionam a iluminação quando
o ambiente se torna demasiado escuro, por exemplo, com o chegar da noite. Isto permite uma
gestão da iluminação perfeitamente adaptada a cada hora do dia e à estação do ano.
Os interruptores crepusculares são recomendados para o comando da iluminação exterior de
uma habitação, de montras ou reclames luminosos, iluminação pública, edifícios históricos ou
estacionamentos. 
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Os interruptores crepusculares da Hager oferecem fi abilidade quando a luz desaparece. Um sensor
de luminosidade mede a intensidade da luz dentro de um intervalo de tempo pré-determinado. Se este
for inferior ao valor limite defi nido, por exemplo, ao entardecer, a iluminação é ligada automaticamente. 
Se a luminosidade exterior aumentar, por exemplo ao amanhecer, a iluminação é desligada de forma
automática. Para evitar que pequenas variações de luminosidade perturbem o funcionamento do
produto, existe um atraso ao ligar e ao desligar.

Iluminação adaptada ao seu tempo
Para projectistas esclarecidos

Rendimento elevado: interruptor crepuscular de 2 canais
A Hager oferece uma ampla gama de interruptores
crepusculares.
Para aplicações em edifícios de serviços recomendamos
o interruptor crepuscular de 2 canais EE200 ou EE202.
Ambos permitem seleccionar 2 gamas de luminosidade de
funcionamento: 2 a 200 Lux ou 200 a 20000 Lux. Os níveis
de luminosidade de funcionamento são independentes e
reguláveis através de potenciómetros. Possuem também
um sinalizador de estado.
Para instalações KNX é preferível utilizar o interruptor
crepuscular KNX TXA025, com ligação directa ao BUS KNX e 
que pode ser acoplado a uma sonda de encastrar ou saliente.

A alegria da luz: sensores para encastrar ou salientes
Os interruptores crepusculares da Hager podem ser
combinados, em função do local da instalação, com sondas 
de encastrar para utilização em interiores ou sondas salientes 
IP55 para exteriores. Uma sonda pode controlar até dez
interruptores crepusculares Evolução EE202.
Além disso, o EE202 tem uma ligação para um interruptor
que permite o comando manual da iluminação,
independentemente da luminosidade medida pelo produto.

Interruptor crepuscular EEN100 Sonda crepuscular saliente 
EEN003

Sonda crepuscular para
encastrar EEN002
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Luminosidade

Eoff limite máximo para desligar

Histerese

Tempo30 s 30 s

Eon limite mínimo para ligar



Comutação sob controlo 
Contactores

Os contactores Hager evoluíram e proporcionam o comando de um número maior de lâmpadas
por circuito.
Seleccione o calibre correcto para cada aplicação.
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As soluções Hager
Neste ambiente de mudança nos tipos de iluminação,
a Hager continua a fazer evoluir os seus contactores para 
melhor se adaptarem às novas tendências e oferecer
soluções cada vez melhores. 

Esta evolução propõe contactores com maior capacidade
e poder de comutação.

Os contactores que integram estas melhorias serão facilmente 
identifi cados pelo símbolo  +  gravado na face do produto.

A iluminação concentra uma parte crescente da factura energética. Concretamente, em aplicações
terciárias (até 50%). Por isso, as lâmpadas de baixo consumo e LED’s são cada vez mais utilizadas 
com o objectivo de baixar o consumo.

Contudo este tipo de lâmpadas (baixo consumo e LED) produzem correntes de arranque
(inrush current) muito elevadas, até 100 vezes a corrente nominal.
Por isso, é indispensável seleccionar correctamente os contactores para evitar envelhecimentos
precoces. 

Ligar e desligar
Contactores para aplicações
em iluminação
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Para evitar surpresas desagradáveis, a Hager recomenda:
• Limitar a carga de cada circuito (tabelas de escolha)
• Limitar o número de lâmpadas por circuito
• Realizar ligações escalonadas
• Utilizar disjuntores com curvas de disparo lentas
• Utilizar interruptores diferenciais hiper imunizados tipo A/HI
• Instalar separadores de dissipação (ref. LZ060)
• Reduzir o número de manobras

Um grande número de lâmpadas e os balastros que lhe estão associados produzem uma corrente de 
arranque muito elevada. Em casos extremos, esse valor pode atingir 100 vezes a intensidade nominal.
Especial atenção para as lâmpadas com balastro electrónico ou lâmpadas LED, que para além das
correntes de pico elevadas, também podem gerar fenómenos eléctricos como fugas a alta frequência
e harmónicas.

Estes fenómenos desencadeiam:
• Sobreaquecimento nos condutores
• Sobrecarga nos elementos de controlo
• Disparos intempestivos dos disjuntores
• Disparos intempestivos dos interruptores diferenciais



. . .
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Técnica que combina
O sistema tébis KNX da Hager interliga inúmeras
funcionalidades eléctricas: controlo de iluminação e estores, 
aquecimento, ventilação e ar condicionado, sistemas de 
alarme, rega do jardim, imagens de câmaras vídeo ou
o simples comando individual de dispositivos eléctricos.
O sistema pode ser complementado pelo domovea tébis, um 
software de comando e visualização, concebido pela Hager 
para instalações KNX. O domovea permite controlar toda a 
instalação através de um PC, painel táctil, smartphone ou
tablet. A gestão pode ser feita localmente ou à distância. 
Estão ainda disponíveis aplicações para iOS e Android.

Combinação inteligente
tébis KNX

Para quem explora um edifício a efi ciência energética é uma questão muito importante. No entanto,
nem todos os colaboradores lidam de forma responsável com o “capital eléctrico” da sua empresa:
as luzes são esquecidas ligadas, os aquecimentos estão regulados no máximo ou as janelas fi cam
abertas durante a noite. Com o controlo inteligente de edifícios KNX, o edifício pode “pensar” em todas 
aquelas coisas que os colaboradores normalmente não pensam. Não só aumenta o conforto e a
segurança, mas também economiza até 50% dos custos totais de energia.
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Iluminação constante
trabalho descontraído

Regulação constante da luz com KNX
Para realizar melhor o seu trabalho, a luz deve ser a mais 
adequada!
Em salas com janelas amplas e com muita luz natural 
é recomendado ter uma regulação de luz constante, em 
função da luz natural: graças à combinação da luz natural 
com a luz artificial, esta regulação proporciona um nível de 
iluminação constante e, consequentemente, um trabalho
sem fadiga. Quando o sol brilha a iluminação artificial é
reduzida ou mesmo desligada e com o céu nublado ou
ao pôr-do-sol as luzes ligam-se automaticamente.
Se compararmos com uma solução de iluminação
convencional, é possível economizar até 50% nos custos 
energéticos e, também, no valioso tempo de trabalho, já que 
os utilizadores não têm de se preocupar com a regulação da 
iluminação.

Natural

Ideal

Artificial
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Design e inteligência com sensores KNX
Com os sensores KNX pode aceder a todas as funções do 
edifício. A oferta é constituída por inúmeras séries de design, 
permitindo uma integração perfeita em qualquer ambiente.

Teclado com termóstato e display: berker B.IQ 5 teclas
branco.



Quando a iluminação se torna arte 
Soluções de iluminação individuais

Entre as tenebrosas lâmpadas fluorescentes dos escritórios antigos e os modernos sistemas de
iluminação passaram “anos-luz” de inovações técnicas e estéticas. Além dos requisitos ergonómicos,
o design dos sistemas de iluminação assume hoje um papel cada vez mais importante, mesmo no
departamento de desenvolvimento de Hager! Por isso, gostamos de desenvolver soluções de
iluminação individuais para os nossos clientes. Nas páginas seguintes encontrará alguns exemplos.
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Berker S.1

Berker Q.1

Berker B.7 Berker B.3

Berker K.5

Design reconhecido
O júri especializado do Red Dot Design Award premiou várias 
séries Berker.
Destacam-se ainda outros prémios, tais como o Good Design 
Award do Chicago Athenaeum, o German Design Award do 
German Design Council (nomeado em 2013 + menção
especial) e o iF Product Design Award. Com tantos prémios 
num espaço de tempo tão curto, a Berker realça a sua
liderança como fabricante com uma excepcional experiência 
ao nível do design.

O sistema Berker torna a nossa vida mais bela, mais fácil e mais comóda. Desde o design intemporal
e clássico aos sistemas inteligentes para gestão de edifícios, esta gama de produtos caracteriza-se
pela alta qualidade, design e inovação , que levou à conquista de inúmeros prémios.
A gama de aparelhagem Berker by Hager reúne a tecnologia inovadora com uma estética e um toque 
atractivos. E para que a diversidade esteja à vista e se adapte a qualquer estilo e ambiente, a gama 
apresenta catorze linhas de design, com um total de 74 acabamentos e 10 séries com um mecanismo 
comum, permitindo deste modo múltiplas combinações.

Berker by Hager 

A mais bela forma de comandar

Berker Arsys

Berker K.1Berker Q.3
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Berker Série 1930 
Porzellan made by Rosenthal

Berker R.1 Berker R.3 Berker R.classic

Berker Série Glas

Eficiência, tecnologia e design
Os Touch Sensor Comfort completam a gama de aparelhagem
Berker R.1 e R.3, com acabamentos de contornos suaves
e angulares, respectivamente. As suas superfícies em vidro
estão disponíveis nas cores preto ou branco.
A gama de aparelhagem da série R. tem um baixo consumo
de energia interna contribuindo assim para a redução dos 
custos energéticos. Portanto, não só tem um design
emocionante, como também uma das tecnologias mais
vanguardistas do mercado. 

Berker Série 1930 



Para quem explora um edifício e pretende controlar os custos energéticos do mesmo, o sistema de
rodapés tehalit.SL pode ser uma excelente aposta. Com detectores de movimento integrados e fitas 
LED, esta solução para controlo automático de iluminação da Hager permite elevadas poupanças
de energia. No momento em que alguém entra no corredor, este ilumina-se suavemente. O sistema
tehalit.SL combina elevadas exigências técnicas com baixos custos de instalação, ideal para
renovações de hotéis e edifícios que recebem público.  

Com rapidez, para o hotel 
Rodapés com fita LED
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Solução de iluminação Variantes do produto 

Todas as soluções
Guia de escolha

Aparelhagem mural

 Interruptores de tecla
• Berker S.1, B.3, B.7
• Berker K.1/K.5
• Berker Q.1, Q.3
• Berker Arsys, Arsys Cooper Med
• Berker R.1, R.3

Interruptores rotativos
• Berker Série Glas
• Berker Série 1930
• Berker Série 1930 Porzellan 
• Berker Palazzo
• Berker R.classic

tébis KNX

Aparelhos modulares
• variador de iluminação universal
 (TXA2xx e TYA663A - ETS)
• gateway KNX/DALI (TYA670D-ETS)
• estores e persianas (TXA22x)
• interruptores horários (TXA022)
• cont. energia (TE360/370) e mais

Visualização e controlo
• software de visualização KNX
 (TJ659GB/TJ660GB/TJ661GB/
 TJ662GB/TJ663GB/TJ665GB)
• software de visualização
 domovea TJA450
• painel táctil KNX PC 15” (TJ060B)
• cx encastrar p/TJ060B (TJ061B)

Detectores de movimento
para exterior

Detectores de movimento Base
• 140°/200°/360°, IP55 (EE82x,
 EE83x, EE84x)

Detectores de movimento
Comfort
• 220°- 360°, IP55 (EE87x)

Detectores de movimento
para interior

Detectores de movimento 360º
• montagem de encastrar (EE805)

Detectores de movimento 360º
• montagem saliente (EE804)

Reguladores de luz

Televariadores modulares 
universais
• 1000W (EV100)
• 1000W, Evolução (EV102)
• 500/100W, LED/CFL (EVN002)
• 500/100W, LED/CFL Evolução
 (EVN004)

Televariadores
• Standard (EV106)
• Evolução (EV108)

Detectores de presença

Detectores de presença 
salientes
• 1 canal (EE810)
• 2 canais (EE811)
• com regulador de luz constante
 (EE812)

Detectores de presença
de encastrar
• 360° (EE815)
• 360° DALI-/DSI (EE816)

Interruptores crepusculares

Interruptores crepusculares
• 2 canais (EE200)
• 2 canais Evolução (EE202)

Interruptores crepusculares
• com sonda saliente (EEN100)
• com sonda encastrada (EEN101)
• com interruptor horário semanal
 digital (EE171)
• com interruptor horário diário
 analógico (EE110)

Interruptores horários

Programadores digitais
• 1 canal (EG103B/E)
• 2 canais (EG203B/E)
• 4 canais (EG403E)
• anuais (EGx93x)
• astronómicos (EE18x)
• chave de programação (EG00x)

Interruptores horários
analógicos
• diários (EH01x, EH11x, EH2xx)
• semanais (EH1xx, EH2xx)
• 72x72mm (EH7xx)
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Recomendações de aplicação

Reguladores de luz Berker Q.3
soft off
•  Regulador universal (2861 10)
+ Tecla (1137 60 89) + quadro  
 (1011 60 99)
•  Comando rotativo, regulação 

50-420W

• Comando de iluminação em função da hora e/ou 
luminosidade:
Edifícios de escritórios e administrativos, escolas,
instalações de lazer, lares 3.ª idade e centros de 
saúde.

Teclados
• Berker TS/ TS Crystal/
  Crystal Ball / TS Sensor
• Berker B.IQ
• Berker Touch Sensor Confort

• Comando de todas as funções dos
 edifícios com base no protocolo KNX.
 Por exemplo: iluminação, persianas e estores,
 regulação da temperatura ambiente, sistemas
 de alarme
• Gestão Inteligente da carga, medição sectorizada
 com contadores de energia e ferramentas de
 visualização e comunicação
• Renovações utilizando soluções via rádio

Comandos RF
• Portátil (TU402/TU404)
• Confort (TU406/TU418)
• Infravermelhos (EE809)
• Infravermelhos Universal
 (TK124)

Controlo de persianas
• Interruptor para persianas
 Série Berker R.3
• Interruptor rotativo
 Série Berker R.Classic

Contactores 
• normais
 - com ou sem comando manual
• silenciosos
 - com ou sem comando manual

Detectores de movimento
quicklink
• 220-360°, IP55 (TRE520/
 TRE530/TRE720)

Detectores de movimento
hiperfrequência IP54
• 360º (EE883)
• caixa saliente (EEK006)

Variadores de iluminação 
universais KNX
• 300W (TYA661A)
• 600W (TYA661B)
• 3x300W máx. 1x900W
 (TYA663A)
• 1000W (TXA215)
• gateway KNX/DALI (TYA670D)

Detectores de presença para 
encastrar KNX
• 1 canal (TCC510S)
• com saída comutada (TCC520E)
• com saída DALI (TCC521E)
• multicanal (TCC530E)

Interruptor crepuscular
para encastrar, IP55
• compacto (EE701)
• compacto Evolução (EE702)

Interruptor crepuscular KNX 
(TXA025)
• sonda saliente EE003
• sonda encastrar EE002

Automáticos de escada
• 30 s - 10 min (EMN0001)
• Multifunções (EMS005)

• Escolas, centros desportivos e de lazer, hotéis,
 edifícios empresariais, edifícios de habitação,
 lares de 3ª idade e centros de assistência
• 140°: zonas de entrada, acessos para veículos
 e logradouros
• 200°: fachadas de edifícios
• 220°-360°: detecção local para a protecção das
 áreas inferiores

• Edifícios de escritórios e administrativos
• Hotéis
• Centros desportivos e de lazer
• Empresas e instalações industriais, por exemplo:
 corredores, escadas, halls, salas de pessoal,
 instalações sanitárias / WC‘s

• Salas de cinema e teatros
• Museus e salas de exposição
• Restaurantes e instalações de lazer
• Salas de conferência e locais comerciais
• Centros desportivos e ginásios

• Escolas e edifícios de escritórios
• Gabinetes médicos e de fisioterapia, por exemplo:
 corredores, halls, salas de conferências, salas de
 tratamento, instalações sanitárias / WC´s

Controlo de iluminação exterior: escolas, lojas, 
instalações desportivas e de lazer, ruas, vias de
acesso, lugares de estacionamento, edifícios
históricos, monumentos.
• Controlo de iluminação interior: montras,
 reclames luminosos.

• Controlo de iluminação interior e exterior: 
 Escolas, centros desportivos e de lazer, ruas,
 caminhos de acesso, estacionamento, montras,
 reclames luminosos, edifícios históricos,
 monumentos
• Controlo de outras funções do edifício,
 por exemplo: aquecimento, ventiladores, estores,
 rega de espaços verdes, electrodomésticos, etc.
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Directiva 2010/31/CE relativa ao desempenho energético dos efifícios

Directiva 2012/27/UE do Parlamento europeu e do Conselho relativa
à eficiência energética e aos serviços energéticos

Regulamento delegado 874/2012

Regulamento (UE) 1194/2012 da comissão

Regulamento (UE) do Eco-desenho n.° 245/2009

Regulamento (UE) n.° 347/2010 que modifica o n.° 245/2009

Norma europeia EN 15232
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A União Europeia introduziu ambiciosos objectivos energéticos. A “Casa Europa” deve,
progressivamente, mudar para uma fonte de energia renovável, respeitadora do meio ambiente
e segura. Para isso, o controlo da iluminação desempenha um papel importante. A Hager vai ajudá-lo
a encontrar o seu caminho na “selva” de normas europeias e também contribuir com soluções
de efi ciência energética para que dê luz aos seus projectos locais, de acordo com as normas
e directivas.

A construção da Casa Europa
Qualquer pessoa que queira participar na construção
da “Casa Europa” deve preocupar-se não só em receber
energia sufi ciente, como também que esta seja limpa
e respeitadora do meio ambiente. Em 2007, a União Europeia 
lançou as bases para tal: com o plano de acção
“Uma Política Energética na Europa” foram estabelecidos 
prazos optimistas: para o ano de 2020, o consumo de fontes 
de energia primária na Europa e a produção de CO2 devem 
ser reduzidas em 20%, entre outras formas de aumentar a 
efi ciência energética e de desenvolver energias renováveis  . 
Para atingir estes objectivos ambiciosos, a União Europeia 
aprovou regulamentos e directivas. Estes são adaptados em 
cada país, na forma de leis e regulamentos e aplicam-se aos
mercados de fornecimento de energia nacionais.

A Hager ilumina a escuridão
Disposições e normas

Estabelecer critérios para
a iluminação
Principais directivas:
• Directiva 2010/31/CE, relativa ao desempenho energético
 dos edifícios.
• Directiva Europeia 2012/27/06 para a Efi ciência Energética
• Directiva 2009/125/CE, relativa ao Eco-desenho
• EN 15232: Métodos de cálculo das melhorias de efi ciência
 energia através da aplicação de sistemas integrados de gestão
 técnica de edifícios.

Regulamentos e normas sobre iluminação:
• Regulamento Delegado (UE) 874/2012: respeita à rotulagem
 energética das lâmpadas eléctricas e luminárias
• Regulamento (CE) n.° 245/2009: requisitos de concepção
 ecológica das lâmpadas fl uorescentes sem balastro integrado,

 para lâmpadas de descarga de alta intensidade e dos balastros
 e luminárias que podem funcionar com essas lâmpadas,
• Regulamento (UE) n.° 1194/2012: requisito de concepção
 ecológica para as lâmpadas direccionais, as lâmpadas de LED
 e os equipamentos conexos
• Regulamento (CE) n.° 244/2009: requisito de concepção
 ecológica para as lâmpadas domésticas não direccionais
• EN 15193:2008: a efi ciência energética dos edifícios. Requisitos
 energéticos para iluminação.
• EN 50285:1999: efi ciência energética das lâmpadas eléctricas
 de uso doméstico. Métodos de medição.
• EN 12665:2011: luz e iluminação. Defi nições e critérios básicos
 para as especifi cações dos requisitos de iluminação.

Rotulagem energética europeia uniforme para as lâmpadas eléctricas e para as 
luminárias para fi ns comerciais (de acordo com a regulamentação delegada da 
UE n. º 874/2012)

 Regulamentos CE

 Leis nacionais

 Normas

 Directivas CE

 Regulamentos nacionais

 Selos de qualidade
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Para uma gestão de edifícios mais consciente dos custos, vale o lema “pensar antes em vez de pagar 
depois”. Com um bom projecto os seus clientes economizam, ano após ano, muitos quilowatt hora
ajudando a preservar o meio ambiente. Quanto melhor se adequar o controlo da iluminação
às necessidades, menor será o consumo de energia.

Poupança em toda a linha
Com tecnologia Hager…

Possível economia de energia e redução de emissões de CO2.

de poupança
energética

até

de poupança
energética

até

de poupança
energética

até

ReduçãoCom detectores
de movimento

Com detectores
de presença

Com controlo de edifícios 
KNX

Escritórios e open spaces

Corredores, halls, escadas, escritórios, pavilhões / armazéns, refeitórios / cafetarias, 
salas para colaboradores

Casas de banho / lavabos, salas de impressoras, faxes e fotocopiadoras até

de poupança
energética

*

Acesso aos edifícios / pátios, estacionamentos, áreas de carga e descarga
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133 anos após Thomas Alva Edison ter registado a patente da lâmpada incandescente, esta foi
reformada.
O motivo: ainda que ilumine convenientemente, a sua utilização é “ensombrada” pelo ao seu baixo
desempenho energético. Assim, a União Europeia decidiu que após 1 de Setembro de 2009 as
lâmpadas incandescentes** iriam sendo eliminadas gradualmente, até ao dia 1 de Setembro de 2012.
A partir desta data as lâmpadas incandescentes não poderão ser vendidas em nenhum país da UE.
Ao serem substituídas por lâmpadas de baixo consumo, estima-se que em 2020 terão sido poupados 
cerca de 15 milhões de toneladas de CO2. Simultaneamente, para quem explora um edifício significa 
que poderá ver reduzidos os custos energéticos do mesmo, obtendo também uma elevada eficiência
luminosa e um maior tempo de vida útil das lâmpadas.

… e lâmpadas economizadoras

Grande capacidade de poupança energética em comparação com as 
lâmpadas incandescentes convencionais.

* Todos os dados correspondem a valores aproximados. Em função dos requisitos construtivos e do uso, os valores reais podem ser diferentes dos indicados. O potencial de poupança 
de 90% ocorre, sobretudo, quando o utilizador de uma habitação se esquece, durante um longo período de tempo (ex.: férias), de desligar a luz.

** O seu fim de vida foi regulamentado pelo regulamento (CE) n.º 244/2009 “Requisitos de design ecológico para lâmpadas de uso doméstico não direccionais”.

E3 - o programa para a sustentabilidade do Hager Group
A Hager pertence ao Hager Group, uma empresa familiar gerida pelos proprietários com uma tradição de mais de 50 anos. Como tal, o Hager Group 
aposta na sustentabilidade em todo o mundo. A nossa forma de entender a sustentabilidade está indicada no programa E3: junta as pessoas, 
o meio-ambiente e a produtividade de um modo singular. Por trás de cada “E”, há um conjunto concreto de medidas que o Hager Group 
se comprometeu voluntariamente a cumprir. Assim, a nossa preocupação é que cada colaborador se sinta em casa, reduzindo a nossa pegada ecológica 
e, ao mesmo tempo, aceleramos o avanço tecnológico. Se deseja conhecer mais sobre E3, entre em www.hagergroup.net/sustainability

Lâmpadas de halogéneo 
de muito baixa tensão 12V e de baixa tensão 230V 
Vida útil, estimada: 3.000h

de poupança
energética

até

Lâmpadas de baixo consumo e lâmpadas fluorescentes (lâmpadas CFL)
Vida útil: estimada em 10.000 - 15.000h

de poupança
energética

até

Lâmpadas LED 230V
Vida útil: estimada em 25.000h

até

de poupança
energética
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Quando se tem uma boa ideia, usa-se muitas vezes a expressão “fez-se luz”. Para planear soluções
complexas de iluminação, é recomendável escutar outras opiniões. Por isso, aceite o nosso convite
e aproveite os amplos conhecimentos dos nossos colaboradores adquiridos ao longo dos anos.
A Hager auxilia-o em todas as fases do seu projecto de iluminação: desde os cálculos mais básicos,
passando pelo planeamento da instalação de iluminação até à supervisão do projecto. Contacte-nos!

Luz na escuridão
Serviços Hager 

Assistência técnica especializada
Tem uma questão técnica ou relacionada com a instalação
e/ou utilização dos nossos sistemas ou produtos?
Oferecemos um serviço completo, pondo à sua disposição
a nossa equipa  técnica para aconselhamento e assistência.

Pode consultar os nossos telefones de contacto em:
www.hager.pt

Ferramenta de planeamento e edição de memórias
descritivas para projectos e propostas
A Hager ajuda-o nos seus projectos oferecendo-lhe software
profi ssional para o planeamento e listas de projectos online.
O software para planeamento Elcom oferece-lhe, por exemplo,
ferramentas profi ssionais para o cálculo, lista de produtos
para encomenda e a documentação para suporte da sua
proposta.

Formação competente
O programa de formação engloba diferentes matérias: realizar 
instalações eléctricas em conformidade com as normas,
aplicar soluções que aumentam o conforto, a segurança e 
melhoram a gestão de energia, dominar os novos sistemas 
de instalações eléctricas comunicantes, utilizar as ferramentas 
de apoio ao projecto tais como o Elcom.
Estas sessões de formação foram concebidas para serem
ministradas nos centros de formação da Hager (Abóboda
e Porto).
As sessões de formação também podem ser organizadas
em colaboração com os nossos distribuidores.
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hager.pt, é o seu portal de soluções eléctricas
No sítio hager.pt poderá encontrar informação variada sobre
a nossa oferta e soluções. O sítio hager.pt integra ainda um
e-catalogue com ferramentas interactivas.

Além da navegação simplifi cada e de um efi ciente motor de
busca, o sítio hager.pt propõe diversas funções, tais como,
a comparação de produtos ou a possibilidade de criar uma
lista de projectos.

Catálogo de produtos
O e-catalogue, 100% integrado no sítio, apresenta toda a 
gama de produtos Hager: Distribuição de Energia, Calhas 
Técnicas e Aparelhagem Mural + Automatismos.

Toda a informação num só clique!
Para cada referência, observe facilmente a imagem 
respectiva, os detalhes técnicos e a lista completa de 
acessórios. 

Serviços móveis
Seja no local da obra, em viagem ou numa reunião, com 
o seu smartphone também pode aceder imediatamente a 
todas as informações importantes dos produtos da oferta 
disponível no catálogo Hager.

http:// m.hager.pt

Mais informação:

hager.pt/novidades
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