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Ao motivar uma consciência global, o Protocolo de 
Quioto tem tido um impacto mundial. Como resultado, 
foram criadas as regulamentações térmicas para 
edifícios. 

Actualmente, a Hager está no centro desta questão. A sua 
experiência em termos de produtos e tecnologia, o seu papel 
de intermediário entre os diversos intervenientes, gestores 
de projectos e entidades contratantes e a sua capacidade 
para criar soluções que respondam às necessidades dos 
utilizadores fazem da Hager um agente fundamental no 
mercado da gestão da energia.

Este documento destaca as soluções Hager para a gestão 
da energia em todos os tipos de edifícios, de acordo com 
as novas regulamentações. Apresenta igualmente as nossas 
soluções para o ajudar a criar edifícios cada vez mais 
eficientes para benefício dos seus ocupantes e das gerações 
futuras. 
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Eficiência energética: 
qual a finalidade?
Durante a Conferência sobre Alterações Climáticas de 2012 em Doha, no Qatar, as Nações Unidas 
comprometeram-se a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa para valores, pelo menos, 
18% abaixo dos níveis de 1990, entre 2013 e 2020. Hoje em dia os edifícios representam 40% do 
consumo total de energia primária. 

Para reduzir a nossa dependência em relação aos combustíveis 
fósseis nos próximos anos, temos não só de encontrar energias 
alternativas mas, acima de tudo, limitar o nosso consumo de energia. 

Esta ideia, considerada há alguns anos como uma preocupação 
ambiental, está a tornar-se obviamente um problema económico. 
O investimento inicial em edifícios abrange apenas menos de 20% 
dos custos a longo prazo. Os principais custos a longo prazo 
estão relacionados com o funcionamento e a manutenção dos 
edifícios e o consumo de energia contribui bastante para o custo de 
funcionamento. 

Cada vez mais, as instituições da área do design consideram os 
custos do ciclo de vida global para criar e construir edifícios de 
elevado desempenho.

Detecção, automatização, visualização… Este catálogo apresenta 
as soluções Hager para apoiar e motivar o proprietário do edifício a 
poupar energia… e dinheiro!
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Disponibilizar informações 
sobre o consumo de energia 
e incentivar os utilizadores a 
adoptar um comportamento 
amigo do ambiente pode 
originar poupanças de energia de 
até 10%*.10 %

Medição

Antes de implementar uma solução com o objectivo de poupar, 
é necessário identificar as fontes dos gastos energéticos. Os 
equipamentos de medição de energia podem fornecer uma análise 
detalhada dos consumos de energia e características da instalação 
eléctrica.
Por que motivo é que a energia deve ser medida? 

Numa altura em que a energia é 
escassa e mais cara, reduzir custos 
desnecessários tornou-se uma 
prioridade. Assim, existe a necessidade 
de identificar qualquer utilização 
excessiva ou falhas de funcionamento 
no edifício, para poder tomar medidas 
correctivas, analisando cada zona 
individualmente.

Monitorizar, com pormenor, cada 
zona de consumo permite identificar 
as necessidades reais de energia, as 
fontes potenciais de poupança e ajuda 
a tomar as decisões correctas em 
relação ao desempenho energético da 
instalação.

Medir para 
melhor decidir!
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Gateways de impulsos  
(saída )

Hager, um passo à frente 
A gama de produtos de controlo e medida 
da Hager permite monitorizar diferentes 
características de uma instalação eléctrica 
de um edifício.

- Medição e contagem: analisadores de rede 
fornecem todas as informações necessárias 
para um processo optimizado e um controlo 
inteligente das instalações. O âmbito das 
funções pode ser alargado com a associação 
de acessórios aos módulos (por ex.: módulo 
de memória, módulo 2 entradas / 2 saídas, 
módulo de comunicação, ...).
Recomenda-se tanbém a instalação de 
contadores de energia KNX, com medição 
de elevada precisão, para sub-medição de 
zonas.
O consumo total e parcial das áreas 
individuais e de instalação principal, bem 
como os dados de potência instantânea 
e energia consumida podem ser enviados 
periodicamente para o bus KNX.
- Visualização e controlo: os consumos, as 
tensões e correntes, os sinais de alarme, a 
temperatura, etc., podem ser visualizados no 
webserver da Hager (acessório a associar a 
analisador de rede). 
Para a visualização dos consumos eléctricos 
e um controlo centralizado de todo o edifício 
é possível usar um software de comando e 
visualização KNX. As funcionalidades são 
inúmeras:
• configuração de páginas personalizadas 
representativas da instalação, com recurso a 
imagens ou plantas,
• implementação de gráficos,
• definição de envio de mensagens de 
alarme, por exemplo via email,
• configuração de programas horários,
• acesso e comando remoto da instalação.

Soluções Hager

Contadores de energia 
kWh (saída impulsional 
ou comunicação 
MODBUS/JBUS ou 
MBUS ou ) 

Analisadores de rede 
(saída impulsional 
ou comunicação 
MODBUS/JBUS)

* Fonte: ADEME (Agência Francesa de Gestão Energética e Ambiental)
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Soluções convencionais

Para contagem e medida, a Hager dispõe 
de duas soluções distintas
-  Uma solução convencional, adequada a qualquer tipo de instalação. Neste caso podem 

ser usados vários protocolos de comunicação: Modbus/JBUS, M-BUS, IP).

-  Uma solução  .

Analisador de rede modularContadores de energia (ECxxx)

SM103E 
+ SM211

EC366

EC367M (MID)

EC376

EC377M (MID)

SM101C

Analisadores de rede

Software de 
visualização

Protocolo de comunicação 

MODBUS / JBUS  

Protocolo de comunicação 

IP

Webserver

SM214

SM102E 
+ SM210

SM103E 
+ SM214

Medição

Protocolo de comunicação

MODBUS/JBUS
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Soluções   

Outros 
medidores 
de impulsos: 
água, gás, 
calor, … 

Contadores de energia (ECxxx)

EC051 EC15x EC35x EC36x EC37x SM101C

TXA306TE360 TE370 TE33x

Contadores de energia KNX (TExxx)

e/ou

TH210

Router IP/KNX

Protocolo de comunicação 

KNX

Protocolo de comunicação 

IP

Software de 
visualização

Saída de impulsos

Entradas de impulsos

TXE77x
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Ideias luminosas 
para poupar
A iluminação é uma fonte de conforto para os utilizadores, mas 
também representa uma grande fatia das despesas: dois bons 
motivos para controlar a situação e poupar energia.

A iluminação representa até 40% 
do consumo de electricidade em 
escritórios. 

Após um ano, 10 minutos de 
iluminação desnecessária, 3 vezes 
por dia, é o equivalente a 5 dias de 
iluminação contínua. *40 % 

Por que motivo se deve gerir a 
iluminação?  

Os requisitos das regulamentações 
térmicas para edifícios conduziram a 
melhorias significativas no isolamento 
dos edifícios, o que proporciona 
um menor consumo em termos da 
energia necessária para dispositivos 
de aquecimento e ar condicionado. 
Consequentemente, a iluminação (26% 
do consumo, em média) é a principal 
preocupação nos edifícios comerciais.

Existem várias formas de manter os 
custos de funcionamento sob controlo e 
reduzir o consumo de energia.

- Utilizar lâmpadas e luminárias 
electrónicas (mais eficientes, com 
menor cintilação e maior vida útil).

- Acender as luzes no momento 
certo: ligar as luzes apenas 
quando é necessário e desligá-las 
automaticamente quando não está 
ninguém na sala ou quando existe luz 
natural suficiente.

- Utilizar a iluminação de forma mais 
eficiente mantendo, simultaneamente, 
um nível ideal de conforto e um 
ambiente agradável. Podem ser 
utilizados aparelhos técnicos para 
variar o nível de iluminação, consoante 
a necessidade: variadores, detectores, 
controlos remotos. 

- Identificar as diferentes necessidades 
de iluminação: áreas de passagem com 
muito movimento, horário laboral, luz 
natural. 

Gestão da 
iluminação



9

1. Iluminação de interiores
Os detectores de presença conseguem 
determinar se existe alguém na sala e ligam 
ou desligam as luzes em conformidade.

Os contactores e os programadores horários 
permitem centralizar a função de iluminação.

Interruptor automático ON/OFF 
(Ligar/Desligar)

Programação

Os variadores permitem ter sempre o nível 
certo de luminosidade na sala, tudo gerido 
automaticamente.

* Fonte: ADEME (Agência Francesa de Gestão Energética e Ambiental)

Ajuste automático do nível de 
luminosidade

Variadores

Detectores de 
movimento Berker by 
Hager 

ContactoresDetectores de 
presença de 
instalação no tecto 
(convencional, 

 ou DALI)

Programadores 
horários 
(convencionais ou 

)
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Automáticos de escada

2. Iluminação para corredores e áreas comuns

Detectores de 
movimento de 
instalação no tecto

Detectores de presença 
(convencional ou )

Detectores de 
movimento de 
instalação na parede 
IP55 (convencional ou 

)

Em áreas de passagem, a iluminação só é 
necessária por breves períodos de tempo.

Os detectores de movimento ou presença 
permitem ligar a iluminação quando alguém 
entra na área de detecção. Disponíveis em 
várias versões, sempre com um design 
discreto, podem ser instalados em qualquer 
parte, seja no tecto ou nas paredes.

3.  Iluminação para áreas de estacionamento coberto 
e/ou semi-coberto  

Detectores de 
movimento de 
hiper frequência de 
instalação no tecto IP54 

Detectores de 
movimento de 
instalação na parede 
IP55 (convencional ou 

)

O detector de movimento deve ser escolhido 
de acordo com o local de instalação.
Ambientes húmidos, com vapores, com 
poeiras ou temperaturas demasiado baixas 
ou altas poderão influenciar o desempenho 
de muitos detectores.

Por esta razão a gama da Hager oferece 
diferentes tipos de tecnologias adaptadas 
a diferentes aplicações. Por exemplo, a 
tecnologia de Hiper Frequência é perfeita 
para todos os locais mais exigentes, pois é 
imune à temperatura ambiente. Exemplo de 
aplicação: garagens.

Detectores de 
movimento  com 
design Berker by Hager    

Gestão da 
iluminação
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Exterior (montras, fachadas, letreiros, publicidade…)

Programadores 
astronómicos

Projectores 
(convencional ou 
RF )

Interruptores 
crepusculares e 
programadores 
horários, (convencional 
ou )

Quer seja para montras, letreiros luminosos 
ou para o exterior de uma moradia, existem 
várias formas de controlar a iluminação.

É possível gerir a iluminação exterior e 
interior de forma automática através de 
programadores horários, programadores 
astronómicos ou automáticos de escada.

É ainda possível efectuar o controlo baseado 
em factores externos:

- presença de pessoas: via detectores, 
- variação de luminosidade: via interruptores 
crepusculares.

Iluminação centralizada 
+ contactores + 
programadores horários

Automáticos de escada

4. Iluminação de exteriores
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Botões de 
pressão

Detectores de 
movimento

Detectores 
de parede 
IP55

Detectores 
de movimento 
IP54

Detectores 
de 
movimento

Detectores 
de presença

Detectores 
de presença 
DALI

Detectores 
de presença

Detectores 
de presença 
1/10 V  

Design 
Berker by 
Hager

85341229   
 

EE82x a 
EE87x, 
TRE52x, 
53x, 720 
(quicklink)

EE883 EE804
EE805

EE815 EE816 EE810
EE811

EE812

Modo automático 
- Interruptor 
unidirecional

X X X X X X X X X

Modo semiautomático 
(ligado por botão 
e desligado 
automaticamente por 
detector)

X X X X

Forçagem OFF 
ou para 
manutenção

X X Manutenção 
de 4 horas

X

Extensão da área 
(mec. + mód. extensão) 

X X X

Extensão da 
área 
(lig. paralelo)

X X X X

A Hager oferece uma vasta gama de soluções para a gestão da iluminação. As soluções 
convencionais e universais adequam-se a qualquer tipo de instalação. Eficientes e 
económicas, são adaptadas a edifícios novos ou a reabilitar.

As soluções  oferecem uma resposta aos requisitos da gestão térmica eficiente e 
excedem-nos em termos de flexibilidade, controlo zona a zona, por grupos de zonas ou 
globalmente, por controlo remoto. 

Soluções convencionais

Da tecnologia convencional à 
tecnologia mais avançada

-  Ideal para 
instalações 
sanitárias e áreas 
de estacionamento 
coberto

-  Detecção 
independente da 
temperatura

-  IP54

ref. EE883

Detector de 
movimento HF

-  Ideal para 
escritórios 
individuais e salas 
de reunião

-  Compacto e 
discreto

-  Pode ser ajustado 
por controlo remoto

ref. EE815

Detector de 
presençaFoco

ou

Gestão da 
iluminação
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Poupanças através do controlo da 
iluminação

- Iluminação centralizada e 
automatizada, uma solução ideal para 
desligar as luzes durante a noite,

- Controlar e regular a intensidade da 
iluminação,

- Programar cenários de iluminação, 
consoante a ocupação dos espaços

Foco

TX510 TCC520E TCC510S 85341229 
em design 
Berker Q.1 Módulo de saída  

TYA60xx
Variador TYA66x

TXB602F

TRBxxx TRE20x

Gateway DALI

Balastros DALI
TRE520

80143329 
em design 
Berker Q.1

80142329 
em design 
Berker Q.1

TU406 85656283 
em design 
Berker R.3

TR131A

BUS KNX

BUS DALI

Balastros standard

Soluções   

TYA670D

ou

TCC521E

80440100 
em design 
Berker Q.3
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A pensar no conforto

As janelas são a base do desempenho energético de um edifício. 
O desafio é saber como tirar o máximo partido da luz natural e do 
calor. A simplicidade e a eficiência orientam as escolhas técnicas.

Por que motivo se devem gerir os estores?

O controlo de estores, centralizado 
ou automático, oferece vantagens em 
diversas áreas: melhora o conforto 
térmico dos ocupantes do edifício, 
mantém uma temperatura interior 
agradável, aproveita a energia gratuita 
no inverno e evita a utilização do ar 

condicionado, actualmente presente na 
maioria dos novos edifícios.  

Os gases fluorados utilizados 
nos sistemas de ar condicionado 
são responsáveis por 2% das 
emissões de gases com efeito de 
estufa, mas os danos que causam 
são muito superiores (o seu 
impacto no aquecimento global é 
1300 a 24 000 vezes mais elevado 
do que o impacto do CO2 e têm 
uma durabilidade muito longa). 
É por isso que representam 
um verdadeiro perigo, embora 
apenas representem uma 
pequena percentagem do total 
das emissões de gases com 
efeito de estufa (GHG).   2 %

Comando 
de estores
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No verão ou no inverno, a vida é maravilhosa! 
Os comandos compactos encastrados 
permitem controlar mais facilmente os seus 
estores e persianas. Pode escolher o seu 
design preferido entre a vasta gama 
Berker by Hager.

Os estores e persianas também podem ser 
comandados automaticamente através de 
uma estação meteorológica.

Comandos centralizados ou automatizados

Comando 
centralizado para 
estores  
Berker Q.1 

Programador horário 
para estores 
Berker R.3  

Comando automático
consoante as 
condições
meteorológicas
(estação meteorológica 

)

Telecomandos RF 

Comando individual

Botão de comando para 
estores ( , RF ou 
convencional) Berker R.3 

Comandos para controlo de temperatura

Controlador de 
temperatura

Berker Q.3

Detector de abertura 
de janelas 

Programador horário 
digital
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Comando directo individual (852411xx)

Programação horária e comando centralizado (857411xx)

A Hager concebeu dois tipos de soluções para gerir estores. Por um lado, as soluções 
convencionais, universais e económicas e, por outro, soluções inteligentes  para um 
controlo ideal e optimizado dos estores e dos dispositivos para sombreamento.  

Soluções convencionais

Uma resposta para tudo

Programador horário 
de estores

- Com visor

- Função astronómica 
para comando 
baseado no nascer e 
pôr do sol

ref. 857411xx

Comandos de 
estores 
- Função de memória 
para execução 
automática

- Com porta-etiqueta 
e LED de estado

ref. 801423xx

Foco

Comando 
de estores
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TXA022 TG053A
Módulo de saída  
TYA604 a TYA610

TRBxxx TRE20x

TU406 TR131A

 Soluções  

85656283 
em design 
Berker R.3

TXB602F

80143329 
em design 
Berker Q.1

80142329 
em design 
Berker Q.1

80440100 
em design 
Berker Q.3
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Uma solução 
Hager 
para cada edifício
No mercado dos edifícios terciários, a marca Hager é um 
fornecedor líder de soluções personalizadas adaptadas às 
necessidades, aplicações e configurações de todos os tipos de 
edifícios. 
Seja para hotéis, residências assistidas, escritórios, centros comerciais ou mesmo para 
escolas e alojamentos colectivos, a Hager satisfaz as mais variadas necessidades e 
requisitos estipulados nas regulamentações térmicas para edifícios. Em conjunto com 
gestores de projectos, entidades contratantes e engenheiros especializados, as nossas 
equipas fazem parte da cadeia de qualidade. O objetivo é duplo: fornecer um bom nível 
de conforto e uma classificação ideal no âmbito do desempenho energético. 

19
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Soluções  
Hager
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Eficiência, fiabilidade, desempenho, 
simplicidade e serviço: todas estas 
qualidades estão concentradas na gama de 
soluções Hager para unidades de cuidados 
de saúde. Estas características permitem 
uma abordagem abrangente, que visa 
reconciliar o conforto de que os idosos mais 
necessitam e as poupanças de energia.

Sinónimo de poupança de energia, a 
gestão da iluminação e dos sistemas AVAC 
também assegura um ambiente confortável 
e acolhedor. As instalações podem ser 
controladas remotamente, reduzindo assim 
a necessidade do utilizador se deslocar, 
diminuindo o seu esforço físico.
Como interfaces directas entre o interior e 

o exterior, as paredes de vidro ou janelas 
são os únicos elementos de um edifício que 
conseguem aproveitar a luz solar. A ideia é 
tirar partido da luz natural e do calor para 
reduzir os consumos relacionados com 
a iluminaçao artifical e o aquecimento do 
edifício.

Os sistemas de controlo automático de 
estores da Hager oferecem um duplo 
benefício: tirar partido do sol no inverno 
para aquecer o edifício e fornecer protecção 
contra a incidência directa da luz solar no 
verão, mantendo o ambiente mais fresco.

Em unidades de cuidados de saúde e nas residências assistidas, 
um ambiente confortável é um requisito essencial. Tudo é criado 
para que os residentes se sintam em casa.

Soluções Hager para    
unidades de cuidados 
de saúde
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Gestão da iluminação

Soluções 
convencionais

Interruptores Variadores Detectores de 
movimento

Detectores 
de presença 
de instalação 
no tecto 

Detectores 
de 
movimento

Det. movimento 
estanques, HF, 
de instalação 
no tecto, IP54

Det. de 
movimento 
estanques, 
inst. na 
parede, IP55

Berker B.7 Berker B.7 
11371909

Berker Q.1 
8534xxxx

EE815 (ON/ 
OFF )
EE816 (DALI)

EE804
EE805

EE883 EE82x a 
EE87x

Área de recepção X X

Corredores, escadas, acesso aos quartos X X X

Quartos X X X

Sala de refeições X X

Sala comum X X X

Escritórios X X

Escadas, corredores de caves X X

Casa das máquinas X X X X X

Exteriores X

Interfaces de comando (iluminação, 
estores, sistemas AVAC)

Gestão da iluminação

Soluções   
Berker Q.1 
(iluminação, 
estores, 
cenários…)

Telecmd. 
RF KNX

Kit 
domovea*

Detetor de 
movimento
Berker Q.1

Detectores de 
presença de 
instalação no 
tecto  

Det. movimento 
RF estanques, 
de instalação na 
parede, IP55 

80660100 TU4xx TJA451 85345129 TCC510S, 
TCC520E (ON/
OFF) 
TCC530E 
(controlo de área 
dupla)
TCC521E (DALI)

TRE5xx (atenção 
ao alcance)

Área de recepção X X X X

Corredores, escadas, acesso aos quartos X X

Quartos X X X

Sala de refeições X

Sala comum X X X

Escritórios X X X X

Escadas, corredores de caves X

Casa das máquinas X X X X

Exteriores X

Soluções para unidades de 
cuidados de saúde

* Pode ser controlado por dispositivos móveis (iPhone, iPad,...)
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Comando de 
estores

Controlo de 
sistemas AVAC

Medição de 
energia

Programadores 
astronómicos, int. 
crepusculares, 
programadores 
horários

Botão de 
comando para 
estores

Gestão individual de 
zonas

Contadores 
de energia, 
analisadores de 
rede

EHxxx, EEN10x, 
EGxxx, EE18x

Berker R.3 
852411xx

Berker Q.1
2049xxxx, 2034xxxx, 
2030xxxx

 ECxxx,  SMxxx

X X

Sistema de medição 
do consumo

X X

X X

X X

X X

X 

Comando 
de estores

Controlo de sistemas AVAC Medição de 
energia

Interruptores 
crepusculares, 
programadores 
horários

Variadores Estação 
meteorológica 

Termóstatos 
de divisão

Detectores 
de abertura 
de janelas

Prog. 
horários 

Contadores 
de energia

TXA025, 
TXA022

TYA66x TG053A TX320 TXB30x ou 
TRC301B 
(atenção ao 
alcance)

TXA022 TE3xx

X X X X X

Sistema de 
medição do 
consumo

X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X

X

Complementos

Distribuição de energia

Calhas técnicas

Rodapés com LED

Blocos multitomada

Estações de 
carregamento para 
veículos eléctricos
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Soluções  
Hager
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Nos hotéis, depois das águas quentes 
sanitárias, o sistema AVAC e a iluminação 
são os principais itens de consumo de 
energia. Em média, a iluminação representa 
42% da electricidade consumida por um 
hotel. O ar condicionado também tem 
um impacto significativo na factura da 
electricidade das instalações. Devido aos 
custos de energia cada vez mais elevados, 
o consumo de energia tem de ser reduzido, 
garantindo simultaneamente a segurança e o 
conforto dos hóspedes. 

As nossas soluções de gestão da iluminação 
podem contribuir potencialmente para 
uma poupança substancial de energia. 
Estas soluções também contribuem para 
o empenho ambiental demonstrado pelos 
hotéis, que muitas vezes ambicionam 
uma abordagem mais amiga do ambiente. 
Programar a iluminação e variar a 
intensidade da iluminação, dependendo 
da divisão em si, traz um verdadeiro 
valor acrescentado e pode espelhar a 
modernidade de um edifício.

Soluções Hager para 
hotéis

Proporcionar maior conforto a clientes cada vez mais exigentes e 
aumentar a taxa de ocupação: uma clara prioridade para os hotéis, 
que é partilhada pela Hager. 
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Interfaces de controlo (iluminação, 
estores, sistemas AVAC)

Gestão da iluminação

Soluções  
Berker Q.1 
(iluminação, 
estores, 
ambiente/
cenários…)

Telecmd. 
RF KNX 

Kit 
domovea*

Detetor de 
movimento
Berker Q.1

Detectores de 
presença de 
instalação no tecto 

Detectores de 
movimento RF 
estanques, de 
instalação na 
parede, IP55

80660100 TU4xx TJA451 85345129 TCC510S, TCC520E 
(ON/OFF)
TCC530E (controlo 
de área dupla) 
TCC521E (DALI)

TRE5xx 
(atenção ao 
alcance)

Área de recepção X X X X

Corredores, escadas, acesso aos 
quartos X X

Quartos X X X X

Sala de refeições X

Sala de reuniões X X X X

Escritórios X X X

Escadas, corredores de caves X

Instalações sanitárias X X X

Estacionamento (Semi-) coberto X

Casa das máquinas X X X X

Exteriores X

Soluções para hotéis

   Gestão da iluminação

Interruptores Interruptores Variadores Detectores de 
movimento

Detectores 
de presença 
de instalação 
no tecto 

Detectores 
de 
movimento

Det. movimento 
estanques, HF, 
de instalação 
no tecto, IP54

Soluções 
convencionais

Berker S.1 Berker B.7 Berker B.7 
11371909

Berker Q.1 
8534xxxx

EE815
(ON/OFF)
EE816 (DALI)

EE804
EE805

EE883

Área de recepção X X X

Corredores, escadas, acesso aos 
quartos X X X

Quartos X X X X

Sala de refeições X X X

Sala de reuniões X X X

Escritórios X X X

Escadas, corredores de caves X

Instalações sanitárias X X X X

Estacionamento (Semi-) coberto X

Casa das máquinas X X X X

Exteriores

* Pode ser controlado por dispositivos móveis (iPhone, iPad,...)
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Comando 
de estores

Controlo de sistemas AVAC Medição de 
energia

Interruptores 
crepusculares, 
programadores 
horários 

Variadores Estação 
meteorológica 

Termóstatos 
de divisão

Detectores 
de abertura 
de janelas

Prog. 
horários 

Contadores 
de energia

TXA025, 
TXA022

TYA66x TG053A TX320 TXB30x ou 
TRC301B 
(atenção ao 
alcance)

TXA022 TE3xx

X X X X X

Sistema de 
medição do 
consumo

X

X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X

X

Complementos

Distribuição de energia

Calhas técnicas

Rodapés com LED

Blocos multitomada

Comando de 
estores

Controlo de 
sistemas AVAC

Medição de 
energia

Detectores 
de 
movimento 
estanques, 
de instalação 
na parede, 
IP55

Programadores 
astronómicos, 
interruptores 
crepusculares, 
programadores 
horários

Botão de 
controlo para 
estores

Gestão individual de 
zonas

Contadores 
de energia, 
analisadores de 
rede

EE82x a 
EE87x

EHxxx, EEN10x, 
EGxxx, EE18x

Berker R.3 
852411xx

Berker Q.1
2049xxxx, 2034xxxx, 
2030xxxx

 ECxxx,  SMxxx

X X

Sistema de 
medição do 
consumo

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X X

Estações de 
carregamento para 
veículos elétricos
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Soluções  
Hager
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De que forma podemos melhorar a nossa 
visibilidade, tornar a experiência de compras 
do cliente mais agradável e ainda poupar 
energia? Um desafio para as superfícies 
comerciais em que cada ponto de venda 
deve exibir os seus produtos. Assim, a 
iluminação representa uma grande fatia dos 
custos operacionais de uma marca.

A Hager confia na sua experiência em 
gestão da iluminação e nas suas equipas 
de designers de iluminação para satisfazer 
as necessidades dos seus clientes. Dada 
a complexidade que um projecto de 
iluminação implica, os nossos técnicos 
aplicam os seus conhecimentos de 
engenharia para criar iluminação para pontos 
de venda e aconselhar sobre os materiais a 
utilizar. 

Esta abordagem dá origem a soluções 
personalizadas. A palavra-chave é 
"flexibilidade". O equipamento de iluminação 
tem de ser modular para que possa 
adaptar-se a qualquer reorganização dos 
pontos de venda, mobiliário utilizado e 
referências de marca. Com as nossas 
soluções, também é possível programar 
cenários de iluminação com base no fluxo de 
vendas do local e implementar tecnologias 
de informação e de comunicação que 
permitem personalizar e adaptar a 
iluminação dos espaços comerciais.

Uma imagem colorida não é a única forma de promover uma 
área de vendas. A iluminação é um elemento chave para impor 
a identidade de uma marca. As soluções Hager combinam um 
sistema modular com poupanças de energia.

Soluções Hager para 
instalações terciárias
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Soluções para instalações 
terciárias

Controlo da iluminação

Soluções 
convencionais

Interruptores Detectores de 
movimento

Detectores 
de presença 
de instalação 
no tecto (nível 
elevado de 
detecção)

Detectores 
de presença 
de instalação 
no tecto (nível 
muito elevado 
de detecção)

Detectores de 
movimento

Detectores de 
movimento 
estanques, HF, 
de instalação 
no tecto, IP54

Berker S.1 Berker Q.1 
8534xxxx

EE815 (ON/OFF)
EE816 (DALI)

EE810
EE811
EE812

EE804
EE805

EE883

Montras/letreiros/fachadas

Área de vendas X

Escritórios X X X

Vestiários/instalações sanitárias X X X X

Armazéns X X X X

Exteriores

Interfaces de controlo (iluminação, 
estores, sistemas AVAC)

Gestão da iluminação

Soluções   
Berker Q.1 
(iluminação, 
estores, 
ambiente/
cenários…)

Telecmd. RF 
KNX

Kit domovea* Detetor de 
movimento 
Berker Q.1

Detectores 
de 
presença 
de 
instalação 
no tecto  

Detectores 
de presença 
de 
instalação 
no tecto 
(nível muito 
elevado de 
deteção)

Detectores de 
movimento 
RF 
estanques, de 
instalação na 
parede, IP55 

80660100 TU4xx TJA451 85345129 TCC510S, 
TCC520E 
(ON/OFF)
TCC530E 
(controlo 
de área 
dupla)
TCC521E 
(DALI)

TX510 
(ON/OFF)
TX511 (com 
regulação)

TRE5xx 
(atenção ao 
alcance)

Montras/letreiros/fachadas

Área de vendas X X X

Escritórios X X X X X

Vestiários/instalações sanitárias X X X

Armazéns X X X X

Exteriores X

* Pode ser controlado por dispositivos móveis (iPhone, iPad,...)
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Complementos

Distribuição de energia

Calhas técnicas

Rodapés com LED

Blocos multitomada

Comando de 
estores

Controlo de 
sistemas AVAC

Medição de 
energia

Detectores 
de 
movimento 
estanques, 
de instalação 
na parede, 
IP55

Programadores 
astronómicos, 
interruptores 
crepusculares, 
programadores 
horários

Variadores Botão de 
comando para 
estores

Gestão individual de 
zonas

Contadores 
de energia, 
analisadores 
de rede

EE82x a 
EE87x

EHxxx, 
EEN10x, 
EGxxx, EE18x

EVNxxx Berker R.3 
852411xx

Berker Q.1
2049xxxx, 2034xxxx, 
2030xxxx

 ECxxx,  
SMxxx

X

Sistema de 
medição do 
consumo

X X X

X X X

X

X

X X

Comando 
de estores

Controlo de sistemas AVAC Medição de 
energia

Interruptores 
crepusculares, 
programadores 
horários 

Variadores Estação 
meteorológica 

Termóstatos 
de divisão

Detectores 
de abertura 
de janelas

Programadores 
horários 

Contadores 
de energia

TXA025 
TXA022

TYA66x
TX211A
TYA670D

TG053A TX320 TXB30x ou 
TRC301B 
(atenção ao 
alcance)

TXA022 TE3xx

X

Sistema de 
medição do 
consumo

X X X X

X X X X X

X

Estações de 
carregamento para 
veículos elétricos
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Soluções  
Hager
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As equipas da Hager têm respondido 
sempre ao mesmo desafio: satisfazer 
as necessidades das empresas que 
ambicionam ser socialmente responsáveis e 
amigas do ambiente, ao mesmo tempo que 
se adaptam às suas restrições económicas. 
Como tal, os nossos engenheiros fornecem 
suporte para implementar soluções de 
eficiência energética nos escritórios.  

No âmbito do hardware informático, as 
nossas equipas trabalham a dois níveis. 
Primeiro, reduzir o consumo. As propostas 
geralmente incluem a implementação de 
sistemas automáticos para desligar estações 
de trabalho ou tomadas inteligentes, de 
modo a evitar o consumo de energia em 
standby. A nossa abordagem também 
implica a implementação de sistemas de 
medição adequados. O objetivo é monitorizar 
as alterações no consumo e incentivar os 
utilizadores a agir responsavelmente. 

As nossas soluções também se estendem 
à iluminação, que representa um elevado 
consumo de energia. Recomendamos a 
utilização de detectores de presença e de 
movimento para ligar e desligar as luzes no 
momento certo e no local certo, garantindo 
a segurança e o conforto dos utilizadores. 
Outra recomendação estratégica é 
programar e regular a iluminação para reduzir 
gastos desnecessários da iluminação em 
escritórios vazios, por exemplo.    

Soluções Hager para  
escritórios

Equipamento de TI, ecrãs, telefones e fontes de luz: numa empresa, 
a variedade de equipamentos encarece as facturas de energia. 
Medir e reduzir o consumo são objectivos claros para controlar 
custos e aumentar a competitividade. 
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Soluções para escritórios

   Gestão de iluminação

Interruptores Detectores 
de 
movimento

Det. presença, 
inst. no tecto 
(nível elevado de 
detecção)

Det. presença, 
inst. no tecto 
(nível muito 
elevado de 
detecção)

Detectores 
de 
movimento

Det. movimento 
estanques, HF, 
inst. no tecto, 
IP54

Det. mov.
estanques, 
inst. 
parede, 
IP55

Soluções 
convencionais

Berker S.1 Berker Q.1 
8534xxxx

EE815 (ON/OFF)
EE816 (DALI)

EE81x EE804
EE805

EE883 EE82x a 
EE87x

Área de recepção X X X

Corredores, escadas, acesso aos 
escritórios X X X

Escritórios individuais X X X

Gabinetes em open space X X X

Salas de reuniões X X X

Salas de convívio X X

Escadas, corredores de caves X X

Instalações sanitárias X X X X X

Estacionamento (Semi-) coberto X X

Casa das máquinas X X X X X

Exteriores X

Interfaces de controlo (iluminação, 
estores, sistemas AVAC)

Gestão de iluminação

Soluções  
Berker Q.1 
(iluminação, 
estores, 
ambiente/
cenários…)

Telecmd. 
KNX

Kit domovea* Detectores 
de 
movimento 
Berker Q.1

Detectores de 
presença de 
instalação no tecto  

Det. pres. 
inst. tecto 
(nível muito 
elevado de 
detecção)

Det. mov. RF 
estanques, 
inst. parede, 
IP55

80660100 TU4xx TJA451 85345129 TCC510S, 
TCC520E (ON/
OFF), TCC530E 
(controlo de área 
dupla)
TCC521E (DALI)

TX510 (ON/
OFF - ligar/
desligar)
TX511 (com 
regulação)

TRE5xx 
(atenção ao 
alcance)

Área de recepção X X X X X

Corredores, escadas, acesso aos 
escritórios X X

Escritórios individuais X X X X X

Gabinetes em open space X X X X

Salas de reuniões X X X X X

Salas de convívio X X

Escadas, corredores de caves X

Instalações sanitárias X X X

Estacionamento (Semi-) coberto X

Casa das máquinas X X X X

Exteriores X

* Pode ser controlado por dispositivos móveis (iPhone, iPad,...)
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Complementos

Distribuição de energia

Calhas técnicas

Rodapés com LED

Blocos multitomada

Estações de 
carregamento para 
veículos elétricos

Comando de 
estores

Controlo de 
sistemas AVAC

Medição de 
energia

Progr. astronómicos, 
int. crepusculares, 
programadores horários

Variadores Botão de 
comando para 
estores

Gestão individual de 
zonas

Contadores de energia, 
analisadores de rede

EHxxx, EEN10x, EGxxx, 
EE18x

EVNxxx Berker R.3 
852411xx

Berker Q.1
2049xxxx, 2034xxxx, 
2030xxxx

 ECxxx,  SMxxx

X X X

Sistema de medição do 
consumo

X X X

X X X

X X X

X X X

X

Comando 
de estores

Controlo de sistemas AVAC Medição de 
energia

Interruptores 
crepusculares, 
programadores 
horários

Variadores Estação 
meteorológica 

Termóstatos 
de divisão

Detectores 
de abertura 
de janelas

Programadores 
horários 

Contadores 
de energia

TXA025 
TXA022

TYA66x
TYA670D
TX211A

TG053A TX320 TXB30x ou 
TRC301B 
(atenção ao 
alcance)

TXA022 TE3xx

X X X X X

Sistema de 
medição do 
consumo

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X
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Soluções  
Hager
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Conforto, flexibilidade e poupança de energia 
estão no centro da solução Hager para 
escolas e universidades. Acima de tudo, a 
ideia é criar um ambiente iluminado e amigo 
do ambiente, que promova o debate e a 
partilha, o ensino e a aprendizagem: espaços 
reais e com vida, que possam ser adaptados 
para cumprir os requisitos de ensino em 
constante mudança.

Aqui, a arquitectura eléctrica é 
particularmente importante. Tem de dar 
respostas perfeitamente alinhadas com 
a necessidade de flexibilidade, tendo 
em conta a utilização intermitente das 
instalações e o desejo de responder aos 
desafios do desenvolvimento sustentável. 
Os sistemas de gestão da iluminação da 
Hager podem ser controlados por um 

dispositivo que desliga automaticamente 
as luzes quando a sala está vazia. Estes 
sistemas também permitem a estudantes 
e professores selecionar a iluminação que 
melhor se adequa às actividades – soluções 
que optimizam as condições de trabalho e 
resultam na redução de custos.

As nossas equipas, com experiência 
na gestão de grandes projectos e na 
mobilização de recursos, também 
estão empenhadas em cumprir prazos. 
Trabalham de perto com os clientes, sempre 
disponíveis, atentas, metódicas e rigorosas, 
fazendo uso dos seus conhecimentos 
tecnológicos para assegurar que todos os 
projectos são concluídos com sucesso, 
antes do início do ano lectivo.

Soluções Hager para  
escolas

Porque a sustentabilidade também é uma questão de educação, é 
importante oferecer aos utilizadores – alunos, professores, pessoal 
administrativo – uma vasta gama de soluções técnicas para um 
ambiente confortável e saudável, sem perder de vista a procura de 
poupanças globais. 
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Soluções para escolas

Gestão da iluminação

Soluções 
convencionais

Interruptores Detectores 
de 
movimento

Det. 
presença, 
inst. tecto 

Det. presença, 
inst. tecto (nível 
muito elevado 
de deteção)

Detectores 
de 
movimento

Det. movimento 
estanques, HF, 
inst. tecto, IP54

Det. mov. 
estanques, 
inst. parede, 
IP55

Berker S.1 Berker Q.1 
8534xxxx

EE815 
(ON/OFF)
EE816 
(DALI)

EE810
EE811
EE812

EE804
EE805

EE883 EE82x a 
EE87x

Pátio X X X

Corredores, escadas, acesso à sala de 
aula X X

Serviços administrativos X X X

Salas de aula X X X

Salas de funcionários X X X

Balneários X X X

Instalações sanitárias X X X X X

Casa das máquinas X X X X X

Exteriores X

Interfaces de controlo 
(iluminação, estores, sistemas 
AVAC)

Gestão da iluminação

Soluções  
Berker Q.1 
(iluminação, 
estores, 
ambiente/
cenários…)

Telecmd. 
KNX

Kit domovea* Det. 
movimento 
Berker Q.1

Det. presença, 
instalação tecto  

Det. presença, 
inst. tecto, 
(nível muito 
elevado de 
deteção)

Det. mov. RF 
estanques, de 
instalação na 
parede, IP55 

80660100 TU4xx TJA451 85345129 TCC510S, 
TCC520E (ON/
OFF)
TCC530E 
(controlo de área 
dupla)
TCC521E (DALI)

TX510 (ON/
OFF)
TX511 (com 
regulação)

TRE5xx 
(atenção ao 
alcance)

Pátio X X X

Corredores, escadas, acesso à sala de 
aula X X

Serviços administrativos X X X X X

Salas de aula X X X X X

Salas de funcionários X X X X X

Balneários X X

Instalações sanitárias X X X

Casa das máquinas X X X X

Exteriores X
* Pode ser controlado por dispositivos móveis (iPhone, iPad,...)
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Complementos

Distribuição de energia

Calhas técnicas

Rodapés com LED

Blocos multitomada

Comando de 
estores

Controlo de 
sistemas AVAC

Medição de 
energia

Prog. 
astronómicos, int.
crepusculares, 
progr. horários

Botão de 
comando para 
estores

Gestão individual de 
zonas

Contadores 
de energia, 
analisadores de 
rede

EHxxx, EEN10x, 
EGxxx, EE18x

Berker R.3 
852411xx

Berker Q.1
2049xxxx, 2034xxxx, 
2030xxxx

 ECxxx,  SMxxx

X

Sistema de medição 
do consumo

X X

X X

X X

X

Comando 
de estores

Controlo de sistemas AVAC Medição de 
energia

Interruptores 
crepusculares, 
programadores 
horários

Variadores Estação 
meteorológica 

Termóstatos 
de divisão 

Detectores 
de abertura 
de janelas

Programadores 
horários 

Contadores 
de energia

TXA025 
TXA022

TYA66x
TYA67x
TX211A

TG053A TX320 TXB30x ou 
TRC301B 
(atenção ao 
alcance)

TXA022 TE3xx

Sistema de 
medição do 
consumo

X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X

Estações de 
carregamento para 
veículos elétricos
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Soluções  
Hager



41

Num edifício colectivo, o desafio da 
redução do consumo energético entra 
muitas vezes em conflito com a realidade do 
dia-a-dia. Que grau de aquecimento deve 
ser fornecido a todos os residentes? De 
que forma é possível motivar os utilizadores 
que não estão preocupados com a factura 
da energia? De que forma pode ser 
evitado o comportamento dispendioso de 
determinadas pessoas?

A solução mais pragmática e eficiente 
consiste em automatizar a programação 
e regulação do aquecimento. Isto reduz 
automaticamente a temperatura de setpoint, 
numa ou em várias áreas, quando as 
pessoas estão a dormir ou ausentes, todos 
os dias da semana. 

Instalar contadores e sensores que 
comuniquem com o protocolo KNX facilita a 
análise e a monitorização do consumo. Os 
ocupantes podem utilizar um painel táctil 
para monitorizar as suas despesas com a 
energia e optimizar o seu orçamento através 
das recomendações da plataforma da Hager, 
que recolhe e interpreta os dados.

Como parte de uma abordagem de alta 
qualidade aos edifícios colectivos, a Hager 
também fornece soluções normalizadas 
e reproduzíveis, que aceleram a 
implementação e a conclusão do projecto. 
As áreas de design e desenvolvimento 
utilizam processos industrializados que 
reduzem o prazo de conclusão das 
operações.  

As residências modernas podem ser bastante eficientes a nível 
energético. Mas entre a teoria e a prática, quais são as melhores 
soluções para alcançar estes objectivos? Neste sector, a Hager 
tem sido sempre um interveniente inovador, colocando o ênfase na 
automatização e em sistemas inteligentes para consumo contínuo. 

Soluções Hager 
para residências 
colectivas, turismo, 
idosos e estudantes
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Soluções para residências colectivas, 
turismo, idosos e estudantes

Gestão da iluminação

Soluções 
convencionais

Interruptores Detectores 
de 
movimento

Variadores Detectores de 
presença de 
instalação no 
tecto 

Detectores 
de 
movimento

Det. movimento 
estanques, HF, 
instalação no 
tecto, IP54

Det. mov. 
estanques, 
instalação 
parede, IP55

Berker B.7 Berker Q.1 
8534xxxx

Berker B.7 
11371909

EE815 (ON/OFF)
EE816 (DALI)

EE804
EE805

EE883 EE82x a 
EE87x

Área de recepção X X

Corredores, escadas, acesso aos 
apartamentos X X X

Apartamentos X X

Sala de jogos X X

Escritórios X X

Escadas, corredores de caves X X

Casa das máquinas, caves X X X X X

Exteriores X

Interfaces de controlo (iluminação, 
estores, sistemas AVAC)

Gestão da iluminação

Soluções  
Berker Q.1 
(iluminação, 
estores, 
ambiente/
cenários…)

Telecmd. 
KNX

Kit 
domovea*

Detectores de 
movimento 
Berker Q.1

Detectores de 
presença de 
instalação no tecto  

Detectores de 
movimento 
RF 
estanques, de 
instalação na 
parede, IP55 

80660100 TU4xx TJA451 85345129 TCC510S, TCC520E 
(ON/OFF)
TCC530E (regulação 
de área dupla)
TCC521E (DALI)

TRE5xx 
(atenção ao 
alcance)

Área de recepção X X X X

Corredores, escadas, acesso aos 
apartamentos X X

Apartamentos X X X

Sala de jogos X X X

Escritórios X X X X

Escadas, corredores de caves X

Casa das máquinas, caves X X X X

Exteriores X

* Pode ser controlado por dispositivos móveis (iPhone, iPad,...)
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Complementos

Distribuição de energia

Calhas técnicas

Rodapés com LED

Blocos multitomada

Comando de 
estores

Controlo de 
sistemas AVAC

Medição de 
energia

Prog.
astronómicos, int. 
crepusculares, 
progr. horários

Botão de 
comando para 
estores

Gestão individual de 
zonas

Contadores 
de energia, 
analisadores de 
rede

EHxxx, EEN10x, 
EGxxx, EE18x

Berker R.3 
852411xx

Berker Q.1
2049xxxx, 2034xxxx, 
2030xxxx

 ECxxx,  SMxxx

X X

Sistema de medição 
do consumo

X X

X X

X X

X

Comando 
de estores

Controlo de sistemas AVAC Medição de 
energia

Interruptores 
crepusculares, 
programadores 
horários

Dimmers Estação 
meteorológica 

Termóstatos 
dos quartos 
com botão 
genérico

Detectores 
de abertura 
de janelas

Programadores 
horários 

Contadores 
de energia

TXA025 
TXA022

TYA66x TG053A TX320 TXB30x ou 
TRC301B 
(atenção ao 
alcance)

TXA02x TE3xx

X X X X X

Sistema de 
medição do 
consumo

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X

X

Estações de 
carregamento para 
veículos elétricos
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Rumo ao
desempenho

Desde quadros eléctricos a soluções de medição e equipamentos de 
montagem mural, a Hager disponibiliza uma vasta gama de soluções para 
edifícios do sector terciário. O objectivo é optimizar a eficiência energética dos 
sistemas eléctricos.  

Englobando tanto a 
distribuição de energia como 
a protecção, as soluções 
Hager são uma garantia 
de qualidade, segurança 
e fiabilidade. Todos os 
esforços são feitos no 
sentido de facilitar as tarefas 
diárias, seja durante a 

instalação, seja no arranque. 
Os diversos equipamentos, 
incluindo dispositivos de 
protecção modular, quadros 
e caixas, foram concebidos 
para distribuir energia 
eléctrica em segurança em 
todos os edifícios terciários.

Aplica-se a mesma lógica 
de segurança e simplicidade 
quando implementamos a 
nossa gama de calhas para 
cablagem, colunas e blocos 
multitomada. 

Os produtos podem ser 
personalizados e cumprem 
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os elevados requisitos da 
qualidade. A flexibilidade 
das instalações continua 
a ser o nosso objectivo: 
levar a energia e os 
dados ao sítio certo.  

Funcionalidade e 
instalação rápida são os 

pontos fortes da gama 
Hager, quer seja em 
edifícios novos ou em 
trabalhos de reabilitação. 

Para além destes 
produtos, oferecemos 
um serviço de apoio à 
mobilidade do utilizador. 

Fornecemos estações 
de carregamento para 
veículos eléctricos 
concebidas para utilizar 
em áreas públicas e em 
propriedades privadas.
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Na era dos edifícios inteligentes

Adeus ao utilizador passivo! Está a chegar 
um novo tipo de utilizador, que é activo e 
está orientado para o futuro. A automatização 
doméstica começou. Esta tecnologia, que 
combina técnicas de automatização, TI e 
electrónica, está agora a ser implementada 
nos edifícios para os tornar mais inteligentes. 
A possibilidade de programar, controlar e 
gerir estes dispositivos tendo em vista a 
redução do consumo de energia oferece 
muitas vantagens.

O sistema de automatização KNX da Hager 
gere todas as funções eléctricas no edifício 
para garantir que interagem de acordo com 
as necessidades.

Flexíveis e modulares, estas funções podem 
ser configuradas para se adaptarem às 
mudanças no edifício ou às necessidades 
dos ocupantes.  
As nossas soluções inteligentes, partilhadas 
por um ou mais edifícios e desenvolvidas 
através do protocolo KNX, também 
permitiram o surgimento de novos serviços. 
As ferramentas de medição e de controlo 
foram concebidas para gerir edifícios 
de forma mais eficiente. Reflectindo os 
conhecimentos técnicos do Grupo Hager, 
as nossas soluções inteligentes assentam 
em quatro áreas: gestão de iluminação de 
fachadas, gestão da iluminação, gestão de 
energia e visualização. 

Mais poupança de 
energia

Com os novos variadores, 
a Hager oferece uma 
gama de aparelhos de 
baixo consumo. Como 
exemplo, o consumo do 
TYA661B é de apenas 
0,32 W. Pode poupar até 
90% de energia!
Para instalações KNX, o TYA628C está 
equipado com um modo económico, 
que permite reduzir o consumo do 
dispositivo desligando o LED.

Como funciona?  

Numa instalação inteligente, o comando 
e a potência estão separados. As cargas 
são comandadas pelos actuadores KNX, o 
cabo Bus KNX ou o bus RF KNX permitem 
a comunicação entre os produtos KNX. Os 
órgãos de comando podem ser ligados a 
módulos de entradas livres de potencial. 
Os botões de pressão e os detectores de 
presença podem ser usados em todo o 
edifício.
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TG053A 
Estação 
meteorológica

40 A 
30 mA

Contacto 
livre de 

potencial

Aparelho de 
entrada

25 A 2 A 10 A 10 A 10 A

Bus KNX, 30 V

24 V

TJA450 
Servidor 
domovea

Visualização

Visualização

Router IP
RJ45

Câmara IP

TCC510S 
Detector de 
presença Termóstato 

multifunções 
KNX Berker B.IQ 

TXA30x 
2 ou 4 entradas 
encastradas

Berker S.1
2 botões

Berker Q.1
2 ou 4 botões, 
parametrizáveis

Berker Q.1
3 ou 6 botões, 
parametrizáveis

Detector de 
movimento 
Berker Q.1

Cave 
TRB302B

Porta 
entrada 
TRB304B

Terraço

Berker R.1 - transmissor de rádio de parede - 1 e 
2 saídas quicklink e quicklink solar 

Telecomando 
por rádio 
TU404

230 V~

TR131A 
Acoplador 
de media

Botões Berker by Hager instalados no BUS KNX

Estores ou 
persianas 
eléctricas, 1 motor 
por saída

SPxxx 
Aparelho 
de prot. de 
sobretensão 
principal

SPxxx 
Protecção 
fina

TXA30xTXA114 TYA62x TYA60xx TYA66x

4x

TRB30xA  
Módulo de 2 ou 4 
entradas

Visualização
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Um parceiro de confiança

Uma empresa pioneira que se converteu em
fornecedor de soluções globais
Desde o seu começo, a Hager
vincula o seu desenvolvimento
no avanço constante e
coerente na inovação. Todos
os anos, é investido 5% do
volume de negócios em I & D.

A Hager é uma empresa familiar independente que, hoje em dia, exerce a sua actividade no mundo

inteiro. A empresa baseia o seu trabalho na inovação e proximidade ao cliente.

1955
A 1 de Dezembro,
Oswald e Hermann
Hager em conjunto
com o seu pai Peter,
criam a empresa
Hager
Elektro-Plastic OHG
em Ensheim, perto
de Saarbrücken,
Alemanha.

1959
A empresa 
especializada 
em injecção de 
plástico  instala-se 
também em Obernai 
(França). Desde 
então a empresa 
está localizada 
em França e na 
Alemanha.

1968
A caixa de 
distribuição eléctrica  
é normalizada. 
A Hager é a 
primeira empresa a 
industrializar este 
produto e a partir 
deste momento, 
concentra-se na 
instalação eléctrica.

Parceiro local, 
presença mundial 
Tem um projecto? A Hager 
está lá para acompanhá-lo. 
O Hager Group está em 
condições de lhe fornecer 
todos os produtos 
necessários, e graças à sua 
capacidade de produção 
internacional e esforços 
de coordenação, os 
prazos têm sido reduzidos, 
garantindo assim o bom 
desenvolvimento do projecto.

Independentemente da 
complexidade das suas 
necessidades, saberemos 
estar à altura conjugando 
da melhor forma os nossos 
esforços.
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1996 – até hoje
A Hager diversifica-se para propor 
soluções completas.

A empresa adquire sucessivamente:
-  Tehalit - especializada na área de 

calhas técnicas
-  Flash - automação de edifícios
-  Weber - distribuição de energia
-  Berker - aparelhagem mural
-  Elcom - controlo de acessos.

1970
A Hager concebe 
e lança o primeiro 
corta-circuitos 
modular no 
mercado francês.

1988
A Hager 
proporciona 
soluções para 
a distribuição 
eléctrica nos 
locais de utilização 
profissional e nos 
edifícios terciários.

1990
Com o 
desenvolvimento do 
sistema domótico 
tebis, a Hager 
torna-se uma 
empresa pioneira no 
desenvolvimento de 
sistemas e meios 
comunicantes que 
irão revolucionar a 
domótica.

Hager é membro 
fundador da
asociação EIB em 
1990 (actualmente 
KNX)

O Hager Group tem mais 
de 50 anos de inovação. 
Este sucesso, deve-se 
principalmente aos nossos 
colaboradores, guiados 
pelo espírito de iniciativa e 
compromisso constante com 
a satisfação do cliente. Assim, 
formamos uma comunidade 
que partilha valores 
fundamentais: coragem, 
autenticidade e integridade. 
Esta cultura corporativa 
está enraizada nas nossas 
equipas locais, determinadas 
a prepararem-se para o futuro 

de um mercado em constante 
mutação. Na verdade, as 
exigências da vida moderna 
e a eficiência energética 
são tão importantes quanto 
o desafio de proporcionar 
autonomia a pessoas com 
mobilidade reduzida. Todas 
essas mudanças significam 
múltiplas oportunidades para 
os clientes. Os colaboradores 
e as colaboradoras da Hager 
estão cientes dos desafios e 
fornecem soluções inteligentes 
e serviços personalizados aos 
nossos clientes.

Daniel Hager, 
CEO

A nossa força
o espírito da empresa



Hager - Sistemas Eléctricos Modulares, S.A.
Estrada de Polima, n.° 673, Armazém C
Parque Industrial Meramar I - Abóboda
2785-543 São Domingos de Rana
Tel.: 214458450
Fax: 214458454

Agência Norte
Rua Professor Mota Pinto, 143
4100-356 Porto
Tel.: 228346650
Fax.: 228346650

e-mail: info@hager.pt
www.hager.pt
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