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3 Life is On | Schneider Electric

Simplicidade
 
A gama Unica 
utiliza inovadores 
elementos de 
design, pelo que é 
fácil de instalar.

Irresistivelmente Unica
Pegámos no altamente bem-sucedido design da gama Unica e fizemos 
uma mudança de visual notável. Descobrimos exatamente o que 
pretendem eletricistas, engenheiros e os seus clientes e criámos novas 
cores e materiais para combinar com qualquer decoração. A nova gama 
Unica inclui funções inovadoras, que a levarão às casas inteligentes do 
futuro. Bem-vindo à nova Unica – irresistível, atrativa e inovadora.

Novos designs irresistivelmente atrativos

A gama Unica apresenta um conjunto de novos designs, cores e materiais. Além do branco, inclui 
agora antracite, alumínio e uma ampla gama de cores modernas para combinar perfeitamente 
com qualquer decoração de interiores. Para os mais orientados para o design, a nova Unica 
também inclui texturas de vidro, pedra, madeira e metais verdadeiros.

Irresistivelmente simples

A inovação no design torna a gama Unica fácil de instalar, o que qualquer eletricista irá 
certamente agradecer. Pensámos em tudo, desde a instalação modular e soluções escaláveis à 
compatibilidade com versões anteriores da gama Unica.

Irresistivelmente pronta para o futuro

A tecnologia inovadora e intuitiva torna a Unica uma gama escalável que oferece funcionalidades 
com Bluetooth, soluções domésticas inteligentes Wiser, para que casas, escritórios e edifícios 
comerciais possam estar preparados para o futuro.

Edifícios residenciais e comerciais

A gama Unica foi concebida para oferecer a casas, escritórios e edifícios comerciais uma gama 
unificada. A combinação perfeita para qualquer instalação.W
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Irresistivelmente atrativa
Elegantemente trabalhada tendo em mente as tendências mais recentes e 
futuras, a nova gama Unica irá certamente chamar a atenção em qualquer 
residência ou edifício comercial.

Dois novos e atrativos designs

A nova gama Unica apresenta dois designs de espelhos: Unica Studio e Unica Pure. Unica Studio 
está disponível em três formatos: Studio, Studio Color e Studio Metal. Unica Pure adiciona um 
toque de elegância com materiais reais: vidro, pedra, borracha, madeira e metal.

Três cores de teclas e centros

A gama Unica permite-lhe combinar cada quadro com as três cores disponíveis para  teclas e 
centros.

Unica Studio

branco antracite alumínio

Unica Pure
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Unica Studio
Unica Studio oferece um formato moderno, combinado com três opções 
de materiais diferentes e várias cores, bem como texturas modernas e 
apelativas para satisfazer todos os estilos e gostos – Studio, Studio de Cor 
e Studio Metal.

Design intemporal

Unica Studio apresenta um quadro quadrado com cantos suaves e arredondados. Está disponível 
em três cores clássicas: branco, antracite e alumínio. O equilíbrio da forma com a função é 
sublime, com um design intemporal que se harmoniza perfeitamente com interiores modernos ou 
tradicionais.

Estilo moderno

Deixe a cor definir a personalidade dos seus clientes. Dê vida às áreas de habitação com quadros 
Unica Studio Color. Disponível em nove cores, inclui tonalidades para combinar com qualquer 
decoração e mobiliário.

Acabamentos elegantes

A Unica Studio Metal oferece acabamentos elegantes de metal em cinco cores exclusivas para 
ambientes elegantes e um visual discreto. Pode sentir a qualidade nas texturas delicadas e tons 
concebidos para conferir uma atmosfera sofisticada a qualquer cenário.

A combinação 
perfeita

Unica está 
disponível 
em diversas 
combinações de 
cor para combinar 
com qualquer estilo 
de decoração.
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7 Life is On | Schneider Electric

Unica Studio,  
branco

Unica Studio,  
antracite

Unica Studio,  
alumínio

Studio
A gama básica da Unica é a Studio. O branco é ideal para combinar 
com cores de parede mais claras, enquanto a antracite e o alumínio são 
acentos perfeitos para cores mais escuras, criando ambientes calorosos e 
acolhedores.
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Studio Color
Cinco cores suaves que combinam com todos os interiores, desde tons mais 

claros e luminosos a decorações mais ricas e aconchegantes. Além disso, quatro 

cores mais ousadas criam acentos vívidos em interiores despojados e acolhedores. 

Com os seus formatos modernos e superfícies lisas e curvas, a gama Unica Color 

é a cereja no topo do bolo de uma decoração de interiores inovadora e despojada.

Unica Studio Color,  
cinzento claro

Unica Studio Color,  
verde claro
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Unica Studio Color, 
ameixa

Unica Studio Color, 
bege

Unica Studio Color, 
branco

Unica Studio Color, 
cacau

Unica Studio Color, 
vermelho

Unica Studio Color, 
taupe

Unica Studio Color, 
cinzento escuro

Studio 
Color
 
Nove cores 
modernas 
e elegantes 
selecionadas pelos 
nossos designers.W
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Studio Metal
Tocar em Unica Studio Metal é uma experiência textural inigualável. A gama 
oferece cinco acabamentos ultramodernos e elegantes, que conferem um 
charme incontestável a residências modernas e escritórios. A superfície 
suave oferece uma nova experiência tátil, evitando ao mesmo tempo as 
marcas de dedos.

Unica Studio Metal, 
alumínio

Unica Studio Metal, 
bronze

Unica Studio Metal, 
ouro

Unica Studio Metal, 
aço

Unica Studio Metal, 
cobre
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Unica Pure
Em elegância pura, nada se aproxima da aparência e sensação luxuosa 
da Unica Pure. Com um design quadrado e elegante, incluindo painéis 
frontais feitos de autêntica pedra, madeira, borracha, metal e vidro, a gama 
introduz uma sensação realmente sofisticada a interiores de qualidade.

Borracha Pedra

Unica Pure,  
Borracha preta

Unica Pure, 
Pedra ardósia
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Unica Pure, 
Madeira carvalho

Madeira Metal

Vidro

Unica Pure,  
Vidro branco translúcido

Unica Pure, 
Madeira nórdica

Unica Pure, 
Vidro branco fosco

Unica Pure, 
Metal alumínio

Unica Pure, 
Vidro preto fosco
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15 Life is On | Schneider Electric

Irresistivelmente simples
Toda a nova gama Unica foi concebida para ser simples e fácil de instalar, 
com uma oferta tanto para residências particulares como aplicações 
comerciais.  É compatível com versões anteriores e é infinitamente 
escalável para um planeamento fácil e flexibilidade.

Fácil instalação

A gama Unica inclui chassis de fixação de 
design exclusivo, bem como interruptores 
e tomadas modulares, para simplificar ao 
máximo o trabalho do eletricista. O novo 
design torna a instalação simples, rápida 
e flexível. Os botões de libertação de fácil 
acesso, tomada com ligadores automáticos 
e espaço extra para cablagem são apenas 
algumas das inovações inteligentes. A 
abordagem modular oferece uma ampla gama 
de funções e de novas possibilidades.

Encaixe fácil

O novo tamanho dos mecanismos Unica 
permite o encaixe direto nas calhas de 
distribuição, para uma instalação mais rápida 
e fácil. Esta importante simplificação significa 
que um único tipo de mecanismo pode agora 
ser usado tanto para residências particulares 
como para edifícios comerciais.

Compatibilidade com versões anteriores

Dado que a Unica é há muito tempo uma 
escolha para residências particulares e 
edifícios por toda a Europa, era fundamental 
que a nova gama fosse compatível com 
versões anteriores. Foi por esta razão que 
criámos a nova gama Unica para se integrar 
facilmente com instalações existentes quando 
necessário.

Uma das funcionalidades mais importantes 

que inserimos na gama Unica foi a criatividade 

no design, de forma a que o eletricista possa 

instalar mais dispositivos de forma rápida, 

graças à simplicidade do próprio design.

Frédéric Beuvry 
SVP Industrial Design & Ergonomics
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Alinhamento perfeito 
Quando instala dois ou mais 
produtos num chassis de 
múltipla fixação, é importante 
que os encaixes estejam 
alinhados. O sistema de 
interbloqueio da Unica 
evita o desalinhamento e o 
deslizamento. Os encaixes e 
reentrâncias simples asseguram 
sempre um alinhamento 
perfeito.

Instalação simplificada
Para os eletricistas, a eficiência é maximizada com rapidez, facilidade 
e flexibilidade na instalação, o que tem tudo a ver com a simplicidade 
do sistema. Foi por esta razão que criámos a gama Unica com 
funcionalidades inteligentes, modular, intuitiva e super-rápida de instalar.

Chassis de fixação

Ajuste fácil 
As fendas dos parafusos permitem a rotação do 
mecanismo em qualquer direção para corrigir 
caixas de instalação desalinhadas. Estas fendas 
são perfeitas para parafusos padrão de caixas 
encastradas, pelo que a fixação é agora ainda 
mais fácil e segura.

Design intuitivo 
Design intuitivo de reentrâncias na parte frontal 
e traseira do chassis de fixação, permitindo 
à chave de fendas remover o mecanismo 
sem marcar o produto. Também evita lesões 
quando a chave de fendas é colocada na 
posição errada. Os mecanismos podem 
ser facilmente removidos da parte frontal e 
traseira.

Fixação segura 
Uma tolerância 
mais precisa entre o 
chassis de fixação e 
o mecanismo. Menos 
instável, o mecanismo 
assenta firmemente no 
chassis de fixação.

Instalação flexível 
Flexibilidade na 
instalação graças às 
laterais simétricas do 
chassis de fixação.

Ligação mais forte 
Tolerâncias mais precisas entre o chassis de 
fixação e o quadro criam uma ligação mais 
forte, para uma instalação mais fiável.

Design robusto 
O novo chassis de 
fixação Unica é maior 
e mais rígido, graças 
à janela mais pequena 
do encaixe, de 40 x 
40 mm. Isto confere 
robustez adicional 
ao chassis, de forma 
a evitar a distorção 
quando o aperto na 
instalação.

Manuseamento seguro 
As garras são protegidas 
com uma tampa de 
plástico para evitar 
ferimentos durante a 
instalação.

Fixação fiável 
O comprimento da garra foi aumentado para 
uma melhor fixação à caixa. Quando ouvir um 
som de clique, as garras estão perfeitamente 
inseridas no chassis de fixação.
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Converta-se ao design inteligente

Espaço extra 
Mecanismos com profundidade reduzida de 
21 mm, que oferecem na montagem espaço 
extra para cabos.

Ligação simples 
Um diagrama de ligação é impresso no verso 
do interruptor do botão de pressão para tornar 
as opções de ligação claramente visíveis.

Remoção fácil 
Os mecanismos podem ser removidos pela 
parte frontal e traseira, graças aos botões de 
libertação claramente visíveis.

Ligação rápida 
As patilhas de ligação rápida salientes são 
facilmente acessíveis, tornando a fixação e a 
libertação de fios rápida e fácil.

Encaixe seguro 
O mecanismo fica mais seguro no chassis 
de fixação graças ao design melhorado do 
sistema de encaixe.

Cablagem sem esforço 
As entradas cónicas dos cabos facilitam a 
ligação dos fios aos terminais. Mesmo os fios 
com maior diâmetro podem ser ligados mais 
rapidamente, graças às aberturas maiores.

Entradas de cabos tapadas 
As entradas dos cabos que não são 
necessárias são tapadas, evitando uma 
instalação incorreta.

Tomadas com ligadores automáticos

Espaço extra 
Mecanismos com profundidade reduzida, 
que oferecem na montagem espaço extra 
para cabos.

Remoção fácil 
Os mecanismos podem ser removidos pela 
parte frontal e traseira, graças aos botões de 
libertação claramente visíveis. A tecla também 
pode ser facilmente removida.

Proteção contra choques 
Os obturadores integrados protegem contra 
contactos acidentais e a entrada de objetos 
estranhos.

Estado Ligado/Desligado evidente 
A tecla basculante indica claramente o estado 
do interruptor nas posições de Ligado/
Desligado. Quando desligado, o ângulo do 
interruptor é agora mais largo para uma maior 
separação dos contactos, evitando assim 
arcos elétricos, tornando o interruptor mais 
seguro e melhorando o desempenho elétrico.

Cablagem sem esforço 
As entradas cónicas dos cabos facilitam a 
ligação dos fios aos terminais. Mesmo os fios 
com maior diâmetro podem ser ligados mais 
rapidamente, graças às aberturas maiores.

Fiação rápida 
Tomadas com ligadores automáticos e 
patilhas com código de cores tornam a fixação 
e a libertação de fios rápida e fácil, sem 
necessidade de retirar a placa central.

W
W

W
.C

AIA
DO.P

T



18 www.se.com/pt

Compatibilidade com 
versões anteriores
Dado que a Unica original é uma das gamas de interruptores e tomadas 
mais populares na Europa, queríamos que a nova gama Unica fosse 
compatível com versões anteriores.

Adaptador Mecanismo 
NOVA Unica

Mecanismo Unica 
com tecla Unica

OU

Quadro Unica

Quadro NOVA Unica 
Studio

Função NOVA  Unica 
com o estilo Unica

Mecanismo Unica com a 
tecla NOVA Unica

Mecanismo NOVA 
Unica

Chassis de 
fixação Unica

Chassis de 
fixação NOVA 

Unica

Função NOVA Unica 
com o estilo Unica

Função Unica com o 
estilo NOVA Unica

Quadro UnicaW
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Unica compatível com 
o sistema OptiLine
 A nova Unica mantém a compatibilidade com o sistema OptiLine, composto por 
calhas técnicas, caixas de chão, colunas e postos de trabalho. Garantindo a 
mesma rapidez e flexibilidade na instalação.

Um gama para todas as aplicações

A gama Unica permite instalações murais e 
em sistemas de distribuição, o que simplifica 
a gama sem comprometer o design. Os 
mecanismos instalados na parede e os 
instalados nas calhas são iguais, criando uma 
solução robusta e flexível.
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Simplesmente Unica System +
A gama Unica inspira a colaboração com estações de trabalho System +, 
que são modulares o suficiente para serem facilmente configuradas para 
criar qualquer combinação de funções. System + é ideal para escritórios 
ou outros edifícios comerciais onde várias funções são necessárias num só 
local.

Múltiplas opções

 Os novos postos de trabalho Unica System + 
estão disponíveis em vários tamanhos, incluindo 
orientação vertical e horizontal para a máxima 
flexibilidade. Estão disponíveis em caixas 
salientes e de encastrar. As caixas podem ser 
interligadas. 
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21 Life is On | Schneider Electric

Todas as caixas estão disponíveis em 
branco, alumínio e antracite para combinar 
com os mecanismos Unica. Estão 
disponíveis como componentes individuais 
(incluindo a caixa, chassis de fixação e 
tampas), e como kits pré-equipados com 
as funções mais comuns.

Seleção de cores e kits

Saliente

Vertical

Horizontal

Encastrável

Posto de trabalho, 
branco

Posto de trabalho, 
antracite

Posto de trabalho, 
alumínio
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Instalação rápida, segura e fácil
Quer sejam salientes ou de encastrar, na vertical ou na horizontal, as caixas Unica são 
inteligentemente concebidas com várias novas funcionalidades para uma instalação mais 
rápida, segura e fácil.

Interligue várias caixas 
Um pequeno adaptador permite a ligação de 
várias caixas.

Caixa encastrável Caixa saliente

Chassis de fixação

Design Quadro

Instalação mais 
fácil para cabos de 
dados 
A profundidade da 
caixa é de 50 mm 
para uma instalação 
mais fácil dos cabos 
de dados Cat6 e 6A.

Fixação fácil 
Os chassis de fixação podem 
ser montados diretamente 
nos postos de trabalho, sem a 
necessidade de ferramentas.

Encaixe flexível 
Pequenas barras permitem 
que sejam montados 
mecanismos individuais para 
maior flexibilidade e remoção 
simples. Qualquer mecanismo 
Unica pode ser montado nas 
caixas.

Segurança  
adicional 
Divisórias que mantêm os 
cabos de alimentação e 
de dados separados para 
uma segurança adicional.

Moldura larga 
plana 
Uma moldura larga 
plana permite a 
instalação perfeita na 
parede, mesmo que 
seja irregular.

Ajuste fácil 
Os orifícios de montagem 
permitem o movimento 
vertical e horizontal para 
um alinhamento perfeito 
em todos os casos.

Instalação flexível  
Várias entradas permitem 
a instalação sem 
a necessidade de  
usar ferramenta.

Pré-cortes para 
tubos com 
diâmetros de 25 mm 
e 20 mm Instalação  

mais rápida 
Unica System + inclui 
parafusos pré-montados 
e não enroscados, 
permitindo poupança de 
tempo na instalação.
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RJ45

Flexibilidade total 
Os centros podem ser 
usados com qualquer 
conector S-One da 
Schneider Electric.

Janelas de proteção 
Previnem a entrada de 
poeiras e outros objetos 
quando a tomada não está 
em uso.

Porta - etiquetas 
Identificação dos dispositivos conectados.

Instalação rápida 
Existem várias opções de tomadas RJ45. 
As versões duplas e quádruplas são fáceis 
e rápidas de instalar. Significa que apenas 
precisa de um dispositivo e menos espaço 
para até quatro conectores.

Ligadores de parafusos IPT 
As novas tomadas duplas Unica incluem 
terminais de autoconexão isolados. Não 
necessita de descarnar os fios com 
ferramentas - simplesmente insira os fios, 
feche as patilhas e o isolamento ocorre 
automaticamente. A desmontagem é também 
fácil e os mecanismos podem ser usados 
novamente.

Parafusos na parte 
traseira 
Não há necessidade 
de remover o 
espelho central para 
aparafusar

Tamanhos de cabos 
flexíveis 
Permite a utilização de 
cabos de 1,5 mm2 e  
2,5 mm2 cabos rígidos e 
flexíveis 

Instalação fácil 
As patilhas grandes 
podem ser abertas 
até 90°, o que oferece 
um acesso fácil 
para ligar e remover 
cabos.

Tomada dupla

Concebido para qualquer 
mecanismo Unica
Postos de trabalho Unica System + aceitam qualquer mecanismo Unica. Para uma instalação 
mais rápida, são também fornecidas tomadas duplas e mecanismos RJ45 com dois ou quatro 
conectores.

W
W

W
.C

AIA
DO.P

T



24 www.se.com/pt

W
W

W
.C

AIA
DO.P

T



25 Life is On | Schneider Electric

Connected
Technology
for Homes

Connected
Technology
for Homes

Irresistivelmente à 
prova do futuro
Seja o que for que procura, Unica tem as soluções certas, desde 
instalações elétricas padrão a sistemas totalmente conectados. Escalável 
e pronta para o futuro, Unica está preparada para residências inteligentes, 
com uma gama de produtos Wiser conectados.

Soluções inteligentes Wiser

Os produtos Wiser não deixam nada a desejar. Funções combinadas inteligentemente podem 
ser configuradas em qualquer produto ou grupo de produtos, para criar momentos especiais 
adequados às preferências dos seus clientes. 
Também poderá simplesmente programar e controlar os produtos Wiser através da aplicação 
intuitiva Wiser.

Soluções escaláveis com Wiser

WIser 
controlo 
individual

Wiser 
controlo da 
divisão

ATUALIZAÇÃOW
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Crie momentos especiais 
para o seu cliente…
Imagine ser capaz de definir o cenário do seu próximo jantar com apenas o 
toque de um botão no seu smartphone ou tablet. E que tal poder configurar 
a atmosfera para um filme de ação ou uma comédia romântica com o toque 
de um botão? Com os produtos Unica Wiser e a aplicação Wiser, aproveitar 
ao máximo cada momento é fácil.

Crie momentos

As funções que pode agrupar para momentos 
especiais são a iluminação e os estores.
Os seus momentos especiais podem ser o 
ambiente perfeito para cozinhar, apreciar uma 
refeição, fazer exercício, ler um livro ou ver um 
filme ou o seu programa desportivo preferido. 
momentos pode ser criado e ativado com a 
aplicação. Em seguida, com um simples toque, 
estará no cenário ideal.

Comece simples e expanda

Criar um sistema doméstico inteligente 
é simples e escalável com os produtos 
conectados Wiser. Pode começar com um 
único produto inteligente, como um regulador 
de luz que pode controlar manualmente ou 
através da aplicação Wiser. Posteriormente, 
poderá adicionar mais funções numa divisão 
e agrupá-las para criar novos momentos, à 
medida que a sua casa inteligente se expande.

Conectividade Bluetooth

Os produtos Unica Wiser conectam-se 
uniformemente à aplicação Wiser no seu 
smartphone ou tablet, através de tecnologia 
Bluetooth. Emparelhar um interruptor ou 
temporizador é fácil e permite-lhe controlar 
a sua função a partir de qualquer ponto na 
divisão.

Interruptores multitarefas Wiser

Mesmo um único interruptor Wiser pode 
oferecer funcionalidades multitarefas com 
diferentes funções combinadas para oferecer 
soluções inteligentes. Por exemplo, um 
regulador de luz também pode funcionar como 
um despertador. Pode até ajudar as crianças a 
adormecer lentamente com a função inteligente 
“Adormecer”. Ou que tal um sensor de 
movimento durante odia que se converte numa 
luz noturna à noite? 
 
Controlados através da aplicação, os produtos 
Wiser multitarefas da Unica oferecem muitas 
novas possibilidades para criar momentos 
perfeitos para os seus clientes.
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... e ganhar mais 
momentos para si
Além de ser rápido e fácil de instalar, os produtos Unica Wiser foram 
concebidos para serem muito fáceis de programar em apenas alguns 
toques na aplicação. Todos os momentos podem ser alcançados de forma 
fácil e eficiente com a gama Unica simplificada, dando-lhe mais tempo para 
os seus próprios “momentos” especiais. 
 
Programação fácil e rápida 
 
Todas as definições e programação de dispositivos individuais ou “momentos” pode ser feito 
através da aplicação Wiser. 
 
 
Mais possibilidades numa única gama 
 
Criámos a nova gama Unica Wiser para abranger todas as funções fundamentais em ambientes 
residenciais e comerciais com apenas um número seleto de produtos. Isto permite-lhe oferecer 
facilmente mais possibilidades aos seus clientes com uma única gama.
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Trabalhe de forma inteligente
Os smartphones e tablets não são usados apenas na sua vida privada. 
Também são parte do seu dia de trabalho. Desenvolvemos a aplicação Wiser 
para que os dispositivos Unica Wiser sejam super simples de configurar. Pode 
simplesmente configurar tudo a partir do seu dispositivo inteligente. 
 
 
Configuração simples da aplicação 
 
A aplicação Wiser tem uma interface simples e intuitiva, que lhe permite programar tudo sem 
a necessidade de formação ou ferramentas especializadas. A aplicação irá guiá-lo através do 
processo simples. 
 
 
Programação e ajustes simplificados 
 
Configurar e alterar as definições já não requer a remoção do mecanismo para aceder às 
parametrizações, nem precisa de trabalhar num ecrã pequeno do produto. Simplesmente, use a 
aplicação Wiser no seu smartphone ou tablet. Pode fazer alterações a qualquer momento com a 
aplicação.

Passo 1:  
Selecione o 
dispositivo

Passo 2:  
Emparelhe o 
dispositivo

Passo 3:  
Selecione a divisão

A aplicação Wiser pode ser programada em três passos simples. A aplicação orienta-o 
durante o processo:

Configuração fácil

1 2 3
Para smartphones e 
tablets:
A aplicação Wiser 
está disponível para 
dispositivos Android 
e iOS.W

W
W

.C
AIA

DO.P
T



30 www.se.com/pt

Controlo simples dos estores

Controlando manualmente os seus estores com o 
toque de um botão ou automaticamente com um 
temporizador, Unica oferece um nível mais alto de 
conveniência e segurança. Além disso, os seus 
estores protegem os seus interiores de danos pela 
luz solar e podem até impedir assaltos.

Redução dos custos de energia 

Os termóstatos Unica podem configurar uma 
temperatura e mantê-la num nível confortável 
enquanto a temperatura exterior varia, 
ajudando ao mesmo tempo a reduzir os custos 
de energia.

Unica não deixa nada a desejar
A nova gama Unica apresenta produtos inteligentes maravilhosamente 
concebidos, que oferecem maiores níveis de segurança, conforto 
e estilo para residenciais e escritórios. Desde possibilidades de 
iluminação criativa a conectividade e entretenimento, Unica abrange 
tendências e aplicações atuais e futuras.
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Conectividade 

A nova gama Unica inclui funções de 
conectividade para qualquer tipo de aplicações 
domésticas ou comerciais. Os carregadores 
USB «inteligentes» permitem carregar 
smartphones ou outros dispositivos diretamente 
na tomada, sem a necessidade de carregadores 
distintos. As tomadas RJ45 destinam-se a 
conectividade de redes por cabo, e as tomadas 
HDMI ligam componentes HDTV e AV de forma 
simples e ordenada.

Tomadas

As novas tomadas Unica incluem proteção 
infantil integrada, utilizando obturadores, que 
reduzem a probabilidade de uma criança 
inserir algo nos orifícios. As tomadas Unica 
também estão disponíveis com proteção IP44 
contra água e poeira.

Funcionalidade comercial

Concebidos para responder aos diferentes 
requisitos de hotéis, hospitais, escritórios e 
edifícios comerciais, os produtos Unica de 
funções especiais são a solução perfeita.

Controlo de iluminação

A gama inclui reguladores de luz rotativos 
e de botão de pressão para uma atmosfera 
leve e agradável, otimizada para iluminação 
convencional e por LED. O controlo automático 
da iluminação com detetores de movimento 
oferece maior segurança e eficiência energética.
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“All you need is Unica”
A Unica apresenta uma oferta de produtos com funcionalidades inteligentes. 
Pode facilmente configurar funções para se adequarem às preferências 
dos seus clientes, e a gama evoluirá mediante os seus requisitos para uma 
experiência completamente personalizável e adaptável.

Cozinha

Momento “Cozinhar” –   as luzes e lâmpadas 
principais são ligadas a alta intensidade, 
de forma a dar muita luz para confecionar a 
refeição perfeita. Bon appétit.

Momento “Jantar” – hoje é a noite; as luzes 
diminuem, lâmpadas selecionadas ligam-se 
e as luzes do jardim completam o cenário. 
Vamos festejar.

Corredor

Comando automático da iluminação durante o dia 
Unica apresenta um detetor de movimento que se converte numa luz noturna. 
Durante o dia, quando é detetado movimento, a luz acende-se e apaga-se após  
um período de tempo definido.

Função inteligente de luz noturna 
Altere a função de regulação de luz para um nível mais baixo de luminosidade, por 

exemplo, 15%, durante a noite, para se deslocar com segurança.

Quarto

Função de despertar e adormecer 
O regulador LED Unica é ideal para o quarto e todas as suas áreas de habitação. Adormeça lentamente todas 

as noites e acorde tranquilo, com luzes que diminuem e iluminam a 100 por cento a uma hora definida. Pense 

neles como um despertador suave para uma forma mais agradável de começar o dia.

Controlo automático de estores 
Os botões de pressão de estores Unica permitem-lhe abrir e fechar estores individuais ou agrupados, definindo 

as preferências do seu cliente para as horas de abrir e fechar com a aplicação Wiser.

Sala de estar

Momento “Ver um filme”–  os estores fecham-se, as luzes diminuem. Tal 
como gosta para uma noite de cinema perfeita. Luzes, câmara, ação. 
 
Momento “Ler um livro”– as luzes indiretas diminuem, a lâmpada do 
sofá acende-se e os estores abrem. Pés para cima.
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Detetor de 
 movimento

Carregadores USB

Regulador LED  
rotativo

Controlo de  
estores

Botão de pressão  
de controlo

Tomadas

Segurança

As tomadas Unica têm obturadores integrados 
que se fecham automaticamente quando uma 
ficha é retirada, impedindo a introdução de 
objetos estranhos para ajudar a proteger as 
crianças de choques elétricos.

Conectado

Num mundo digital, é cada vez mais 
importante estar conectado 24 horas por dia/7 
dias por semana. Unica oferece uma vasta 
gama de produtos, como carregadores USB 
para os seus tablets e smartphones, tomadas 
RJ45 ou HDMI, e muito mais.

Botão de pressão de controlo

Tenha a sua casa totalmente iluminada quando 
chega, inserindo simplesmente a sua hora 
de chegada aproximada. Também pode 
configurar as luzes para iluminarem a casa 
aleatoriamente durante o dia enquanto está 
ausente, dando a ilusão de que está alguém em 
casa. Os interruptores de botão de pressão com 
temporizadores Unica também lhe permitem ligar 
e desligar automaticamente as luzes do jardim. 
Apenas precisa de programar na aplicação e, 
com a função de relógio astronómico, os horários 
são automaticamente sincronizados com as 
mudanças de hora sazonais.
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Unica
Mecanismos
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10 AX - 250 V CA Interruptores
Interruptor Comutador 

de escada
Comutador 
de escada
luminoso

Inversor de 
grupo

Comutador 
de lustre

Comutador 
de escada
duplo

2 módulos

 branco NU320118 NU320318 NU320318S NU320518 NU321118 NU321318

 alumínio NU320130 NU320330 NU320330S NU320530 - NU321330
 antracite NU320154 NU320354 NU320354S NU320554 - NU321354

1 módulo

 branco NU310118 NU310318 NU310318S NU310518

 alumínio NU310130 NU310330 - NU310530
 antracite NU310154 NU310354 - NU310554

Características
 ● Ligação: ligadores de parafusos
 ● Cabos: 1 a 2,5 mm2 rígido/flexível
 ● Luminoso com teclas com visor e lâmpadas LED NU9825A e NU9825AZ

Mecanismos
Comandos

16 AX - 250 V CA Interruptores
Interruptor Comutador 

de escada
Interruptor 
bipolar

Interruptor bipolar
luminoso

2 módulos

 branco NU326118 NU326318 NU326218 NU326218S

 alumínio - NU326330 NU326230 NU326230S
 antracite - NU326354 NU326254 NU326254S

1 módulo

 branco NU316118 NU316318 NU316218 NU316218S

 alumínio - NU316330 - -
 antracite - NU316354 - -

Características
 ● Ligação: ligadores de parafusos
 ● Cabos: 1 a 2,5 mm2 rígido/flexível
 ● Luminoso com teclas com visor e lâmpadas LED NU9825A e NU9825AZ

Unica
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Mecanismos
Comandos

10 A - 250 V CA Botões de pressão
NA NA/NF NA com visor

símbolo 
campainha

símbolo
luz

símbolo 
campainha

símbolo
luz

 
2 módulos

 branco NU320618 NU320618C NU320618L NU323618 NU320618N NU320618CN NU320618LN

 alumínio NU320630 NU320630C NU320630L NU323630 NU320630N NU320630CN NU320630LN
 antracite NU320654 NU320654C NU320654L NU323654 NU320654N NU320654CN NU320654LN

1 módulo

 branco NU310618 NU310618C NU310618L NU313618 NU310618N

 alumínio NU310630 NU310630C NU310630L NU313630 NU310630N
 antracite NU310654 NU310654C NU310654L NU313654 NU310654N

Características
 ● Ligação: ligadores de parafusos
 ● Cabos: 1.5 a 2.5 mm2 rígido/flexível
 ● Luminoso com teclas com visor e lâmpadas LED NU9825A e NU9825AZ

Acessórios para interruptores e botões de pressão
Teclas simples com visor para Unica MGUp.ppp.pp
2 módulos

 branco NU920018 NU920018N NU920018U

 alumínio NU920030 NU920030N NU920030U
 antracite NU920054 NU920054N NU920054U

1 módulo

 branco NU910018 NU910018N NU910018U

 alumínio NU910030 NU910030N NU910030U
 antracite NU910054 NU910054N NU910054U

Lâmpadas LED 250 V AC
Vermelho Branco

NU9825A NU9825AZ
Características
Consumo 1,5 mA 0,05 mA

Aplicação para transformar interruptor 
em botão de pressão

S520299 

Características
 ● 10 molas + aplicador

Unica
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Botão de pressão - cordão
NA/NF - 10 A

2 módulos

 branco NU322620

 alumínio NU322630
 antracite NU322654

Botão de pressão - cartão
NA/NF - 10 A

2 módulos

 branco NU328318

 alumínio NU328330
 antracite NU328354

Comando de estores
Botão de pressão Interruptor
6 A 6 A

2 módulos

 branco NU320718 NU320818

 alumínio NU320730 NU320830
 antracite NU320754 NU320854

Interruptor chave
Botão de pressão - 16 A

2 módulos

 branco NU373118

 alumínio NU373130
 antracite NU373154

Características
 ● 3 posições

Mecanismos
Comandos especiais

Unica
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Mecanismos
Funções de conforto

Regulador de luz
Universal

2 módulos

 branco NU351418

 alumínio NU351430
 antracite NU351454

Tipo de carga
Lâmpadas LED  
230 V

RC: 5...100 VA
RL : 5...20 VA

Lâmpadas incandescentes  
230 V

5...200 W

Lâmpadas de halogéneo  
230 V

5...150 W

Lâmpadas 
BT 
halogéneo  
12 V

transformador 
eletrónico

5...150 VA

transformador 
ferromagnético

5...150 VA

Características
 ● Controle remoto através de um número ilimitado de botões de pressão
 ● Deteção automática da carga
 ● Instalação sem o condutor neutro
 ● Ligação por parafusos
 ● Função de memória
 ● Proteção contra sobrecargas, sobreaquecimento e curto-circuito

Termostato
Ambiente - 8 A Piso radiante - 10 A

2 módulos

 branco NU350118 NU350318

 alumínio NU350130 NU350330
 antracite NU350154 NU350354

Características
 ● Para aquecimento  

e ar condicionado
 ● Temperatura: 

+5 a +30ºC
 ● LED azul e vermelho 

para sinalização

 ● Piso radiante
 ● Temperaturas:  

+5 a +45ºC
 ● LED verde para 

indicação de carga
 ● LED vermelho para 

indicação de 
aquecimento

 ● Disponibilizado com 
sensor de temperatura 
de 4m

Interruptor horário
Interruptor horário - 10 A

2 módulos

 branco NU353518

 alumínio NU353530
 antracite NU353554

Características
 ● Programação de tempo: 5min a 8h
 ● Identificação do estado por LED
 ● 3 fios (neutro necessário)

Detetor de movimento
10 A

2 módulos

 branco NU352518

 alumínio NU352530
 antracite NU352554

Tipo de carga
Lâmpadas LED  
230 V

200 W

Lâmpadas incandescentes  
230 V

2200 W

Lâmpadas de halogéneo  
230 V

2000 W

Motor (monofásica)  
230 V 

1000 VA

Lâmpadas 
BT 
halogéneo  
12 V

transformador 
eletrónico

1050 VA

transformador 
ferromagnético

500 VA

Características
 ● Ligação por parafusos
 ● Instalação com o condutor neutro
 ● Ângulo de deteção:160º
 ● Área de deteção: 8m frontal e 8m lateral
 ● Controle remoto através de um número ilimitado de botões de pressão
 ● Deteção automática da carga
 ● Com botão ligar/desligar
 ● Programação de tempo:1...30min
 ● Opção mestre/escravo; dois detetores podem ser associados para abranger uma área maior

Unica
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Tomadas de corrente
90° Ligação 

rápida
Ligação 
por parafusos

Com tampa 
e ligador 
de parafusos

IP44

2 módulos

 branco NU305718 NU303718 NU303718TA NU003718

 alumínio NU305730 NU303730 NU303730TA -
 antracite NU305754 NU303754 NU303754TA -
 vermelho NU305703 NU303703 - -
 verde NU305706 - - -

Características
 ● 2P+T - 16 A - 250 V

Centros de tomada
2 módulos

 branco NU903718

 alumínio NU903730
 antracite NU903754

Para Unica MGU p.ppp.pp
2 módulos

 branco NU903718U

 alumínio NU903730U
 antracite NU903754U

45° Standard Com sinalização
4 módulos

 branco NU306718A NU306718AS

 alumínio NU306730A NU306730AS
 antracite NU306754A NU306754AS
 vermelho NU306703A NU306703AS
 verde - NU306706AS
 laranja - NU306761AS

Características
 ● 2P+T - 16 A - 250 V
 ● Ligação: ligadores IPT 
 ● Com obturadores

Tomada 
monobloco

Tomada dupla 
monobloco

 branco NU203718 NU206718

 alumínio - NU206730
 antracite - NU206754

Características
 ● Ligadores de parafusos
 ● Instalação numa só caixa de encastrar

Unica
Mecanismos
Tomadas
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Tomadas de dados RJ45
Cat. 5e UTP Cat. 6 UTP Cat. 6 STP Cat. 6 FTP Cat. 6A UTP Cat. 6A FTP
direita direita direita inclinada direita direita direita

2 módulos

 branco NU341118 NU341518 NU341718 NU340718 NU341918 NU344918

 alumínio NU341130 NU341530 NU341730 NU340730 NU341930 NU344930
 antracite NU341154 NU341554 NU341754 NU340754 NU341954 NU344954

 branco NU342018 NU342618

 alumínio NU342030 NU342630
 antracite NU342054 NU342654

1 módulo

 branco NU341018 NU341418 NU341618 NU340618 NU344718 NU344818

 alumínio NU341030 NU341430 NU341630 NU340630 NU344730 NU344830
 antracite NU341054 NU341454 NU341654 NU340654 NU344754 NU344854

4 módulos

 branco NU347818 NU348218 NU348418

 branco NU347918 NU348318 NU348518

Características
 ● Conector Actassi S-One
 ● Direita: com tampa e porta-etiqueta
 ● Inclinada: com porta-etiqueta

Unica
Mecanismos
Tomadas
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Centro de tomadas RJ45
Conector 
RJ45 S-One
direita inclinada

2 módulos

 branco NU941118 NU940718

 alumínio NU941130 NU940730
 antracite NU941154 NU940754

 branco NU942018

 alumínio NU942030
 antracite NU942054

1 módulo

 branco NU941018 NU940618

 alumínio NU941030 NU940630
 antracite NU941054 NU940654

4 módulos

 branco NU947818

 alumínio NU947830
 antracite NU947854

 branco NU947918

 alumínio NU947930
 antracite NU947954

Características
 ● Direita: com tampa e porta-etiqueta
 ● Inclinada: com porta-etiqueta

Optical fibre centre plates
SC/SC APC
Simplex

SC/SC APC
duplex

2 módulos

 branco NU943918 NU943818

 alumínio NU943930 NU943830
 antracite NU943954 NU943854

Características
 ● Suporte para adaptadores SC simplex e duplex
 ● Suporte para receber adaptadores de fibra óptica Actassi:
 - Adaptadores multimodo SC Duplex: ref. nº VDIB6031001 e 

VDIB60031002
 - Adaptadores monomodo SC Duplex: ref. nº VDIB6032001 e 

VDIB6032002
 - Adaptador SC APC Duplex monomodo: ref. nº VDBI6082002
 - Adaptador SC APC Simplex monomodo: ref. nº 

VDBI6082001

Mecanismos
Tomadas

Tomada de telefone
RJ12

2 módulos

 branco NU349718

 alumínio NU349730
 antracite NU349754

1 módulo

 branco NU349118

 alumínio NU349130
 antracite NU349154

Unica
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Mecanismos
Tomadas

Tomadas televisão e rádio
TV TV/FM R-TV/SAT FM/TV/SAT
fêmea, 
derivação 
única

derivação 
única

passagem terminal derivação 
única

passagem terminal derivação 
única

2 módulos

 branco - NU345118 NU345318 NU345218 NU345418 NU345618 NU345518 NU345018

 alumínio - NU345130 NU345330 NU345230 NU345430 NU345630 NU345530 NU345030
 antracite - NU345154 NU345354 NU345254 NU345454 NU345654 NU345554 NU345054

1 módulo

 branco NU346818 - - -

 alumínio NU346830 - - -
 antracite NU346854 - - -

Tomadas multimédia
VGA Mini Jack HDMI RCA

1 módulo

 branco NU343218 NU343318 NU343018 NU343118

 alumínio NU343230 NU343330 NU343030 NU343130
 antracite NU343254 NU343354 NU343054 NU343154

Tomadas USB, dados e carregadores
Tomada de dados Carregador tipo A

2 módulos

 branco - NU341818

 alumínio - NU341830
 antracite - NU341854

1 módulo

 branco NU342918 NU342818

 alumínio NU342930 NU342830
 antracite NU342954 NU342854

Características
 ● USB 2.0

 ● Potência de saída: 
 -  NU3418pp:  

5 V CC - max 2.1 A
 - NU3428pp: 5 V CC - 1 A

Centro de tomadas televisão e rádio
TV/FM R-TV/SAT

2 módulos

 branco NU944018 NU944118

 alumínio NU944030 NU944130
 antracite NU944054 NU944154

Unica
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Sinalização sonora
Besouro Campainha 

eletrónica
2 módulos

 branco NU378518 NU378618

 alumínio NU378530 NU378630
 antracite NU378554 NU378654

Características
 ● 230 V CC, 50/60 Hz
 ● Nível acústico: 

ajustável de 76 a 
80 dB/1 m

 ● Nível acústico: 
70 dB/1m

 ● 5 melodias
 ● Ligações máximas em 

paralelo à saída: 
 - 10 sem lâmpada
 - ou 3 com lâmpada

Sinalização luminosa
Luz sinalizadora
12-24 V CC 230 V CC
2 módulos

NU3773 NU3772
1 módulo

NU3774 NU3775
 ● Contém papéis verde, vermelho e transparente 

Mecanismos
Sinalização

Piloto autónomo de 
balizagem
2 módulos

NU3776

Características
 ● 45 lux / 25 cm
 ● Bateria integrada
 ● 230 V CA

Unica

W
W

W
.C

AIA
DO.P

T



44 Life is On | Schneider Electric

Mecanismos
Complementos

Tampa cega

2 módulos 1 módulo

 branco NU986618 NU986518

 alumínio NU986630 NU986530
 antracite NU986654 NU986554

Saída de cabos
16 A
2 módulos

 branco NU386218

 alumínio NU386230
 antracite NU386254

Características
 ● Diâmetro do cabo: de 6 a 12 mm

Unica
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Unica
Wiser
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Mecanismos
Funções de conforto Wiser

Interruptor Wiser
10 A
2 módulos

 branco NU353718

 alumínio NU353730
 antracite NU353754

Características
 ● Interruptor para várias aplicações como agendamento 

semanal usando a App Wiser, simulação de presença e 
temporizador

 ● LED luminoso quando em carga
 ● Controlo remoto através de smartphone ou tablet usando a 

App Wiser

Regulador de luz Wiser
Botão de 
pressão

Rotativo

2 módulos

 branco NU351518 NU351618

 alumínio NU351530 NU351630
 antracite NU351554 NU351654

Tipo de carga
Lâmpada LED  
230 V

RC: 7...100 VA
RL : 7...20 VA

RC: 7...100 VA
RL : 7...20 VA

Lâmpada incandescente  
230 V

14...200 W 14...200 W

Lâmpada de halógeneo 
230 V

14...150 W 14...150 W

Lâmpada de 
halógeneo 
BT 
12 V

Transformador 
eletrónico

14...150 W 14...150 W

Transformador 
ferromagnético

14...150 W 14...150 W

Características
 ● Controlo remoto através de vários botões de pressão
 ● Deteção automática da carga
 ● Função de memória
 ● Proteção contra sobrecargas, sobreaquecimento e curto-circuito
 ● Funções adicionais como a hora de deitar, hora de levantar e agendamento...podem ser 

ativadas usando a App Wiser

Detetores de movimento
com 
interruptor

com 
regulador 
de luz

2 módulos

 branco NU352618 NU352718

 alumínio NU352630 NU352730
 antracite NU352654 NU352754

Tipo de carga
Lâmpada LED  
230 V

200 W RC: 7...100 VA
RL : 7...20 VA

Lâmpadas fluorescentes 
compactas

200 W -

Lâmpada incandescente  
230 V

2200 W 14...200 W

Lâmpada de halógeneo 
230 V

2000 W 14...150 W

Lâmpada de 
halógeneo 
BT 
12 V

Transformador 
eletrónico

1050 VA 14...150 W

Transformador 
ferromagnético

500 VA 14...150 W

Características
 ● Instalação com neutro
 ● Área de deteção: 8m frontal e 8m lateral
 ● Ângulo de deteção:160º
 ● Configuração com parametrização de tempo, nível de luminosidade...é feito na App Wiser
 ● Com botão de pressão para variação (só na versão variador de luz) e ligar/desligar

 ● Consultar 
Reguladores de luz 
Wiser para mais 
características

Comando de estores Wiser
4 A
2 módulos

 branco NU350818

 alumínio NU350830
 antracite NU350854

Características
 ● Controlo local dos estores ou remotamente através do 

smartphone ou tablet usando a App Wiser
 ● Agendamento semanal
 ● Pode ser usado para controlar até 10 botões de pressão de 

estores que controlam individualmente um estore

Unica
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Unica
Quadros
Caixas
& Chassis
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Quadros

Studio
branco alumínio antracite

1 elemento
(2 módulos)

NU200218 NU200230 NU200254

2 elementos
(2 x 2 
módulos)

NU200418 NU200430 NU200454

3 elementos
(3 x 2 
módulos)

NU200618 NU200630 NU200654

4 elementos
(4 x 2 
módulos)

NU200818 NU200830 NU200854

5 elementos
(5 x 2 
módulos)

NU201018 NU201030 NU201054

Studio Color
Cor frente verde vermelho ameixa cacau branco
Cor atrás branco branco branco branco preto branco

1 elemento
(2 módulos)

NU280211 NU280213 NU280214 NU280216 NU280217 NU280218

2 elementos
(2 x 2 
módulos)

NU280411 NU280413 NU280414 NU280416 NU280417 NU280418

3 elementos
3 x 2 
módulos)

NU280611 NU280613 NU280614 NU280616 NU280617 NU280618

4 elementos
(4 x 2 
módulos)

NU280811 NU280813 NU280814 NU280816 NU280817 NU280818

Cor frente cinzento cinzento claro taupe
Cor atrás branco preto branco branco preto

1 elemento
(2 módulos)

NU280221 NU280222 NU280224 NU280226 NU280228

2 elementos
(2 x 2 
módulos)

NU280421 NU280422 NU280424 NU280426 NU280428

3 elementos
(3 x 2 
módulos)

NU280621 NU280622 NU280624 NU280626 NU280628

4 elementos
(4 x 2 
módulos)

NU280821 NU280822 NU280824 NU280826 NU280828

Unica
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Quadros

Studio Metal
Cor frente bronze aço  alumínio cobre
Cor atrás branco preto preto branco preto branco preto

1 elemento
(2 módulos)

NU280250 NU280252 NU280253 NU280255 NU280256 NU280257 NU280258

2 elementos
(2 x 2 
módulos)

NU280450 NU280452 NU280453 NU280455 NU280456 NU280457 NU280458

3 elementos
(3 x 2 
módulos)

NU280650 NU280652 NU280653 NU280655 NU280656 NU280657 NU280658

4 elementos
(4 x 2 
módulos)

NU280850 NU280852 NU280853 NU280855 NU280856 NU280857 NU280858

Quadros para perfis
branco alumínio antracite

1 módulo NU200118 NU200130 NU200154

Quadro IP44
branco

1 elemento
(2 módulos)

NU044218

Pure
alumínio borracha madeira 

nórdica
madeira 
carvalho

vidro 
branco

vidro 
preto

ardósia branco 
translúcido

1 elemento
(2 módulos)

NU600280 NU600282 NU600283 NU600284 NU600285 NU600286 NU600287 NU600289

2 elementos
(2 x 2 
módulos)

NU600480 NU600482 NU600483 NU600484 NU600485 NU600486 NU600487 NU600489

NU6004V80 NU6004V82 NU6004V83 NU6004V84 NU6004V85 NU6004V86 NU6004V87 NU6004V89

3 elementos
(3 x 2 
módulos)

NU600680 NU600682 NU600683 NU600684 NU600685 NU600686 NU600687 NU600689

4 elementos
(4 x 2 
módulos)

NU600880 NU600882 NU600883 NU600884 NU600885 NU600886 NU600887 NU600889

Unica

W
W

W
.C

AIA
DO.P

T



51 www.se.com/pt

Caixas e chassis

Chassis
2 módulos
Zamak Plástico

NU7002 NU7002P

Acessórios
Garras Protetor de tinta Adaptador

NU7892 NU7802 U0.582

Características
 ● Para chassis zamak
 ● Com proteção em plástico 

verde

 ● Para 2 módulos  ● Para quadros MGU7.ppp

Caixas de superfície
1 elemento 2 elementos

Para quadros Unica Studio

 branco NU800218 NU800418

Caixa de encastrar
1 módulo

MGU8.601

Unica
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Unica
System+
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Unica System +

Postos de trabalho salientes 
verticais

2 colunas 
x 4 módulos

3 colunas 
x 4 módulos

4 colunas 
x 4 módulos

 branco NU122418 NU123418 NU124418

 alumínio NU122430 NU123430 NU124430
 antracite NU122454 NU123454 NU124454

Postos de trabalho salientes 
horizontais

2 filas 
x 8 módulos

2 filas 
x 10 módulos

 branco NU121820 NU121020

Postos de trabalho de encastrar 
horizontais

2 filas 
x 8 módulos

2 filas 
x 10 módulos

 branco NU171820 NU171020

Postos de trabalho de encastrar 
verticais

2 colunas 
x 4 módulos

3 colunas 
x 4 módulos

4 colunas 
x 4 módulos

 branco NU172418 NU173418 NU174418

 alumínio NU172430 NU173430 NU174430
 antracite NU172454 NU173454 NU174454

Acessório calha DIN
1 ou 2 módulos de 18mm

 NU9800
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