


INOVA

www.alumbra.com.br

instalação exclusiva, rente à parede





Inova é a linha da Alumbra que une a beleza de seus traços 

retos e modernos, tecnologia em sua linha de produção e 

preços econômicos que cabem em qualquer orçamento. Nas 

próximas páginas você vai conhecer detalhes desta solução 

feita para você.

mais do que 
você espera
por menos

do que
imagina



presilhas de fixação conjunto

+

Dimensional

A tecnologia de produção de Inova garante custos reduzidos. É a opção ideal para o lojista 

que quer vender sempre mais e para o consumidor que tem um orçamento enxuto sem 

abrir mão de beleza e tampouco da qualidade certificada Alumbra.
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instalação 
exclusiva 
rente à
parede

1 Sistema exclusivo de instalação

por meio presilhas serrilhadas que 

substituem os suportes e permitem 

instalação gradual nivelando

as placas à parede

3 É uma linha monobloco, ou seja, já 

vem pronta para ser instalada. facilita 

a compra nas lojas de autosserviço

2 Acabamento polido, na cor branca

e um toque de brilho extra valoriza

o design das placas
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Quero uma solução 

que otimize meu 

estoque e atenda às 

necessidades dos 

meus clientes”

“
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produto totalmente 

à mostra

instruções para 

instalação

logotipo da linha 

em destaque

logotipo da 

empresa

já vem com 2 presilhas 

e 2 parafusos de 35mm

3

4

5

3

2

4

5

1

A Alumbra entende a importância 

de criar um ambiente favorável 

às vendas, por isso listamos as 

vantagens de nossas embalagens

pra fazer 
bonito no 

pdv
1

2
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segura
e confiável

Você pode confiar nos produtos 

da linha Inova, pois são 

produzidos num processo de 

fabricação certificado e com 

5 anos de garantia.

5
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(A)

(B)

sistema exclusivo 
de instalação

Em uma instalação elétrica, é possível encontrar situações onde 

as caixas de derivação estejam instaladas niveladas à parede (A), 

ou mais profundas (B). Para ambas situações, Inova garante 

ajuste e nivelamento das placas à superfície.
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1. Recomendamos a instalação 

em caixas de alvenaria que 

atendam as especificações 

da norma ABNT NBR5431, 

em que a distância mínima 

entre os centros dos furos das 

“orelhas” seja de 83,5mm (+ / - 

0,5mm). O primeiro passo para 

a instalação é fixar os parafusos 

na caixa de embutir e organizar 

a acomodação dos fios e cabos

2. DEPOIS de fixar os parafusos 

nas caixas de derivação, encaixe 

a presilha serrilhada através da 

cavidade indicada e direcione-a 

até o ponto central.

Lembre-se: é possível utilizar 

dois modelos de parafusos, 35 

e 50mm

3. Com o auxilio de uma 

ferramenta (chave), parafuse a 

presilha serrilhada até deixá-la 

nivelada à superfície da parede. 

Para o agarramento ideal da 

placa, recomendamos que 

as presilhas serrilhadas sejam 

niveladas ou instaladas com 

sobreposição de 3mm à no 

máximo 5,5mm em relação à 

superfície da parede

4. Por se tratar de uma linha 

monobloco, que não utiliza o 

sistema de suporte, a instalação 

elétrica de Inova é feita antes da 

aplicação do conjunto à parede, 

ou seja, fora da caixa

5. Depois de realizada a 

instalação dos fios, encaixe as 

guias de fixação da placa nas 

presilhas serrilhadas e pressione 

até que a placa se nivele à 

superfície da parede

6. Pronto. Instalação concluída. 

Para a retira das placas, utilize a 

cavidade no canto inferior com 

o auxílio de uma ferramenta 

(chave) que apoiada à parede 

fará uma alavanca permitindo a 

desmontagem do conjunto

instalação
Inova proporciona instalação perfeita através de um sistema exclusivo de presilhas serrilhadas que permitem o 

ajuste e nivelamento do conjunto em caixas instaladas com profundidade de até 50mm
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5464

5444

5466

5447

5468

5445

5449 5461

INTERRUPTORES + TOMADAS 

   Ref.    Emb.Descrição do Produto

5449

5450

5451

5452

5461

5462

5463

16

10

1 interruptor simples + 1 tomada 10A

1 interruptor paralelo + 1 tomada 10A

1 interruptor simples + 1tomada 20A

1 interruptor paralelo + 1 tomada 20A

2 interrutores simples + 1 tomada 10A

1 interruptor simples + 1 paralelo + 1 tomada 10 A

2 interruptores paralelos + 1 tomada 10A

5494

ACESSÓRIOS

   Ref.    Emb.Descrição do Produto

5494

5426

5427

20

50

30

1 placa 4x2 cega com pré corte saída de fio

Presilhas + parafusos - p/ placas 4x2” (2 peças)

Presilhas + parafusos - p/ placas 4x4” (2 peças)

CAMPAINHA

   Ref.    Emb.Descrição do Produto
Características
     Técnicas

5460 10127/220 V~Campainha de embutir bivolt tipo cigarra

ELETRÔNICOS

   Ref.    Emb.Descrição do Produto
Características
     Técnicas

5464

5465

5466

5467

5468

6

127V/300W

220V/600W

127V/300W

220V/600W

     Bivolt

Variador de luminosidade rotativo

Variador de luminosidade rotativo 

Controle de ventilador

Controle de ventilador

Sensor de presença

54415440

PULSADORES

   Ref.    Emb.Descrição do Produto
Características
     Técnicas

5440

5441
2010A 250V~

Pulsador p/ campainha c/ sino gravado

Pulsador p/ minuteria c/ lâmpada gravada

TOMADAS (PADRÃO NBR14136)

Branca Vermelha
   Emb.

5445

5446

5442

5443

5444

5447

5448
20

16

Descrição do Produto

Tomada 2P+T 10A

Tomada 2P+T 20A

2 tomadas 2P+T 10A

1 tomada 10A + 1 tomada 20A

2 tomadas 2P+T 20A

5458 5459

5460

5457

TOMADAS PARA TELEFONIA, VDI E TV

   Ref.    Emb.Descrição do Produto

5457

5458

5459

20

Tomada para telefone tipo Jack RJ 11

Tomada para telefone tipo Jack RJ 45 - Cat. 5E

Tomada Coaxial

INTERRUPTORES

   Ref.    Emb.Descrição do Produto
Características
     Técnicas

5433

5434

5435

5436

5437

5438

5439

5453

5454

5455

5456

5496

5497

20

10

10

16
25A 250V~

10A 250V~

10A 250V~

10A 250V~

1 interruptor simples

1 interruptor paralelo

1 interruptor intermediário

1 interruptor bipolar

2 interruptores simples

1 interruptor simples e 1 paralelo

2 interruptores paralelos

3 interruptores simples

2 interruptores simples + paralelo

1 interruptor simples + 2 paralelos

3 interruptores paralelos

1 interruptor bipolar simples

1 interruptor bipolar paralelo

5433 5437 5453 5497

Inova

Conjuntos 4x2 com placa + Presilhas



Imagens ilustrativas
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INTERRUPTORES

   Ref.    Emb.Descrição do Produto
Características
     Técnicas

5470

5471

5472

5473

5474

5475

5476

5485

5488

5489

5490

10

5

10A 250V~

10A 250V~

2 interruptores simples

1 interruptor simples + 1 paralelo

2 interruptores paralelos

4 interruptores simples

3 interruptores simples + 1 paralelo

2 interruptores simples + 2 paralelos

4 interruptores paralelos

6 interruptores simples

5 interruptores simples + 1 paralelo

4 interruptores simples + 2 paralelos

2 interruptores simples + 4 paralelos

5470 5473 5485

TOMADAS PARA TELEFONIA, VDI E TV
   Ref.    Emb.Descrição do Produto

5491

5492

5493

10

1 tomada tipo Jack RJ 45 Cat. 5E + pré corte saída de fio

1 tomada tipo Jack RJ 11 + pré corte saída de fio

1 tomada coaxial + pré corte saída de fio

5470 5473 5485

PLACAS
   Ref.    Emb.Descrição do Produto

5495 101 placa 4x4 cega com pré corte saída de fio

TOMADAS

5

   Ref.    Emb.Descrição do Produto

5480

5481

5484

10
2 tomadas 10A

1 tomada 10A + 1 tomada 20A

4 tomadas 10A

5495

5480 5484

INTERRUPTORES + TOMADAS
   Ref.    Emb.Descrição do Produto

5482

5483

5477

5478

5479

10

5

1 interruptor simples + 1 tomada 10A

1 interruptor paralelo + 1 tomada 10A

3 interruptores simples + 1 tomada 10A

2 interruptores simples + 1 paralelo + 1 tomada 10A

3 interruptores paralelos + 1 tomada 10 A

5482 5477

Inova

Conjuntos 4x4 com placa + Presilhas


