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Estilo e design juntos

Unica Top Unica Plus Unica Basic
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Única na arquitetura
A Schneider Electric, uma empresa que contribui com os desafios atuais da arquitetura:
desenvolvimento sustentável, conforto, acessibilidade e universalidade das construções, oferecendo 
soluções simples e capazes de responder às demandas específicas e às perspectivas técnicas e 
culturais dos projetos.

Única como você
Sucesso de design e tecnologia no mercado europeu, a linha Unica foi desenvolvida para atender às 
demandas do mercado residencial e predial por projetos ainda mais exclusivos e inovadores.  
Viver com o máximo de conforto, sofisticação e qualidade de vida, isso é Unica.
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Unica. Tecnologia 
aplicada ao design

A linha modular completa é Unica

A linha Unica é o resultado de um objetivo simples: aplicar a tecnologia ao design. O processo de 
fabricação é direcionado pela mais avançada tecnologia, aliando cores e formas simples, design 
moderno e discreto e os mais inovadores materiais (termoplástico auto-extinguível de alto 
desempenho, madeira natural de reflorestamento e metais nobres). Sempre com foco na 
sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, com a Unica, a Schneider Electric evolui ainda mais no 
desenvolvimento de uma linha de interruptores e comandos elétricos moderna, tecnológica e única.

Graças aos seus módulos, suportes e placas independentes, Unica é uma linha completa e 100% 
modular. Versátil, permite uma infinidade de possibilidades de montagem e combinações de cores e 
funções, podendo ser utilizada nos mais variados projetos residenciais, prediais e corporativos, entre 
outros. Unica é:

• Versatilidade na instalação
• Variedade de funções elétricas e eletrônicas
• A evolução da estética do design
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Única no design: 
elegância e discrição

Placas com acabamento em diferentes materiais garantem mais sofisticação e harmonia ao design.

A inclinação lateral da placa, quando em contato com a 
parede, produz um elegante e inovador efeito de aderência, 
graças à combinação de formas e cores.

Formas sintetizadas ao máximo para uma perfeita harmonia 
estética e ergonômica.

Fixação da placa no suporte, por meio de garras que 
permitem um encaixe perfeito no suporte.

Placas 
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Suportes 

Placas com 5 acabamentos e 3 tamanhos diferentes

Suportes para placas 4” x 2” (para até 3 módulos),
4” x 4” (para até 6 módulos) e 2” x 2” (para até 2 módulos).

Fabricados em termoplástico auto-extinguível, não 
propagam chamas e não produzem gases tóxicos. Robustos 
e resistentes.

Mais seguros, não apresentam cantos vivos; os orifícios 
oblongos de fixação promovem maior facilidade de ajuste 
na parede durante a instalação.

Fáceis de limpar, resistentes ao impacto e com aplicação UV, possuem mais durabilidade contra os 
efeitos dos raios solares. Tamanhos: 4” x 2”, 4” x 4” e 2” x 2”.

Termoplásticos
auto-extinguíveis, com tecnologia 
Unique Touch
Série Unica Plus

Metalizados
acabamento personalizado
Série Unica Plus

Metálicos
liga metálica ZAMAC, com materiais 
nobres e de alta resistência
Série Unica Top

Madeiras naturais
processo artesanal, respeitando 
a sustentabilidade
Série Unica Top

Segurança em toda a linha Unica, conforme as normas:

Interruptores para uso residencial e análogo: ABNT NBR NM60669-1

Plugues e tomadas para uso residencial e análogo: ABNT NBR NM60884-1  - NBR 14136

Termostato semanal: IEC 60730-2-9: 2000 (Ed. 2.2) + A1: 2002 + A2: 2004; IEC 60730-1: 1999 (Ed. 3) + A1: 2003

Timer semanal: IEC 60730-2-7: 1990 (Ed. 1) + A1: 1994; IEC 60730-1: 1999 (Ed. 3) + A1: 2003

Relógio digital: IEC 60730-2-7: 1990 (Ed. 1) + A1: 1994; IEC 60730-1: 1999 (Ed. 3) + A1: 2003

Estação meteorológica: IEC 60730-2-13: 2006 (Ed. 2); IEC 60730-1: 1999 (Ed. 3) + A1: 2003

Termoplásticos
auto-extinguíveis
Série Unica Basic

NOVA IMAGEM
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Unica Plus
Oferece versatilidade e uma variada paleta de cores 
para você escolher o acabamento mais adequado 
para cada projeto, atendendo altas exigências em 
termos de durabilidade, funcionalidade e design. 
Conta com módulos nas cores blanco e marfil além 
de 8 estilos de acabamento, incluindo o metalizado e 
placas coloridas com Unique Touch. 

Unica 

A linha Unica Top representa as mais recentes 
tendências da arquitetura de interiores, com 7 estilos 
de acabamento em materiais nobres como madeira 
e metal e uma vasta gama de funções nas cores 
alumínio e grafito. Unica Top representa um novo 
padrão de sofisticação. Encontre o produto que 
combina com sua personalidade!

Unica Basic
Com uma expressão sóbria e clássica, oferece 
simplicidade e elegância para um ambiente mais 
clean. Unica Basic oferece 5 cores de placa em ABS 
brilhante e metalizado permitindo combinações com 
as 4 cores de módulos disponíveis (blanco, marfil, 
grafito e aluminio).

Unica Top
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Benefícios técnicos

Nos interruptores  de 
10A, terminais sem 
parafuso com botões de 
liberação ergonômicos 
para fios rígidos e 
flexíveis de 1,5 a 2,5 
mm2. 

Para obter este 
resultado, trabalhamos 
especialmente nos 
pequenos detalhes para 
uma instalação rápida e 
segura.

Interruptores em detalhes

Somente os terminais 
necessários estão 
abertos.

Fiações mais seguras 
graças ao esquema 
elétrico gravado 
a laser na parte 
posterior (menor risco 
de instalação incorreta, 
melhor visibilidade ao 
anoitecer). Lâmpadas LED de 

baixo consumo
• Sem oscilações,
• Vida útil dez vezes  

mais longa,
• Luz mais brilhante.

Interruptores com 
luminoso de LED  não 
precisam de acessório 
extra, pois já vem com 
um Led instalado.

Reduz o 
tempo de 
instalação 
em até 20%

Nos interruptores de 
16A, o sistema de 
conexão dos terminais é 
feito por parafusos.

Detalhes de instalação, 
comprimentos ideais 
de desencapamento e 
marcas de qualidade 
estão indicadas 
claramente nas laterais 
dos dispositivos.
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Módulos 
eletrônicos 
em detalhes

Conexões sem erros:
Todos os terminais são 
marcados claramente com 
símbolos para permitir uma 
fiação sem erros. 
Os terminais de energia e 
os terminais auxiliares estão 
localizados separadamente 
para facilitar a identificação.

Design e ergonomia:
Foi dada máxima 
atenção ao design e aos 
aspectos ergonômicos 
para assegurar a melhor 
aparência em qualquer 
instalação.

Tecnologia de vanguarda:
Função gradativa e 
operação totalmente 
silenciosa graças ao 
uso da tecnologia de 
transistores.

Com menos para fazer 
mais:
Sem adicionar um único 
cabo, um controlador 
de iluminação pode 
substituir um interruptor 
convencional, permitindo 
readaptação rápida e 
fácil.

Mais recursos, mesma 
profundidade:
Os módulos eletrônicos 
possuem mais 
terminais que módulos 
tradicionais, portanto 
necessitam de mais 
cabos. 
Isto torna a profundidade 
do dispositivo um fator 
decisivo para facilitar a 
instalação.

Novas soluções 
tecnológicas baseadas 
em microeletrônica 
permitindo que 
você instale funções 
eletrônicas de última 
geração com a mesma 
facilidade e simplicidade 
de um mecanismo 
eletromecânico.

Voz, dados e imagens
Os novos conectores 
RJ45 garantem  
conexões ideais e de 
alta confiabilidade 
para transmissão de 
voz e dados, além de 
atender os requisitos das 
Categorias 5e e 6.

Facilidade de conexão:
Os cabos podem ser 
conectados na tomada 
RJ45 sem ferramentas, 
apenas com as mãos. 
Economia de tempo na 
instalação.

Conexão universal:
Atende todas as normas 
de conexão: EIA/TIA 
568A, 568B.

Uma linha ampla:
Os conectores RJ45 
estão disponíveis para 
cabos sem blindagem, 
blindados e par trançado 
atendendo os requisitos 
necessários das 
Categorias 5e e 6.

Tecnologia de precisão:
Conectores projetados 
com compensação de 
camada dupla para 
reduzir interferência 
cruzada entre 
fios e melhorar as 
características de 
atenuação.

Porta-etiqueta para identificar o número da 
porta e o tipo de serviço.

Organizador de cabos:
Fácil organização 
dos cabos e conexão 
simultânea de 4 pares de 
cabos. Tampa Cat. 5e: 
verde e Cat. 6: azul. Usar 
o organizador assegura 
que o comprimento do 
par trançado não seja 
menor que o mínimo 
estabelecido pelas 
normas (<13 mm.)                   
O organizador é 
codificado por cor para 
conexão sem erros.

Conexões confiáveis:
Contatos internos: 
Tecnologia IDC para 
fazer a conexão com 
o fio de cobre mais 
facilmente.

Cobertura de 360º 
reforçada:
O Fator de Forma 
Compacto (CFF) melhora 
o desempenho e dá maior 
flexibilidade à orientação 
do conector durante a 
instalação, e assegura 
a continuidade do 
aterramento da instalação.

Cabo inovador com 
entrada em formato 
U e dispositivo de 
aterramento atuado por 
mola.

Contato integrado 
de dreno ao terra 
proporciona
aterramento duplo

A linha de produtos é 
codificada por cor:
os conectores blindados 
e sem blindagem são 
codificados de acordo 
com o mesmo sistema: 
azul escuro para Cat. 6A, 
azul claro para Cat. 6 e 
verde para Cat. 5e.

Aterramento 
automático em 360° 

Tampa protetora contra pó
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Quem cuida de sua casa enquanto você está viajando? Seus amigos e familiares? Antigamente eram 
eles que faziam isto. Atualmente sua casa já pode cuidar de si mesma. Com o uso de recursos como 
termostatos e timers programáveis da linha Unica, você pode ter mais proteção ao seu dispor e,  dessa 
maneira, você não precisará dos familiares ou amigos para cuidar de sua casa, e sim, apenas para 
apreciá-la.

Deixe sua casa mais segura e 
conectada

Segurança e proteção

Luz de emergência
Para ter alguma luz 
em caso de queda 
de energia elétrica; 
possui bateria 
interna. Adequada 
para escadas ou 
corredores.

Interruptor por cartão
Pode controlar acesso, 
luzes e aparelhos. 
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Imagine explorar os recursos da linha Unica em cada 
detalhe, para incrementar a atmosfera refinada e elegante de 
sua casa. Não seria interessante descobrir que com
os diversos formatos e cores também estariam incluídas as 
mais inovadoras funções para o conforto e bem estar? 
E assim, obter economia de energia com um simples toque.
Veja detalhes nas páginas 14 a 18.

Soluções para conforto, 
segurança e economia de 
energia

Interruptor para persianas

 e           Dimmer rotativo

 e          Termostato manual 

             programável

Quarto 

Banheiro

Relógio despertador

Termostato semanal 
programável 

 3  4

 6  8

 

 1  9

11

16

17

Sala de estar

Interruptor para persianas

Interruptor por cartão luminoso

 e           Dimmer rotativo

 e          Termostato manual / programável

Estação meteorológica

Relógio despertador

Suporte para divisórias

 6  8

 1

10

11

20

 2

 3  4

 e           Dimmer rotativo

Interruptor automático por presença 

Interruptor temporizado

Detector de inundação

Fonte

 3  4

 5

 7

14

15

Timer programável

Relógio despertador

Luz de emergência

Luz sinalizadora

Unica Lighting Control (ver 
mais detalhes na página 50)
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Escada

Despensa

Garagem

Lavanderia

Escritório  
em casa

Entrada

Cozinha

Interruptor temporizado 
minuterira

Dimmer rotativo

Interruptor com luminoso 
azul

Timer semanal programávelLuz de emergência

Detector de movimento e 
presença

Interruptor temporizado

 e           Dimmer rotativo

Timer programável

Relógio despertador

Detector de gás natural

Detector de gás GLP

Fonte

Luz de emergência

Campainha eletrônica

Interruptor bipolar 16A

 3  4

 9

11

12

13

15

16

18

23

Timer programável

Estação meteorológica

Detector de inundação

Fonte

Luz de emergência

Suporte para áreas úmidas

Caixa de sobrepor

 9

10

14

15

16

20

22

Interruptor temporizado

Termostato programável

Detector de inundação

Placa suporte para áreas úmidas

Luz sinalizadora

Interruptor automático por presença

Interruptor por cartão

Termostato programável Termostato programável

Timer programável

Módulo de tomada 
para  VDI (voz, dados e 
imagem)

 2

 8

17

 5

 7 7

 8

14

19

 8

 9

Detector de inundação

24
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Módulo interruptor para persianas e motores 10A 250V~

 ● Para abrir e fechar persianas, acionar telões, toldos elétricos e pequenos motores em geral.   Garantia de 
conforto e comodidade para o usuário.

 ● Possui dispositivo (intertravamento elétrico e mecânico) de segurança, para prevenir danos no motor. Esse 
dispositivo impede o acionamento simultâneo em ambos os sentidos.

Módulo interruptor por cartão luminoso 10A 250V~

 ● Ideal para hotéis, flats, motéis etc.
 ● Gerencia a iluminação/cargas através de um cartão plástico. Ao inserir o cartão no módulo a energia elétrica é 
liberada para o ambiente. Quando o cartão é retirado todo o sistema é desligado automaticamente, evitando 
que lâmpadas e outros equipamentos fiquem ligados sem necessidade, economizando energia.

 ● Sistema mecânico de acionamento, não utiliza código de barras.
 ● Pode ser ligado a uma minuteria, fazendo com que o fornecimento de energia para o ambiente funcione 
durante um tempo determinado após a retirada do cartão.

 ● Também pode ser ligado a um módulo de potência, para comandar circuitos com maior carga, como 
condicionadores de ar e outros motores.

 ● Possui indicador luminoso na parte frontal que facilita a localização no escuro (luz piloto néon, mais durável 
que o Led convencional).

Módulo variador de luminosidade (dimmer) rotativo bivolt 250/400W

 ● Varia a intensidade luminosa de uma ou mais lâmpadas, tornando o ambiente mais agradável e economizando 
energia.

 ● Para lâmpadas incandescentes, dicróicas (que não utilizam transformador) e pequenos motores universais.
 ● Observação: não recomendado para lâmpadas dicróicas que utilizam transformadores que não permitem a 
variação da luminosidade. Em caso de dúvidas, consulte o fabricante do transformador.

Módulo variador de luminosidade (dimmer) rotativo bivolt 350/400W

 ● Acende ou apaga a iluminação com apenas um pulso. Girando o botão, varia a intensidade luminosa de uma 
ou mais lâmpadas, tornando o ambiente mais confortável e economizando energia.

 ● Memoriza a luminosidade da última regulagem. Possibilita acionamento da iluminação através de um 
interruptor paralelo comum, instalado em outro ponto.

 ● Para lâmpadas incandescentes, dicróicas (que não utilizam transformador) e pequenos motores universais.
 ● Observação: não recomendado para lâmpadas dicróicas que utilizam transformadores que não permitem a 
variação da luminosidade. Em caso de dúvidas, consulte o fabricante do transformador.

Módulo interruptor automático por presença 8A bivolt 1270W

 ● Ao detectar a presença de pessoas ou animais (por variação de temperatura), liga automaticamente a 
iluminação de áreas de passagem, como saguão, corredores de edifícios, garagens etc., desligando em 
seguida, evitando que lâmpadas fiquem acesas sem necessidade, economizando energia.

 ● Possui exclusiva regulagem frontal do tempo (de 2 seg. até 20 min.) que a lâmpada ficará ligada após não 
detectar mais nenhuma variação no ambiente.

 ● Possui exclusiva fotocélula com regulagem na parte frontal (de 5 a 1.000 lux), que permite que o interruptor 
comece a operar a partir de determinado grau de luminosidade (claridade) no ambiente, evitando que a 
iluminação seja ligada quando não houver necessidade, como em áreas com iluminação natural durante o dia.

 ● Possui ajuste que permite limitar a área de detecção. Essa área pode ser de 180º, 90º à direita ou 90º à 
esquerda.

 ● Possibilita acionamento da lâmpada através de pulsadores paralelos comuns, instalados em outros pontos (no 
modo manual e automático).

 ● Para qualquer tipo de lâmpada.
 ● Possui 3 modos de operação:
 ● Manual: controla a iluminação através de pulsadores. Neste modo, o interruptor automático por presença 
funciona como uma minuteria, não operando por detecção. A fotocélula permanece atuante, evitando que a 
iluminação seja ligada quando houver claridade suficiente no ambiente (determinada na regulagem da 
fotocélula), mesmo acionando o pulsador.

 ● Automático: ao detectar a presença de pessoas ou animais (por variação de temperatura), liga 
automaticamente a iluminação e mantém a carga ligada pelo tempo predeterminado na regulagem e somente 
a partir da luminosidade determinada na regulagem da fotocélula.

 ● Escravo: permite a utilização de vários detectores em paralelo para acionar o mesmo circuito de iluminação. 
Por exemplo, em um corredor muito extenso podemos colocar o sensor de presença em uma extremidade, 
outro no centro e outro na outra extremidade. Um dos sensores sempre deve estar no modo automático, e os 
demais no modo escravo.

SEU3.283.30

Guia prático para especificação de produtos diferenciados

SEU3.109T.30

SEU3.559.30

SEU3.560.30

SEU3.555.30

 1

 2

 3

 4

 5

Nota: Módulos eletrônicos disponíveis nas cores: blanco, marfil, alumínio e grafito.
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Módulo termostato manual 8A bivolt

 ● Girando o botão, regula-se a temperatura desejada no ambiente, podendo ligar sistema de calefação ou 
condicionador de ar, deixando o ambiente mais agradável e economizando energia.

 ● Ajuste de temperatura de 5ºC a 30ºC.
 ● Possui indicador luminoso verde na parte frontal que sinaliza se o equipamento está ligado.
 ● Possui indicador luminoso bicolor na parte frontal que indica a regulagem do equipamento: ar frio (azul) ou ar 
quente (vermelho).

 ● Luminosos com luz piloto néon, mais durável que o Led convencional.

Módulo interruptor temporizado 8A bivolt - 2 segundos a 12 minutos

 ● Com um simples pulso, aciona e mantém acesa a iluminação pelo tempo predeterminado, desligando em 
seguida, evitando que lâmpadas fiquem acesas sem necessidade, economizando energia.

 ● Ideal para áreas de passagem, como saguão, escadarias, corredores de edifícios etc.
 ● Possui exclusiva regulagem frontal do tempo (de 2 seg. até 12 min.) que a lâmpada ficará ligada após a 
pulsação.

 ● Possibilita o acionamento através de pulsadores comuns em paralelo (até 25 pulsadores).
 ● Possui indicador luminoso na parte frontal que facilita a localização no escuro (luz piloto néon, mais durável 
que o Led convencional).

 ● Para qualquer tipo de lâmpada.
 ● Potência: 1.270W em 127V~; 2.300W em 220V~.

Módulo termostato semanal programável 8A 127V~ e 220V~

 ● Permite programação semanal de horários e temperaturas. De acordo com a temperatura desejada, pode-se 
acionar um sistema de calefação ou condicionador de ar tornando o ambiente mais agradável e economizando 
energia.

 ● Permite vários tipos de programação:
 ● Automático: pode-se fazer uma programação para até 7 dias consecutivos, que pode se repetir por tempo
 ● indeterminado. A programação pode ser alterada a qualquer momento.
 ● Manual: permite regular a temperatura desejada num determinado momento. Neste modo, a função 
automática é anulada.

 ● Temperatura econômica (Tmin): temperatura de manutenção normalmente utilizada na ausência de 
pessoas ou durante à noite (entre 18ºC e 20ºC ou a desejada pelo usuário).

 ● Temperatura de conforto (Tmax): normalmente utilizada na presença de pessoas, quando o conforto deve 
ser máximo (entre 21ºC e 22ºC ou a desejada pelo usuário).

 ● Modo ausência: mantém funcionando somente a função antigelo durante um período prolongado de ausência
 ● (aproximadamente 6ºC). Para locais normalmente muito frios, onde há risco de congelamento de canalizações 
e outros elementos do ambiente.

 ● Diferencial: neste modo, um sensor de temperatura analisa constantemente o ambiente e liga ou desliga o 
sistema toda vez que ocorre alteração na temperatura de conforto programada.

 ● Possui display de cristal líquido com informações de data, horário, temperatura ambiente e modo de 
programação.

Módulo timer semanal programável 5A 127V~ e 220V~/1200W

 ● Comanda automaticamente circuitos de iluminação conforme horários programados, tornando o ambiente 
mais agradável e seguro e economizando energia.

 ● Ideal para simular a presença de pessoas quando não há ninguém em casa (segurança).
 ● Para lâmpadas incandescentes, dicróicas (que não utilizam transformador) e pequenos motores universais.
 ● Também pode ser utilizado com relé para comando de circuitos onde estejam ligados aparelhos 
eletrodomésticos (como cafeteiras e torradeiras) e sistemas de irrigação de jardim, bombas, filtros de piscinas 
etc.

 ● Possui display de cristal líquido com informações de data, horário, temperatura ambiente e modo de 
programação.

 ● Mantém a programação por até 7 dias sem alimentação.

Módulo estação meteorológica 127V~ e 220V~

 ● Possui display de ristal líquido com informações de horário, temperatura ambiente, umidade, pressão 
atmosférica,temperatura máxima e mínima de um período, fase lunar e previsão do tempo.

 ● Exibe as informações de forma seqüencial (a cada 15 segundos) ou fixa.
 ● Mantém a programação por até 7 dias sem alimentação

Módulo relógio despertador semanal 127V~ e 220V~

 ● Permite a programação de até nove alarmes em horas e dias distintos, durante 7 dias consecutivos, que pode 
se repetir por tempo indeterminado.

 ● Possui display de cristal líquido com informações de horário, temperatura ambiente e programação de 
alarmes.

 ● Possui função ‘Snooze’, que repete o alarme após alguns minutos se não for desativado.
 ● Mantém a programação por até 7 dias sem alimentação.

Guia prático para especificação de produtos diferenciados

SEU3.562.30

SEU3.561.30

SEU3.506.30

SEU3.507.30

SEU3.542.30

SEU3.538.30

SEU3.544.30

SEU3.547.30

SEU3.543.30

SEU3.537.30

 6

 7

 9

10

11

 8
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Módulo detector de gás natural 12Vcc

 ● Especialmente desenvolvido para uso residencial, a principal função deste detector é alertar para possíveis 
vazamentos de gás.

 ● O detector possui um sensor que analisa constantemente o ambiente. Quando a concentração de gás metano 
no mbiente atinge 10% do limite inferior de explosividade (0,5% de gás na atmosfera; valor base gráfico L.E.L), 
o detector emite um alarme sonoro (bip) e visual (Led).

 ● Pode ser usado para acionamento de alarmes externos visuais (luzes sinalizadoras) ou sonoros (sirenes).
 ● Pode ser usado para acionamento de uma eletroválvula que interrompe o fornecimento de gás, eliminando o 
risco de incêndios e explosões.

 ● Ideal para cozinhas, locais com sistema de aquecimento central etc.
 ● Utilizar com a fonte 127V~/12Vcc ou 220V~/12Vcc.

Módulo detector de gás GLP 12Vcc

 ● Especialmente desenvolvido para uso residencial, a principal função deste detector é alertar para possíveis 
vazamentos de gás.

 ● O detector possui um sensor que analisa constantemente o ambiente. Quando a concentração de gás GLP no 
ambiente atinge 10% do limite inferior de explosividade (0,21% de gás na atmosfera; valor base gráfico L.E.L),  
detector emite um alarme sonoro (bip) e visual (Led).

 ● Pode ser usado para acionamento de alarmes externos visuais (luzes sinalizadoras) ou sonoros (sirenes).
 ● Pode ser usado para acionamento de uma eletroválvula que interrompe o fornecimento de gás, eliminando o 
risco de incêndios e explosões.

 ● Ideal para cozinhas etc.
 ● Utilizar com a fonte 127V~/12Vcc ou 220V~/12Vcc

Módulo detector de inundação 12Vcc

 ● Especialmente desenvolvido para uso residencial, a principal função deste detector é alertar para a ocorrência 
de nundação no ambiente.

 ● Possui eletrodos (sensores) que devem ser fixados no nível máximo que a água pode atingir. Quando este 
nível for atingido (por falha no escoamento, ou se alguém esquecer a torneira de uma banheira aberta, por 
exemplo) e a água encostar nos eletrodos, o detector emitirá um sinal elétrico que acionará sistemas de 
alarmes sonoros (sirene) ou visuais (luzes sinalizadoras).

 ● Este produto não possui alarme interno sonoro (bip), pois normalmente é instalado em locais onde não há 
presença constante de pessoas. Por isso precisa ser ligado a um sistema externo de alarme, que deve ser 
ouvido ou visto à distância.

 ● Pode ser usado para acionamento de alarmes externos visuais (luzes sinalizadoras) ou sonoros (sirenes).
 ● Pode ser usado para acionamento de uma eletroválvula que interrompe o fornecimento de água, eliminando o 
risco de inundação.

 ● Ideal para banheiros, porões, garagens, lavanderias etc.
 ● Utilizar com a fonte 127V~/12Vcc ou 220V~/12Vcc.

Módulo Fonte 127V~ e 220V~/12Vcc ± 10% 50/60Hz

 ● Instalado em caixa de embutir 4’’ x 2” padrão de mercado, mantém o padrão estético do ambiente.
 ● É utilizado para alimentação dos detectores de gás e de inundação.
 ● Saída 12Vcc 2,5W.

Módulo luz de emergência autônoma 127V~ e 220V~

 ● Acende automaticamente em caso de falta de energia no ambiente.
 ● Ideal para corredores, rotas de saída etc.
 ● Autonomia de 3 horas.
 ● Luminosidade: 45 lux / 25 cm.

Módulo luz sinalizadora vermelha / Módulo luz sinalizadora transparente 127V~ e 220V~

 ● Ideal para sinalizar áreas de acesso restrito como salas de revelação fotográfica, salas de reunião, 
consultórios médicos etc.

 ● Pode ser acionado por interruptor simples.

Guia prático para especificação de produtos diferenciados

SEU3.710.30

SEU3.711.30

SEU3.713.30

SEU3.715.30

SEU3.716.30

SEU3.783.T

SEU3.780.T

SEU3.774.30T

SEU3.775.30T

SEU3.774.30R

SEU3.775.30R

12
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Módulo campainha eletrônica 5 melodias 127V~ e 220V~

 ● Instalado em caixa de embutir 4” x 2” padrão de mercado, mantém o padrão estético do ambiente.
 ● Com 5 melodias diferentes, é ideal para distinguir a chamada de entradas distintas (por exemplo, a entrada 
social da entrada de serviço).

 ● Possui 3 entradas para os pulsadores. Para cada entrada pode-se programar uma melodia diferente (entre as 
cinco disponíveis).

 ● Pode-se instalar 10 pulsadores simples ou 3 pulsadores luminosos (em paralelo) para cada entrada.
 ● Potência acústica: 70dB / 1m.
 ● Consumo: 14mA

Placa-suporte 4” x 2” 3 módulos para áreas úmidas IP55 (cor blanco)

 ● Extraproteção IP55: proteção contra poeira e areia (sem depósito prejudicial) e projeção de água de qualquer
 ● direção (Norma NBR 6146).
 ● A placa possui um filme plástico na parte frontal (elastômero) construído à base de poliuretano, resistente 
aosraios UV.

 ● Permite acionar interruptores sobre o filme plástico, sem a necessidade de abrir a tampa.
 ● Possui borracha totalmente vedante na parte traseira.
 ● Indicada para áreas úmidas e/ou externas como lavanderias, jardins, saunas e piscinas.

Placa-suporte para divisórias para 1 e 2 módulos (cor blanco e grafito)

 ● Solução estética e funcional para construções modernas de escritórios, lojas ou residências.
 ● Utilizada em divisórias de escritórios, armários de madeira, fórmicas de cozinha ou locais de fácil instalação.

Placa 2” x 2” 2 módulos padrão europeu

 ● Inovação no mercado brasileiro, é um padrão muito utilizado na Europa. Mais discreta e moderna, permite a 
instalação de 2 módulos, otimizando espaços.

 ● Observação: utiliza caixa de embutir e suporte 2” x 2’’.

Caixa de sobrepor 65x65x48 mm (cor blanco)

 ● Para perfeita instalação de tomadas, interruptores ou qualquer função da linha Unica em locais que não 
disponham de uma caixa embutida instalada, como cabeceiras de cama, bancadas, móveis etc.

 ● Possui pré-corte para instalação de canaletas.
 ● Para 2 módulos.

Módulo interruptor bipolar 16A 250V~

 ● Para acionar dispositivos ou equipamentos acima de 10A (bifásico), como trituradores, exaustores, motores 
em geral, iluminação interna/externa e outros.

Módulos de tomadas para VDI (voz, dados e imagem)

 ● Tomada RJ11 (4 fios) para telefonia.
 ● Tomada RJ45 cat. 5E ou cat. 6 para transmissão de voz, dados e imagem. Possui janela exclusiva para 
proteção contra pó e porta-etiqueta para identificar circuitos e serviços.

SEU3.787.30

SEU3.786.30

SEU47.103.18

SEU47.201.18P

SEU6.002.010

SEU3.490.30 SEU3.470.30

SEU3.474.30

SEU22.302.18

SEU3.162.30

18

19

20

21

22

23

Guia prático para especificação de produtos diferenciados

24
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Unica Top
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Unica Top
Como os projetos mais exigentes
Com aplicação de madeira natural e metais nobres, segundo as mais recentes tendências da 
arquitetura de interiores, os acabamentos e combinações da série Unica Top representam um novo 
padrão de sofisticação, elegância e estilo.

• 6 cores de placas de metal: cromo brillante, cromo satinado, níquel mate, cobre onix, negro mate 
e blanco tecno;

• placa de madeira: tabaco;
• 2 cores de módulos: aluminio e grafito.
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Cromo Brillante Cromo Satinado

Negro Mate Blanco Tecno

Tabaco

Níquel Mate Cobre Onix

ATENÇÃO: a cor da moldura da placa deve combinar com a cor do módulo. Ou seja, moldura aluminio
combinada com o módulo aluminio e moldura grafito combinada com o módulo grafito.
Cores ilustrativas.

Unica Top



24

 
Placas de metal 4’’ x 2’’ - 3 módulos com 
moldura aluminio 

Cor Código
Cromo brillante SEU66.103.010

Cromo satinado SEU66.103.038

Níquel mate SEU66.103.039

Cobre onix SEU66.103.096

Negro mate SEU66.103.083

Blanco tecno SEU66.103.092

Placa de madeira 4’’ x 2’’ - 3 módulos com 
moldura aluminio

Cor Código
Tabaco SEU66.103.0M4

Placas de metal 4’’ x 2’’ - 3 módulos com 
moldura grafito

Cor Código
Cromo brillante SEU66.103.210
Cromo satinado SEU66.103.238

Níquel mate SEU66.103.239

Cobre onix SEU66.103.296

Negro mate SEU66.103.283

Blanco tecno SEU66.103.292

Placa de madeira 4’’ x 2’’  - 3 módulos 
com moldura grafito

Cor Código
Tabaco SEU66.103.2M4

Unica Top                     Placas 4’’ x 2’’

SEU66.103.038SEU66.103.010 SEU66.103.039

SEU66.103.083SEU66.103.096 SEU66.103.092

SEU66.103.0M4

SEU66.103.238SEU66.103.210 SEU66.103.239

SEU66.103.283SEU66.103.296 SEU66.103.292

SEU66.103.2M4

Suporte - 3 módulos

Tipo Código
Suporte para 
placas 4’’ x 2’’

SEU7.103.P

SEU7.103.P
Recomenda-se limpeza apenas com pano macio e úmido. 
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Placas de metal 4’’ x 4’’ - 6 módulos com 
moldura aluminio 

Cor Código
Cromo brillante SEU66.423.010

Cromo satinado SEU66.423.038

Níquel mate SEU66.423.039

Cobre onix SEU66.423.096

Negro mate SEU66.423.083

Blanco tecno SEU66.423.092

Placa de madeira 4’’ x 4’’ - 6 módulos com 
moldura aluminio

Cor Código
Tabaco SEU66.423.0M4

Placas de metal 4’’ x 4’’ - 6 módulos com 
moldura grafito

Cor Código
Cromo brillante SEU66.423.210
Cromo satinado SEU66.423.238

Níquel mate SEU66.423.239

Cobre onix SEU66.423.296

Negro mate SEU66.423.283

Blanco tecno SEU66.423.292

Placa de madeira 4’’ x 4’’ - 6 módulos com 
moldura grafito

Cor Código
Tabaco SEU66.423.2M4

Unica Top Placas 4’’ x 4’’

SEU66.423.038SEU66.423.010 SEU66.423.039

SEU66.423.083SEU66.423.096 SEU66.423.092

SEU66.423.0M4

SEU66.423.238SEU66.423.210 SEU66.423.239

SEU66.423.283SEU66.423.296 SEU66.423.292

SEU66.423.2M4

Suporte - 6 módulos

Tipo Código
Suporte para 
placas 4’’ x 4’’

SEU7.423.P

SEU7.423.P Recomenda-se limpeza apenas com pano macio e úmido. 
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Placas de metal 2’’ x 2’’ - 2 módulos com 
moldura aluminio 
Série Top (padrão europeu)

Cor Código
Cromo brillante SEU66.010.010

Cromo satinado SEU66.010.038

Níquel mate SEU66.010.039

Cobre onix SEU66.010.096

Negro mate SEU66.010.083

Blanco tecno SEU66.010.092

Placa de madeira 2’’ x 2’’ - 2 módulos com 
moldura aluminio 
Série Top (padrão europeu)

Cor Código
Tabaco SEU66.010.0M4

Placas de metal 2’’ x 2’’ - 2 módulos com 
moldura grafito 
Série Top (padrão europeu)

Cor Código
Cromo brillante SEU66.002.210
Cromo satinado SEU66.002.238

Níquel mate SEU66.002.239

Cobre onix SEU66.002.296

Negro mate SEU66.002.283

Blanco tecno SEU66.002.292

Placa de madeira 2’’ x 2’’ - 2 módulos com 
moldura grafito
Série Top (padrão europeu)

Cor Código
Tabaco SEU66.002.2M4

Unica Top Placas 2’’ x 2’’

Caixa de embutir

Tipo Código
Caixa 2" x 2" padrão
europeu  2 módulos

SEU87665

Suporte

Tipo Código
Suporte para placas 2" x 2" SEU7.002.P

SEU66.010.038SEU66.010.010 SEU66.010.039

SEU66.010.083SEU66.010.096 SEU66.010.092

SEU66.010.0M4

SEU66.002.2M4

SEU87665

SEU7.002.P

SEU66.002.038SEU66.002.210 SEU66.002.039

SEU66.002.096 SEU66.002.083 SEU66.002.092

Recomenda-se limpeza apenas com pano macio e úmido. 
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Módulos interruptores 16A 250V~

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO
Interruptor simples 1 SEU3.161.12 SEU3.161.30

Interruptor simples luminoso
(com lâmpada incorporada)*

1 SEU3.161.12N SEU3.161.30N

Interruptor simples luminoso
(com lâmpada incorporada)*

2 SEU3.261.12N SEU3.261.30N

Interruptor paralelo 1 SEU3.163.12 SEU3.163.30

Interruptor paralelo luminoso
(com lâmpada incorporada)*

1 SEU3.163.12N SEU3.163.30N

Interruptor paralelo luminoso
(com lâmpada incorporada)*

2 SEU3.263.12N SEU3.263.30N

Interruptor bipolar simples 1 SEU3.162.12 SEU3.162.30

Funções elétricas

*Recomenda-se o uso para acionamento de lâmpadas incandescente, halógena e dicróica.

SEU3.161.30N
SEU3.163.30N

SEU3.161.30
SEU3.163.30

SEU3.261.30N
SEU3.263.30N

SEU3.162.30SSEU3.162.30

SEU3.105T.30 SEU3.204T.30SEU3.105T.30N

SEU3.106T.30 SEU3.106T.30N

SEU3.106T.30C

SEU3.206T.30N

SEU3.106T.30LNSEU3.106T.30L

SEU3.106T.30DM

Módulos pulsadores 10A 250V~

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO

Pulsador universal 1 SEU3.106T.12 SEU3.106T.30

Pulsador universal luminoso
(com lâmpada incorporada)*

1 SEU3.106T.12N SEU3.106T.30N

Pulsador universal luminoso
(com lâmpada incorporada)*

2 SEU3.206T.12N SEU3.206T.30N

Pulsador campainha 1 SEU3.106T.12C SEU3.106T.30C

Pulsador minuteria 1 SEU3.106T.12L SEU3.106T.30L

Pulsador minuteria luminoso
(com lâmpada incorporada)*

1 SEU3.106T.12LN SEU3.106T.30LN

Pulsador com símbolo dimmer 
de luz

1 SEU3.106T.12DM SEU3.106T.30DM

Módulos interruptores 10A 250V~

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO

Interruptor simples com borne 
automático

1 SEU3.101.12 SEU3.101.30

Interruptor paralelo com borne 
automático

1 SEU3.103.12 SEU3.103.30

SEU3.101.30
SEU3.103.30

Unica Top

Módulos interruptores 10A 250V~

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO
Interruptor bipolar simples lumi-
noso (com lâmpada incorporada)*

1 SEU3.162.12S SEU3.162.30S

Interruptor intermediário 1 SEU3.105T.12 SEU3.105T.30

Interruptor intermediário luminoso
(com lâmpada incorporada)*

1 SEU3.105T.12N SEU3.105T.30N

Interruptor bipolar paralelo 2 SEU3.204T.12 SEU3.204T.30
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Módulos interruptores diferenciados 
10A 250V~

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO
Interruptor para persianas e 
motores

1 SEU3.109T.12 SEU3.109T.30

Interruptor por cartão luminoso
(com lâmpada incorporada)*

2 SEU3.283.12 SEU3.283.30

Módulos tomadas de energia                                       

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO

Tomada 2P + T 10A 250~ 1 SEU3.034.12 SEU3.034.30
Tomada 2P + T 20A 250~ 1 SEU3.035.12 SEU3.035.30
Tomada 2P + T 10A 250~ 
(Vermelha)

1 SEU3.034.03

Tomada 2P + T 20A 250~ 
(Vermelha)

1 SEU3.035.03

Módulos tomadas de telefone, TV e 
dados

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO
Tomada para antena de TV
(para cabo coaxial Ø9mm tipo F)

1 SEU3.468.12 SEU3.468.30

Tomada RJ11 (4 fios) 1 SEU3.490.12 SEU3.490.30

Tomada RJ45 (8 fios) UTP Cat. 5E 1 SEU3.470.12 SEU3.470.30

Tomada RJ45 (8 fios) UTP Cat. 6 1 SEU3.474.12 SEU3.474.30

Tampa para conector RJ45 AMP** 1 SEU9.461.12 SEU9.461.30

Tampa para conector RJ45 AMP** 2 SEU9.460.12  SEU9.460.30

** Somente tampa frontal. Não acompanha conector.

Módulos campainhas

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO

Campainha cigarra 127V~ 1 SEU3.784.12 SEU3.784.30

Campainha cigarra 220V~ 2 SEU3.785.12 SEU3.785.30

Campainha eletrônica 5 melodias 
127V~

2 SEU3.787.12 SEU3.787.30

Campainha eletrônica 5 melodias 
220V~

2 SEU3.786.12 SEU3.786.30

Funções elétricas

*Recomenda-se o uso para acionamento de lâmpadas incandescente, halógena e dicróica.

SEU3.283.30SEU3.109T.30

SEU3.490.30SEU3.468.30

SEU9.461.30

SEU3.470.30
SEU3.474.30

SEU9.460.30

SEU3.787.30
SEU3.786.30

SEU3.784.30

SEU3.034.30
SEU3.035.30

SEU3.034.03
SEU3.035.03

SEU3.785.30

Unica Top
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Módulos variadores de luminosidade - Dimmers

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO
Rotativo bivolt 250/400W 1 SEU3.559.12 SEU3.559.30

Rotativo bivolt 250/400W 2 SEU3.560.12 SEU3.560.30

Obs.: ver tipos de carga na  
página 60

Módulos interruptores

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO

Interruptor automático por presença 
8A bivolt

2 SEU3.555.12 SEU3.555.30

Interruptor temporizado 2 seg. a 12 
min. 8A bivolt

2 SEU3.561.12 SEU3.561.30

Obs.: ver tipos de carga na  
página 60

Módulo manual

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO

Termostato manual 8A bivolt 2 SEU3.562.12 SEU3.562.30

Módulos digitais

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO

Timer semanal programável 5A 
127V~

2 SEU3.542.12 SEU3.542.30

Timer semanal programável 5A 
220V~

2 SEU3.538.12 SEU3.538.30

Estação meteorológica 127V~ 2 SEU3.544.12 SEU3.544.30

Estação meteorológica 220V~ 2 SEU3.547.12 SEU3.547.30

Relógio despertador semanal 
127V ~

2 SEU3.543.12 SEU3.543.30

Relógio despertador semanal 
220V ~

2 SEU3.537.12 SEU3.537.30

Termostato semanal programável 
8A 127V~

2 SEU3.506.12 SEU3.506.30

Termostato semanal programável 
8A 220V~

2 SEU3.507.12 SEU3.507.30

Módulos detectores

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO
Detector de gás natural 12Vcc* 2 SEU3.710.12 SEU3.710.30

Detector de gás GLP 12Vcc* 2 SEU3.711.12 SEU3.711.30

Detector de inundação 12Vcc* 2 SEU3.713.12 SEU3.713.30

Sensor para detector de inundação SEU3.712

* Utilizar com fonte 127V~/12Vcc 
ou 220V ~/12Vcc

Módulos fontes

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO

Fonte 127V~/12Vcc ± 10% 50/60Hz 2 SEU3.715.12 SEU3.715.30

Fonte 220V~/12Vcc ± 10% 50/60Hz 2 SEU3.716.12 SEU3.716.30

Funções eletrônicas

SEU3.560.30SEU3.559.30

SEU3.543.30
SEU3.537.30

SEU3.562.30

SEU3.542.30
SEU3.538.30

SEU3.712

SEU3.713.30

SEU3.561.30SEU3.555.30

SEU3.506.30
SEU3.507.30

SEU3.544.30
SEU3.547.30

SEU3.710.30
SEU3.711.30

SEU3.715.30
SEU3.716.30

Unica Top
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Módulos de sinalização

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO
Luz de emergência autônoma 
127V~

2 SEU3.783.T

Luz de emergência autônoma 
220V~

2 SEU3.780.T

Luz sinalizadora vermelha 127V~ 1 SEU3.774.12R SEU3.774.30R

Luz sinalizadora vermelha 220V~ 1 SEU3.775.12R SEU3.775.30R

Luz sinalizadora transparente 
127V~

1 SEU3.774.12T SEU3.774.30T

Luz sinalizadora transparente 
220V~

1 SEU3.775.12T SEU3.775.30T

Módulos complementares

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO
Cego 1/2 SEU9.864.12 SEU9.864.30

Cego 1 SEU9.865.12 SEU9.865.30

Cego 3 SEU9.869.12 SEU9.869.30
Cego com pré-corte 1 SEU9.868.12 SEU9.868.30

Saída de fio Ø 9mm com 
prensa-cabo

1 SEU3.860.12 SEU3.860.30

Funções eletrônicas

SEU9.864.30

SEU3.783.T
SEU3.780.T

SEU9.865.30

SEU9.868.30

SEU9.869.30

SEU3.774.30R
SEU3.775.30R

SEU3.774.30T
SEU3.775.30T

SEU9.860.30

ULC - Unica Lighting Control

Descrição Mod. BRANCO
KIT ULC (Módulo de potência 
+ Conjunto teclado com placa 
branca) com conexão USB

SEU8.575.18

KIT ULC Basic (Módulo de 
potência  Basic + Conjunto teclado 
com placa branca) 

SEU8.571.18

Módulo de potência ULC com 
conexão USB

SEU8.578

Módulo de potência ULC Basic SEU8.573

Controle remoto com 1 botão SEU0.876

Controle remoto com 11 botões SEU0.875

Módulo expansão de potência SEU8.576

Módulo dimmer para lâmpada 
fluorescente

SEU8.577

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO

Módulo teclado Unica Lighting 
Control

3 SEU3.575.12 SEU3.575.30

SEU8.575.18 / SEU8.571.18

SEU8.578 / SEU8.573

SEU3.575.30

SEU0.875 SEU0.876 SEU8.576

Unica Top
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Design Plus

Unica Plus
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A linha Unica se preocupa com os pequenos detalhes que 
fazem a diferença, proporcionando uma opção única de  
design. Com soluções para estilos clássico, moderno ou 
inovador. Delicie-se com as opções disponíveis: das mais 
coloridas para um estilo jovem e moderno, às mais sóbrias, 
clássicas, luxuosas e elegantes. Deixe sua casa refletir sua 
personalidade, com estilo e sofisticação!

Design absoluto
Termostato semanal 
programável
Para ter sua casa sempre 
na temperatura correta, 
otimizando o uso da energia.

Dimmer rotativo
Crie ambientes confortáveis 
e economize energia.

Luz de emergência
Já esteve em um banheiro 
sem janelas durante uma 
queda de energia elétrica? 
Não queira estar!

• 2 cores de placas com acabamento metalizado: plata 
mate e cava

• 6 cores de placas com acabamento Unique Touch: 
blanco mate, verde água, azul manganeso, arena, malva 
e cacao.

• 2 cores de módulos: blanco e marfil
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Plata Mate Cava

Azul Manganeso Arena

Malva Cacau

Blanco Mate Verde Água

ATENÇÃO: a cor da moldura da placa deve combinar com a cor do módulo. Ou seja, moldura de cor blanco 
combinada com o módulo blanco e a moldura marfil combinada com o módulo marfil. 
Para os módulos e funções elétricas e eletrônicas da série Unica Plus, ver da pág. 38 à 41.
Cores ilustrativas.

Unica Plus 
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Placas 4’’ x 2’’ Unica Plus 

SEU6.103.860 SEU6.103.524 SEU6.103.808

SEU6.103.870 SEU6.103.873 SEU6.103.567

SEU6.103.576 SEU6.103.571

SEU6.423.860 SEU6.403.524 SEU6.403.808

SEU6.403.870 SEU6.403.873 SEU6.403.567

SEU6.403.576 SEU6.403.571

Unica Plus  -  Placas 4’’ x 2’’ 
3 módulos

Cor Moldura Blanco Moldura Marfil
Plata mate (metalizado) SEU6.103.860

Blanco mate (Unique 
Touch)

SEU6.103.808

Verde água SEU6.103.870

Azul manganeso SEU6.103.873

Cava SEU6.103.524

Arena SEU6.103.567

Malva SEU6.103.576

Cacao SEU6.103.571

Unica Plus  -  Placas 4’’ x 4’’  
6 módulos

Cor Moldura Blanco Moldura Marfil
Plata mate (metalizado) SEU6.423.860

Blanco mate (Unique 
Touch)

SEU6.403.808

Verde água SEU6.403.870

Azul manganeso SEU6.403.873

Cava SEU6.403.524

Arena SEU6.403.567

Malva SEU6.403.576

Cacao SEU6.403.571

 Placas 4’’ x 4’’
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Placas 2’’ x 2’’

ATENÇÃO: a cor da moldura da placa deve combinar com a cor do módulo.  
Ou seja, moldura de cor blanco combinada com o módulo blanco e a moldura 
marfil combinada com o módulo marfil. 
Cores ilustrativas.

Unica Plus

SEU66.002.524SEU66.002.860

SEU6.002.870SEU6.002.808

SEU6.002.567SEU6.002.873

SEU6.002.571SEU6.002.576

Unica Plus  -  Placas 2’’ x 2’’ - 2 módulos

Cor Moldura Blanco Moldura Marfil
Plata mate SEU66.002.860

Blanco mate SEU6.002.808

Verde água SEU6.002.870

Azul manganeso SEU6.002.873

Cava SEU66.002.524

Arena SEU6.002.567

Malva SEU6.002.576

Cacao SEU6.002.571
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Unica Plus Funções elétricas

*Recomenda-se o uso para acionamento de lâmpadas incandescente, halógena e dicróica.

Módulos interruptores 16A 250V~

Descrição Mod. BLANCO MARFIL
Interruptor simples 1 SEU3.161.18 SEU3.161.25

Interruptor simples luminoso (com lâmpada 
incorporada)*

1 SEU3.161.18N SEU3.161.25N

Interruptor simples luminoso (com lâmpada 
incorporada)*

2 SEU3.261.18N SEU3.261.25N

Interruptor paralelo 1 SEU3.163.18 SEU3.163.25

Interruptor paralelo luminoso (com lâmpada 
incorporada)*

1 SEU3.163.18N SEU3.163.25N

Interruptor paralelo luminoso (com lâmpada 
incorporada)*

2 SEU3.263.18N SEU3.263.25N

Interruptor bipolar simples 1 SEU3.162.18 SEU3.162.25
Interruptor bipolar simples luminoso (com 
lâmpada incorporada)*

1 SEU3.162.18S SEU3.162.25S

Módulos interruptores 10A 250V~

Descrição Mod. BLANCO MARFIL
Interruptor intermediário 1 SEU3.105T.18 SEU3.105T.25

Interruptor intermediário luminoso (com 
lâmpada incorporada)*

1 SEU3.105T.18N SEU3.105T.25N

Interruptor bipolar paralelo 2 SEU3.204T.18 SEU3.204T.25

SEU3.161.18
SEU3.163.18

SEU3.161.18N
SEU3.163.18N

SEU3.261.18N
SEU3.263.18N

SEU3.162.18 SEU3.162.18S

SEU3.105T.18 SEU3.105T.18N SEU3.204T.18

Módulos interruptores 10A 250V~

Descrição Mod. BLANCO MARFIL

Interruptor simples com borne automático 1 SEU3.101.18 SEU3.101.25

Interruptor paralelo com borne automático 1 SEU3.103.18 SEU3.103.25

SEU3.101.18
SEU3.103.18

Módulos pulsadores 10A 250V~

Descrição Mod. BLANCO MARFIL
Pulsador universal 1 SEU3.106T.18 SEU3.106T.25

Pulsador universal luminoso(com lâmpada 
incorporada)*

1 SEU3.106T.18N SEU3.106T.25N

Pulsador universal luminoso(com lâmpada 
incorporada)*

2 SEU3.206T.18N SEU3.206T.25N

Pulsador campainha 1 SEU3.106T.18C SEU3.106T.25C

Pulsador minuteria 1 SEU3.106T.18L SEU3.106T.25L

Pulsador minuteria luminoso (com lâmpada 
incorporada)*

1 SEU3.106T.18LN SEU3.106T.25LN

Pulsador com símbolo dimmer de luz 1 SEU3.106T.18DM SEU3.106T.25DM

SEU3.106T.18 SEU3.106T.18N. SEU3.206T.18N.

SEU3.106T.18DM

SEU3.106T.18C SEU3.106T.18L SEU3.106T.18LN
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Unica Plus Funções elétricas

*Recomenda-se o uso para acionamento de lâmpadas incandescente, halógena e dicróica.

Módulos tomadas de energia                                       

Descrição Mod. BLANCO MARFIL
Tomada 2P + T 10A 250~ 1 SEU3.034.18 SEU3.034.25

Tomada 2P + T 20A 250~ 1 SEU3.035.18 SEU3.035.25

Tomada 2P + T 10A 250~ Vermelha 1 SEU3.034.03

Tomada 2P + T 20A 250~ Vermelha 1 SEU3.035.03

Módulos interruptores diferenciados  
10A 250V~

Descrição Mod. BLANCO MARFIL
Interruptor para persianas e motores 1 SEU3.109T.18 SEU3.109T.25

Interruptor por cartão luminoso com lâmpada 
incorporada)*

2 SEU3.283.18 SEU3.283.25

SEU3.109T.18 SEU3.283.18

SEU3.034.18 SEU3.034.03

                ** Somente tampa frontal. Não acompanha conector.

Módulos tomadas de telefone, TV e dados

Descrição Mod. BLANCO MARFIL
Tomada para antena de TV (para cabo 
coaxial Ø9mm tipo F)

1 SEU3.468.18 SEU3.468.25

Tomada RJ11 (4 fios) 1 SEU3.490.18 SEU3.490.25

Tomada RJ45 (8 fios) UTP Cat. 5E 1 SEU3.470.18 SEU3.470.25
Tomada RJ45 (8 fios) UTP Cat. 6 1 SEU3.474.18 SEU3.474.25

Tampa para conector RJ45 AMP** 1 SEU9.461.18 SEU9.461.25
Tampa para conector RJ45 AMP** 2 SEU9.460.18 SEU9.460.25

Módulos campainhas

Descrição Mod. BLANCO MARFIL

Campainha cigarra 127V~ 1 SEU3.784.18 SEU3.784.25

Campainha cigarra 220V~ 2 SEU3.785.18 SEU3.785.25

Campainha eletrônica 5 melodias 127V~ 2 SEU3.787.18 SEU3.787.25

Campainha eletrônica 5 melodias 220V~ 2 SEU3.786.18 SEU3.786.25

SEU3.468.18 SEU3.490.18 SEU3.470.18
SEU3.474.18

SEU9.461.18 SEU9.460.18

SEU3.784.18 SEU3.787.18
SEU3.786.18

SEU3.785.18
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Unica Plus Funções eletrônicas

Módulos variadores de luminosidade - Dimmers

Descrição Mod. BLANCO MARFIL
Rotativo bivolt 250/400W 1 SEU3.559.18 SEU3.559.25

Rotativo bivolt 250/400W 2 SEU3.560.18 SEU3.560.25

Obs.: ver tipos de cargas na página 60

Módulos interruptores

Descrição Mod. BLANCO MARFIL
Interruptor automático por 
presença 8A bivolt

2 SEU3.555.18 SEU3.555.25 
SEU3.555.25

Interruptor temporizado 2 seg. a 12 
min. 8A bivolt

2 SEU3.561.18 SEU3.561.25

Obs.: ver tipos de cargas na página 60

Módulo manual

Descrição Mod. BLANCO MARFIL
Termostato manual 8A bivolt 2 SEU3.562.18 SEU3.562.25

.

Módulos digitais

Descrição Mod. BLANCO MARFIL
Timer semanal programável 5A 
127V~

2 SEU3.542.18 SEU3.542.25

Timer semanal programável 5A 
220V~

2 SEU3.538.18 SEU3.538.25

Estação meteorológica 127V~ 2 SEU3.544.18 SEU3.544.25

Estação meteorológica 220V~ 2 SEU3.547.18 SEU3.547.25

Relógio despertador semanal 
127V ~

2 SEU3.543.18 SEU3.543.25

Relógio despertador semanal 
220V ~

2 SEU3.537.18 SEU3.537.25

Termostato semanal programável 
8A 127V~

2 SEU3.506.18 SEU3.506.25

Termostato semanal programável 
8A 220V~

2 SEU3.507.18 SEU3.507.25

Módulos detectores

Descrição Mod. BLANCO MARFIL
Detector de gás natural 12Vcc* 2 SEU3.710.18 SEU3.710.25

Detector de gás GLP 12Vcc* 2 SEU3.711.18 SEU3.711.25

Detector de inundação 12Vcc* 2 SEU3.713.18 SEU3.713.25

Sensor para detector de inundação                         SEU3.712

* Utilizar com fonte 127V~/12Vcc 
ou 220V ~/12Vcc

SEU3.559.18 SEU3.560.18

SEU3.555.18 SEU3.561.18

SEU3.562.18

SEU3.506.18
SEU3.507.18

SEU3.542.18
SEU3.538.18

SEU3.544.18
SEU3.547.18

SEU3.543.18
SEU3.537.18

SEU3.710.18
SEU3.711.18

SEU3.713.18

SEU3.712

Módulos fontes

Descrição Mod. BLANCO MARFIL
Fonte 127V~/12Vcc ± 10% 50/60Hz 2 SEU3.715.18 SEU3.71525

Fonte 220V~/12Vcc ± 10% 50/60Hz 2 SEU3.716.18 SEU3.71625

SEU3.715.18
SEU3.716.18
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Unica Plus Funções eletrônicas

Módulos de sinalização

Descrição Mod. BLANCO MARFIL
Luz de emergência autônoma 
127V~

2 SEU3.783.T

Luz de emergência autônoma 
220V~

2 SEU3.780.T

Luz sinalizadora vermelha 127V~ 1 SEU3.774.18R SEU3.77425R

Luz sinalizadora vermelha 220V~ 1 SEU3.775.18R SEU3.77525R

Luz sinalizadora transparente 
127V~

1 SEU3.774.18T SEU3.77425T

Luz sinalizadora transparente 
220V~

1 SEU3.775.18T SEU3.77525T

Módulos complementares

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO
Cego (2 unidades) 1/2 SEU9.864.18 SEU9.86425

Cego (2 unidades) 1 SEU9.865.18 SEU9.86525

Cego 3 SEU9.869.18 SEU9.86925
Cego com pré-corte (2 unidades) 1 SEU9.868.18 SEU9.86825

Saída de fio Ø 9mm com 
prensa-cabo

1 SEU3.860.18 SEU3.86025

SEU3.783.T
SEU3.780.T

SEU3.774.18T
SEU3.775.18T

SEU9.864.18 SEU9.869.18

SEU9.868.18 SEU3.860.18

SEU3.774.18R
SEU3.775.18R

SEU9.865.18

ULC - Unica Lighting Control

Descrição Mod. BRANCO
KIT ULC (Módulo de potência 
+ Conjunto teclado com placa 
branca) com conexão USB

SEU8.575.18

KIT ULC Basic (Módulo de 
potência  Basic + Conjunto teclado 
com placa branca)

SEU8.571.18

Módulo de potência ULC com 
conexão USB

SEU8.578

Módulo de potência ULC Basic SEU8.573

Controle remoto com 1 botão SEU0.876

Controle remoto com 11 botões SEU0.875

Módulo expansão de potência SEU8.576

Módulo dimmer para lâmpada 
fluorescente

SEU8.577

Descrição Mod. GRAFITO ALUMÍNIO

Módulo teclado Unica Lighting 
Control

3 SEU3.575.12 SEU3.575.30

SEU8.575.18 / SEU8.571.18

SEU8.578 / SEU8.573

SEU3.575.30

SEU0.875 SEU0.876 SEU8.576
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Unica Basic



43
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Unica Basic
Sobriedade e discrição para seus 
ambientes
Com um estilo clássico, a linha Unica Basic é a resposta clean para seus ambientes, com cinco cores 
sóbrias e monocromáticas de placas, harmoniza com a maioria dos ambientes. Fosco ou brilhante, 
Unica Basic traz ao seu projeto simplicidade e elegância.

• cinco cores monocromáticas
• três metalizadas: grafito, alumínio e citrino. 
• duas brilhantes: blanco e marfil.
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Alumínio Blanco

Marfil

Citrino Grafito

ATENÇÃO: Para as placas da série Unica Basic, utilizar os módulos e funções eletrônicas das séries Top e 
Plus. Cores ilustrativas.

Unica Basic 
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Unica Basic - Placas 4’’ x 2’’  
3 módulos - Termoplástico 

Cor Código
Alumínio (metalizado) SEU4.103.30

Blanco (brilhante) SEU4.103.18

Citrino (metalizado) SEU4.103.33

Grafito (metalizado) SEU4.103.12

Marfil (brilhante) SEU4.103.25

Unica Basic - Placas 4’’ x 4’’  -  
2 módulos - Termoplástico 

Cor Código
Alumínio (metalizado) SEU4.423.30

Blanco (brilhante) SEU4.423.18

Citrino (metalizado) SEU4.423.33

Grafito (metalizado) SEU4.423.12

Marfil (brilhante) SEU4.423.25

Unica Basic - Placa 2" x 2"  
2 módulos - Termoplástico

Cor Código
Blanco SEU2.002.18

Unica Basic              Placas 4’’ x 2’’

             Placas 4’’ x 4’’

                          Placa 2’’ x 2’’

Nota: utilizar os módulos das séries Unica Top e Unica Plus..

SEU4.103.30 SEU4.103.18 SEU4.103.33

SEU4.103.12 SEU4.103.25

SEU4.423.30 SEU4.423.18 SEU4.423.33

SEU4.423.12 SEU4.423.25

SEU2.002.18
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Placas diferenciadas

Tipo BLANCO

Placa-suporte 4’’ x 2’’ - 3 módulos áreas úmidas IP55* SEU11.103.18

* IP55: Índice de Proteção contra poeira e jatos d´água

Placas-suporte

Tipo BLANCO GRAFITO
Placa-suporte para divisórias de 1 módulo SEU47.201.18P SEU47.201.12P

Placa-suporte para divisórias de 2 módulos SEU47.202.18P SEU47.202.12P

Caixa de sobrepor

Tipo BLANCO

Caixa de sobrepor 65x65x48mm para 2 módulos** SEU22.302.18

                                  

** Utiliza os módulos da série Unica Plus (cor blanco), ver da pág. 38 a 41

SEU47.202.18P

SEU47.201.18P

SEU11.103.18

SEU22.302.18

Caixas de embutir

Descrição
Caixa 4’’ x 2’’ PRM3670

Caixa 4’’ x 4’’ PRM3690

Caixa 2’’ x 2’’ SEU87665

Suportes

Descrição
Suporte para placas 4’’ x 2’’ SEU7.103.P

Suporte para placas 4’’ x 4’’ SEU7.423.P

Suporte para placas 2’’ x 2’’ SEU7.002.P

PRM3670 PRM3690

SEU7.103.P SEU7.423.P

SEU47.202.12P

SEU47.201.12P

SEU87665

SEU7.002.P

Acessórios 
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Unica para 
automação 
residencial e 
predial
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Um show à parte em iluminação inteligente
Unica Lighting Control é o sistema de controle de iluminação da Schneider Electric que permite 
controlar individualmente cada um dos seis circuitos ligados a ele, além de armazenar quatro cenários 
programados por você. E tudo com apenas um simples toque.

A iluminação ideal para valorizar cada ambiente
Qualquer ambiente pode oferecer a iluminação perfeita para cada ocasião. Esteja ele pronto ou faça
parte de um novo projeto.

Com criatividade é possível programar a luz ideal para acompanhar qualquer estilo, a qualquer hora 
do dia ou da noite. E com a programação escolhida é possível criar ambientes e atender aos maiores 
desejos de design e sofisticação.

Unica Lighting Control
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Inteligência e praticidade a serviço do melhor resultado

Mais Comodidade e Conforto
O controle da iluminação é mais simples e prático, via
teclado de parede ou controle remoto, o que possibilita a
criação e mudança de cenários de iluminação com apenas
um toque. O sistema também pode controlar diversos tipos
de lâmpadas LED.

Mais Economia e Eficiência
A iluminação sob medida para cada ocasião contribui para
o gerenciamento total de energia da residência.

Mais Design
Teclado diferenciado nas cores Blanco, Marfil, Aluminio e
Grafito. Pode ser instalado em uma caixa de embutir
comum com perfeita adequação a qualquer decoração e
ambiente.

Mais Customização
Cada cômodo pode ter sua própria iluminação regulada de
acordo com as rotinas da família e o gosto de cada um.

Mais Durabilidade
As lâmpadas também ganham vida útil mais longa por não
serem acionadas sempre em plena carga.

Não é preciso projeto específico ou reforma 
para desfrutar de toda essa tecnologia.

• O teclado pode ser instalado em caixa de 
embutir comum 4” x 2”, com total 
aproveitamento da infraestrutura de 
tubulações já existentes.

• Possibilita a colocação de outro teclado ou 
pulsador para comando em paralelo.

• É possível instalar o módulo de potência no 
quadro de distribuição com trilho DIN, ou 
embutido no forro de gesso, com o mínimo de 
interferência no ambiente.

• Oferece ainda comunicação com o IHC - 
Intelligent Home Control, sistema de 
automação residencial da Schneider Electric, 
aumentando a possibilidade de uso e de 
programações predeterminadas.

Facilidade também na hora de instalar

 - Potência Máxima por circuito: 450W em 127V e 600W em 220V 
 - Potência Máxima total: 2000W em 127V e 4000W em 220V 
 - Pode-se ligar até 10 controles em apenas um módulo de potência!



51

Unica 
para o sistema KNX 
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Tecnologia KNX
A ideia central de um padrão para automação de residências e controle de edifícios por diferentes 
fabricantes foi fundamentalmente modelada pela Schneider Electric que é uma das principais empresas 
por trás da inovação e padronização dos sistemas de edificações.

Uma gama inicial de produtos já estava disponível em 1991. Atualmente, a linha de produtos da 
Schneider Electric oferece uma ampla variedade de produtos para painéis de controle, além de 
interfaces e sensores orientados ao design e às funções: dimmers universais, módulos para controle de 
cortinas, módulos digitais, fontes de alimentação, entradas binárias, gateways etc.

Com instalações elétricas convencionais você tem que determinar antecipadamente como e onde os 
sistemas de comutação de seu edifício serão instalados, mesmo antes da construção ser iniciada.

Com KNX da Schneider Electric, você pode manter suas opções em aberto. Isto porque todo o sistema 
pode ser alterado ou ampliado a qualquer momento - sem a confusão habitual e sem a necessidade da 
instalação de novo cabeamento.

Além disso, todos os dispositivos de tecnologia e das instalações do edifício são conectados por meio 
de uma única linha de barramento. A linha de barramento é instalada em paralelo com a rede elétrica. 
Quando você ativa um sensor (um pulsador, por exemplo), um atuador executa todos os comandos de 
acionamento necessários (o controle de movimentação da persiana, por exemplo). 

Aplicado em projetos iniciais ou naqueles já existentes.

KNX integra sob o 
mesmo protocolo 
funções que 
anteriormente 
eram controladas 
separadamente

* Informações adicionais sobre o padrão mundial da tecnologia KNX 
para sistemas de edificações podem ser obtidas na página inicial da 
KNX Association (www.knx.org). 

Persiana

Presença e 
movimento

Meteorologia

Temporizador

Ventilação

Áudio e vídeo

Iluminação

Aquecimento
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Ler em sua poltrona favorita à noite, assistir TV no sofa ou 
jantar com a família ou amigos é bem mais confortável se 
você não precisar levantar para acender e desligar cada 
lâmpada ou termostato individualmente.

Ao preparar ambientes individualizados – usando por 
exemplo um pulsador Unica de múltipla função, você pode 
combinar e operar uma ampla gama de funções diferentes. 

Assim que o ambiente é criado, ele pode ser iniciado ao 
toque de um botão – para criar uma iluminação adequada 
para assistir TV ou para ler, por exemplo, ou ao sair de casa 
de manhã. Se, ao fazer isto, você deseja que as persianas 
sejam elevadas, as luzes e o aquecimento desligados, você 
pode ativar a opção ‘Ausente’ e todas as funções serão 
executadas automaticamente.

Pulsador
• Pode ser utilizado 

para controlar luzes ou 
persianas de correr.

• Com o pulsador o 
sistema KNX pode ser 
utilizado para controlar 
luzes e persianas de 
acordo com a luz solar 
quando acoplado a 
um sensor.

Pulsador IV 
• Pode ser utilizado 

para controlar luzes ou 
persianas de correr;

• Com o pulsador IV o 
sistema KNX pode ser 
controlado por meio do  
controle remoto IV KNX.

Controle automático de 
iluminação
• Pode ativar persianas de 

correr ou luzes;

• O sistema pode ser 
utilizado para controlar 
luzes e persianas de 
acordo com detecção de 
movimento em corredores 
e escadas.

Controle de aquecimento 
individual
• Aquecimento de sala em 

função de presença;

• O aquecimento 
é fornecido 
automaticamente, na 
hora exata necessária 
e individualmente, por 
meio de unidades de 
controle da temperatura 
do ambiente. Não é 
necessário ligar ou 
desligar os aquecedores 
manualmente. Não 
se preocupe: se você 
esquecer de fazer isto, 
o sistema KNX fará por 
você.

Conecte a linha Unica ao seu 
sistema KNX

Consulte as empresas integradoras em nosso site 
www.schneider-electric.com ou ligue para 
0800 701 5400.



54

Unica 
para o sistema IHC 
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Automação com estilo, 
segurança e economia 
O IHC (Intelligent Home Control) foi criado pensando no conforto e na decoração da sua casa, tornando-a 
mais descomplicada e segura. Através de uma central de automação, o morador tem o comando de um 
avançado sistema de automação. 

Com o IHC você pode integrar diversos sistemas da sua casa, como climatização, segurança e 
iluminação. E ainda controlar tudo isso com um simples toque. De onde você estiver, em casa ou à 
distância via internet, telefone comum e celular. Transforme tecnologia em conforto, com segurança, 
economia e simplicidade.

Sistema flexível e modular 
O sistema IHC está preparado para garantir a segurança da família e do patrimônio através de sensores 
que detectam vazamentos de água e gás, em vários pontos, como cozinha, área de serviço e onde 
você achar necessário.

O IHC também disponibiliza controladores de acesso que impedem ou liberam a entrada de pessoas 
por meio do reconhecimento de impressão digital ou código pessoal.

Além disso, o sistema é modular, ou seja, você pode implantá-lo por etapas mesmo depois que a 
construção já estiver concluída. Basta que a infraestrutura esteja preparada para receber o sistema. 
A programação da automação também pode ser alterada ou ampliada a qualquer momento.

Por ser modular, o IHC pode ser instalado de forma centralizada ou descentralizada, facilitando sua 
utilização nos mais diversos tipos de edificações. A central do IHC é instalada no quadro de distribuição 
junto com os disjuntores. Todo o projeto, programação e instalação do IHC são realizados por uma 
empresa integradora de sistemas residenciais e prediais. Isso significa que você não precisa se 
preocupar com nada que seja relacionado a questões técnicas do sistema IHC. O integrador faz tudo. 

Consulte as empresas integradoras em nosso site www.schneider-electric.com 
ou ligue para 0800 701 5400.

TabletNotebook

Controle 
remoto

Celular
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Iluminação

Home 
theater

Climatização
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Interruptores e pulsadores

Área de aplicação 

Interruptores e chaves seletoras
● Controle (Lig./Desl.) de circuitos com cargas resistivas, 
indutivas e pequenos motores (iluminação com lâmpadas 
incandescentes e fluorescentes e transformadores, 
ventiladores, aspiradores de pó, controle de tomada de 
energia, etc).
● Dispositivos de controle com luminoso ou lâmpada 
indicadora inclui um LED conectado internamente. 
○ Itens com luminoso azul, para identificação noturna em 
condições de luz reduzida ou escuridão completa, por 
exemplo em corredores, escadas, etc. (a referência do 
produto termina em N). Neste caso, o led indica que a carga 
está conectada, porém está em modo de espera: quando a 
carga estiver em operação, o led estará desligado

Pulsadores
● Controle de campainhas e alarmes sonoros em geral.
● Controle auxiliar de reguladores, relés de retardo de tempo e 
interruptores de controle de detecção de presença.
● Controle de relés de impulso.
● Utilizado como controle para outros sistemas de tipo 
pulsador.
● Pulsadores com luminoso azul, para identificação noturna 
em condições de luz reduzida ou escuridão completa, por 
exemplo em corredores, escadas, etc. (a referência do produto 
termina em N).  Neste caso, o led indica que a carga está 
conectada, porém está em modo de espera: quando a carga 
estiver em operação o Led estará apagado.
 

Dados técnicos comuns
● Corrente e tensão nominal: 10 A x 250 Vca; 16 A x 250 Vca, 
20 A e 32 A (25 A) (também adequado para cargas 
fluorescentes).
● Materiais: polímero técnico auto-extinguível com excelente 
resistência a impacto e isento de compostos halogenados.
● Todos os dispositivos e tampas são resistentes a produtos de 
limpeza e radiação UV.
● O luminoso ou lâmpada indicadora é de LED, já instalado no 
dispositivo (não precisa ser conectado separadamente) e 
apresenta as seguintes características:
○ corrente máxima: 0,15 mA,
○ vida útil: 80.000 h,
○ Máxima elevação da temperatura: 7 °C.

Normas
● De acordo com a norma EN 60.669-1 e diretivas LV e EMC.
● Distância de abertura do contato: > 3 mm. 
● Resistência de isolamento: > 5 MΩ / 500 V. 
● Resistência dielétrica: > 2000 V. 
● Capacidade de interrupção mínima:
○ 200 operações a 1,25 x In e 1,1 x Vn, onde Pf (cosφ) = 0,3
○ 200 operações a 1,25 x In e Vn com lâmpadas de filamento de tungstênio (não aplicável a 
pulsadores).
● Vida útil mínima:
○ 40.000 mudanças de posição à In e 250 V, onde Pf (cosφ) = 0,6 (dispositivos de 10 A e 16 A)
○ 10.000 mudanças de posição à In e 250 V onde Pf (cosφ) = 0,6 (dispositivos de 20 A e 32 A)
○ 10.000 mudanças de posição com carga fluorescente (dispositivos de 10 A)
○ 5.000 mudanças de posição com carga fluorescente (dispositivos de 16 A).
● Impressão nos pulsadores: impressão indelével em base de acordo com a norma EN 
60.669-1.
● Corrente nominal para interruptores duplos é considerada na fase comum (a soma das 
correntes dos dois circuitos) de acordo com a norma EN 60.669-1. 
● Mecanismos para persianas de correr de acordo com a norma EN 60.669-1 (para interrup-
tores) e EN 61.058-1 (para dispositivos) Conforme norma EN 60.669-1.

Instalação
● Esses dispositivos podem ser facilmente montados e desmontados pelo painel frontal 
prendendo e soltando a trava. Durante a montagem, um ‘clique’ indica que o dispositivo 
encaixou corretamente no rack.
● Os pulsadores podem ser personalizados sob pedido, usando desenhos produzidos por 
impressão tipo carimbo.

Conexões 

● Terminais de conexão:  
○ para dispositivos de 10 A; - terminais com ou sem parafuso para cabos rígidos ou flexíveis até 
    2,5 mm2

○ para dispositivos de 16 A; - terminais com parafuso para cabos rígidos ou flexíveis até 4 mm 2 

● Legenda das cores: para rápida identificação de terminais na screwless ligação versões. 
 



58

Unica
Informações técnicas

Módulo interruptor
Interruptor simples Interruptor simples 

luminoso
Interruptor paralelo Interruptor paralelo 

luminoso

Interruptor bipolar 
simples

Interruptor bipolar 
simples luminoso

Interruptor intermediário

Interruptor intermediário 
luminoso

Interruptor bipolar 
paralelo

Módulo pulsador

Pulsador Pulsador luminoso

Interruptor para 
persianas e motores Luz de emergência 

autônoma
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Esquemas de ligação

Módulo campainha
Campainha cigarra (graduação de 
tonalidade) 

Campainha eletrônica 5 
melodias

Módulos tomadas
RJ11

RJ45 (8 fios)
Para linhas telefônicas

EIA/TIA/568A EIA/TIA/568B
(Recomendada)



60

Unica
Informações técnicas

60

Unica
Informações técnicas

Módulo variador de luminosidade (dimmer)

Rotativo bivolt 250/400W - 1 módulo (simples)

Rotativo bivolt 250/400W - 2 módulo (paralelo)

Para substituir o fusível, remover a base.

Módulo interruptor automático por presença

Bivolt 8A
Infravermelho passivo (PIR)

Zona de detecção

Interruptor temporizado (minuteria)

2 segundos a 12 minutos
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Esquemas de ligação

Módulo termostato manual (frio ou calor)

Instalação para calefação Instalação para condicionador de ar

Módulo termostato semanal programável

Instalação para calefação Instalação para condicionador de ar

Timer programável

Estação meteorológica Relógio despertador
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Módulos detectores

Gás natural, GLP Inundação

Interruptor por cartão

Instalação na placa 2’’ x 2’’ (padrão europeu)

Obs.: para instalar na placa 4’’ x 2’’ utilize dois 1/2 módulos cegos 
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Dimensões

Descrição do Produto Módulos Altura Largura Prof.

A B C

Módulos interruptores / pulsadores (Milímetros)

Interruptor /Pulsador 1 45 22,5 33

Interruptor /Pulsador 2 45 45 33

Módulos interruptores diferenciados (Milímetros)

Interruptor para persiana e motores 1 45 22,5 31,5

Interruptor por cartão luminoso 2 45 45 34,5

Módulos tomadas de energia (Milímetros)

Tomada padrão Brasileiro (NBR 14136) 10A 1 45 22,5 43

Tomada padrão Brasileiro (NBR 14136) 20A 1 45 22,5 43

Módulos tomadas de telefones, TV e 
dados

(Milímetros)

Tomada para antena de TV 1 45 22,5 42

Tomada RJ11 (4 fios) 1 45 22,5 22,5

Tomada RJ45 (8 fios) UTP Cat. 5E 1 45 22,5 36

Tampa para conector RJ45 AMP 1 45 22,5 21

Tampa para conector RJ45 AMP 2 45 45 21

Módulos campainhas (Milímetros)

Campainha cigarra 1 45 22,5 42

Campainha eletrônica 2 45 45 44

Módulos eletrônicos (Milímetros)

Variador rotativo 1 45 22,5 51

Variador rotativo 2 45 45 54

Interruptor automático por presença 8A 2 45 45 60

Termostato manual / Termostato semanal 
programável

2 45 45 46

Interruptorr temporizado / Timer semanal 
programável

2 45 45 46

Estação meteorológica /Relógio desperador  
semanal

2 45 45 46

Detector de gás natural /GLP / Inundação 2 45 45 50

Fonte 2 45 45 50

Descrição do Produto Módulos Altura Largura Prof.

A B C

Módulos de sinalização (Milímetros)

Luz de emergência autônoma 2 45 45 44,5

Luz sinalizadora 1 45 22,5 43,5

Módulos complementares (Milímetros)

Módulo cego 1 45 22,5 18

Módulo cego 3 45 67,5 18

Módulo cego 1/2 45 11,25 18

Módulo cego com pré-corte 1 45 22,5 18

Módulo saída de fio, diâmetro 9 mm 1 45 22,5 22

Placas e suportes (Milímetros)

Suporte para placas 4’’ x 2’’ 3 70 106 9

Suporte para placas 4’’ x 4’’ 6 112 116 14,5

Suporte para placas 2’’ x 2’’ 2 75 75 7

Placas 4’’ x 2’’ - 3 3 80 116 14

Placas 4’’ x 4’’ - 6 6 118 131 16,5

Placas 2’’ x 2’’ - 2 2 80 90 14

Placas diferenciadas (Milímetros)

Placa-suporte 4’’ x 2’’ para áreas úmidas 
IP55

3 90 126

Placa-suporte para divisórias para 1 módulo 1 50 23

Placa-suporte para divisórias para 2 
módulos

2 95 23

Caixas (Milímetros)

Caixa de sobrepor 2 65 65 48

Caixa de embutir 2’’ x 2’’ padrão europeu 2 71 71 42

Caixa de embutir 4’’ x 2’’ 3 103,5 59,5 48

Caixa de embutir 4’’ x 4’’ 6 102 102 48

Placas

4’’ x 2’’ 4’’ x 4’’2’’ x 2’’

Módulos

1 módulo 2 módulos1/2 módulo 3 módulos


