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ELETRÔNICOS
Módulos

GIZ LIZ TABLET LUX2 LIZFLEX CONDULETES
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MÓDULOS UTILIZADOS NAS SEGUINTES LINHAS:

DIMMER/VARIADOR DE LUMINOSIDADE

Regula a intensidade de luz do ambiente, proporcionando o aumento da vida útil das lâmpadas e economia de energia. 
Indicados para o comando de lâmpadas em ambientes onde há luz natural durante boa parte do dia, ou em salas 
decoradas, além de escritórios, teatros, salas de reunião, show rooms, varandas, etc.

Normas vinculadas NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1

Tensão de operação 127V / 220V (bivolt)

Potência: 200W-127V / 400W-220V

Tipo de lâmpada  Lâmpadas incandescentes, halógenas, dicrôicas sem trasformador 
e lâmpadas de led dimerizáveis por TRIAC

Consumo 1,2W em plena carga

Cores Branco e grafite

DIMENSÕES (mm) LIGAÇÃO
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Fase 2/Neutro

MINUTERIA ELETRÔNICA

Comanda o acionamento da iluminação de um determinado local pelo tempo determinado na instalação.
Indicada para ambientes de circulação de pessoas tais como corredores, halls de elevadores, escadas, garagens, etc.

CAMPAINHA ELETRÔNICA

Destinada à reprodução de alertas sonoros, acionados por pessoas presentes em outro ambiente.
Reproduz dois alertas distintos (dindon e cigarra) que podem ser usados para diferenciar ambientes como entrada 
social e a entrada de serviço. Substituias cigarras/campainhas eletromagnéticas, pois é bivolt automático e não 
queima pelo uso contínuo.

Normas vinculadas NBR 5410 

Tensão de operação 127V / 220V (bivolt)

Sons
Dindon e cigarra (reproduzido uma única vez por toque, mesmo 

quando o pulsador for mantido pressionado além do tempo 
necessário).

Segurança Não apresenta aquecimento mesmo que o pulsador for mantido 
pressionado.

Pressão sonora 80dBA (±10%) à 1 metro

Cores Branco e grafite

DIMENSÕES (mm) LIGAÇÃO

Normas vinculadas NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1

Tensão de operação 127V / 220V (bivolt)

Potência
Lâmpadas incandescentes – 200W

Lâmpadas fluorescentes com reator eletrônica ou compactas – 150W

Temporização Fixa de 90 segundos

Consumo 0,4W em 127V ou 0,7W em 220V

Cores Branco e grafite
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CAMPAINHA CIGARRA ELETRÔNICA

Destinada à reprodução de alertas sonoros, acionados por pessoas presentes em outro ambiente.

DIMENSÕES (mm) LIGAÇÃO

DIMENSÕES (mm) LIGAÇÃO

Normas vinculadas NBR 5410 

Tensão de operação 127V / 220V (bivolt)

Som Reproduzido durante todo o tempo que o pulsador for mantido 
pressionado.

Segurança Não apresenta aquecimento mesmo que o pulsador for mantido 
pressionado.

Pressão sonora 80dBA (±10%) à 1 metro

Cores Branco e grafite

Vermelho

Pulsador

VerdeAmarelo

Azul

Pulsador

Fase 2/Neutro

Fase 1

REDE ~

Pulsador

REDE ~


