
Push Button  
Interfaces

Push Button Interfaces

2 - 4 - 6  Inputs / 4 - 2 outputs Led

Analog / Digital Module 8 IN / 4 Led OUT – 4 Thermostats 

Gateway 
KNX

Medidores de 
Energia

Energy meter mono 
ou trifásico

MID Certification

e-Suite
GRMS Software para gestão hoteleira, 

para supervisão de ambientes 
KNX e para controle de acesso e 

alarmes

Estação 
meteorológica

Estação meteorológica

controles e design 
botões

9025 | capacitive switches até 10 canais

3025 | 55 X 55 mm switches - 4 canais

eelecta | MiniPad - versão de 4 ou 8 canais 

Painéis Touch Painel Touch 3,5“

IP Touch Panel 5“

IP Touch Panel 8“

OTOMO  
Componentes do 

Sistema

DALI Module 2 ch. x 8 ECG Broadcast

4 IN + 0 OUT 

4 IN + 1 OUT

4 IN + 2 OUT

Brilho & sensor de temperatura

Presença & sensor de luz 2 canais   

Gateway OTOMO-KNX

Gateway OTOMO-IP-MODBUS

OTOMO App

Beacons

Supervisão

Horizone & Horizone mini 
supervision webserver fpara 

construção e automação 
residencial

Plataforma de painel

Virtual Badge

Controle de 
Acesso de  
Hóspedes

Doorpanel Transponder Reader
Transponder Holder

Transponder Card Encoder

 

Atuadores 
[Inputs - Outputs]

Inwall 3 inputs / 2 outputs module

F_Series DIN Rail Universal Modules Plus 
[com & sem SD card]

 
4 - 8 - 12 - 16 inputs / outputs 

4 - 8 - 12 - 16 - 24 outputs

DIN module 16 digital inputs

K_Series DIN Rail Universal Modules
4 - 8 - 12 outputs

Dimmers

1 Channel x 700 W  
(master & slave) 

2 ou 4 Canais x 300 W

4 Canais LED / RGB W

4 Canais 1-10 V

Controle 
do Clima 

Electrothermal valves module 
4-8 canais

Fancoil Controller 0-10 V

Universal Fancoil Controller 0-10 V

Valves / Loads Actuator 8 inputs /  

4+4 outputs

Motorised valve drive

Detetores de Presença  
e multisensores

Multi.Sensor Range Presence Detectors

Basic

Standard com controle de iluminação 

Multi.Sensor - controle de iluminação, 
temperatura, umidade, sensor de som

High Bay com controle de iluminação

Space.Sensor controle de iluminação, 
temperatura, umidade, sensor de som, ocupação 

e função de atividade

BLE.Sensor controle de iluminação, temperatura, 
umidade, sensor de som, ocupação, função de 

atividade e BLE beacon

Wide Range controle de iluminação
Corredor controle de iluminação

Plugin Sensor - CO
2
 + temperatura

Plugin Sensor - VOC + eCO
2
 + temperatura

Componentes do 
Sistema & Interfaces

Power Supply 640 mA

Power Supply KNX 1280 mA

USB Module

KNX IP Interface Secure

IP Router-KNX Secure Interface

Line coupler KNX

Time/astronomical Master

DALI Gateway

DALI Gateway  
Tunable White

DALI Gateway TW 2CH

DMX Gateway 

Mais conforto, mais energia, 

eficiência, escalabilidade e 

sustentabilidade para uma melhor qualidade de vida.

Benefícios de uma casa inteligente:

conforto e economia de energia.

O sistema de automação predial KNX integra funções dedicadas a todo 

porte de edifícios comerciais, escritórios, museus e prédios públicos.

O sistema oferece gerenciamento automático e garante contínuo controle 

integrado, reduzindo os custos de energia e melhorando a eficiência. 

Além disso, aumenta o conforto e segurança dos ocupantes e 

melhora a qualidade de vida. 

Automatizar as funções de uma residência para melhorar o conforto, 

segurança e facilidade de uso; orientada para o futuro também 

mantendo o valor do imóvel ao longo do tempo, contribuindo para a 

sustentabilidade ambiental e melhor usufruto da sua casa.

Edifício comercial ResidencialHospitalidadeSaúde

O setor de saúde exige conforto a qualquer dia e a 

qualquer hora em cada área para os pacientes e ótima 

condição operacional para os profissionais de saúde. 

O objetivo é aumentar a segurança e organizar o hospital 

e processos clínicos com boa relação custo-benefício, 

graças à nossa tecnologia de automação predial.

• experiência excepcional do hóspede através da 

usabilidade, conforto e design

• entrega de serviço de qualidade por meio de 

integração e eficiência operacional

• soluções competitivas, confiáveis e escaláveis 

para os operadores de hotelaria, preservando o 

investimento sobre a construção durante a vida útil 

do empreendimento.

Automação de salas para diariamente 

tornar a vida mais fácil para pacientes e 

para os profissionais de saúde.

Experiência única para hóspedes e 

funcionários. Os mais altos padrões 

de sempre, como meta principal.



INTEGRAÇÃO

CONTROLE DE 
BRILHO

CONTROLE DE
CORTINAS E PERSIANAS

DETECÇÃO DE 
PRESENÇA

DIMERIZAÇÃO 
CONSTANTE

CONTROLE 
HVAC

MONITORAMENTE DE 
CONSUMO DE ENERGIA

SUPERVISÃOCONFIGURAÇÃO DE
LÓGICAS INTELIGENTES

CONTROLE 
REMOTO

QUALIDADE 
DO AR

ILUMINAÇÃO
NATURAL

HOTEL SOFITEL
Singapore City Center - 
Singapura

CHARMING FOX SAMUI
Koh Samui - tailândia

HOTEL CATALONIA FIRA
BarCelona - eSpanha

VAN DER VALK HOTEL 
HEERLEN
heerlen - paíSeS BaixoS

ORMISTON JUNIOR 
COLLEGE
auCKland - nova Zelândia

SOFIA HOTEL BALKAN
Sofia - Bulgária

BOCCONI UNIVERSITY
milão - itália

DIESEL SPA HEADQUARTER
BreganZe (vi) - itália

ARPA HEADQUARTER
ferrara - itália

LS PLATOU CLARKSON 
OFFICES
oSlo - noruega

IRIS BLUE TOWER
duBai - united araB emirateS

urBan lighting
BellinZona - Suiça

TEMPLER VILLA
Kuala lampur - maláSia

INDOOR STADIUM 
tallin - eStonia

GORANI PALACE
milan - itália
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Há mais de 20 anos a Eelectron é, no cenário internacional, um modelo de referência tecnológica

liderança na aplicação do protocolo internacional KNX para automação predial e residencial.

A Eelectron, com suas filiais na Ásia, Europa, Oriente Médio, distribui seus sistemas em mais 

de 80 países em todo o mundo.

Eelectron spa
Via Monteverdi 6 | 20025 Legnano (MI) - Italia 
Tel: +39 0331 500802
Email: info@eelectron.com 
Web: www.eelectron.com

Eelectron® é uma empresa italiana que fabrica e vende 

dispositivos eletrônicos de hardware e software nos padrões 

KNX e Bluetooth, em mais de 80 países.

A linha de produtos da Eelectron atende aos setores de 

construção comercial, saúde, hospitalidade e evolução 

doméstica.

Membro da associação KNX na categoria de fabricantes 

desde 2005, Eelectron® representa um exemplo de líder em 

tecnologia na aplicação deste protocolo.

A filosofia da Eelectron incorpora design estético abrangente 

e envolvimento no desenvolvimento de dispositivos altamente 

inovadores, combinados com a interoperabilidade KNX e 

conformidade com os mais rigorosos padrões de qualidade 

internacionais geraram nossa reputação distinta.

Graças à facilidade de uso e instalação, ótima funcionalidade, 

alto conteúdo tecnológico e design italiano que oferece 

opções de personalização, os produtos Eelectron® são 

escolha privilegiada nos projetos mais ambiciosos.

Eelectron SpA é um centro de treinamento certificado 

KNX: credenciado pela KNX Association para a 

organização de cursos básicos, avançados e HVAC.

Building & Home 
evolution

Cooperação e engajamento inicial

Assistência de pré-venda de projetos e soluções

Suporte Técnico em vários idiomas

Extensões e atualizações pós-venda

Treinamentos virtuais e presenciais, documentação, ...

modern i zação  cont ínuacapacitando a experiência do usuário


