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Campanha Hager 
1 Abril a 31 Maio 2021

Eficiência,
poupança 
e conforto
Junto dos distribuidores Hager aderentes.

Hager - Sistemas Eléctricos Modulares, S.A.
Sintra Business Park, Edifício 5, Fracção A
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 Sintra
Tel.: +351 214458450

Agência Norte
Rua Professor Mota Pinto, 143
4100-356 Porto
Tel.: +351 228346650

info@hager.pt
hager.pt

Na compra 
de 300€*

Produtos em promoção:
- Interruptor crepuscular,
- Interruptores horários, 
- Programador digital semanal,
- Automático de escada,
- Detectores movimento.

Campanha limitada ao stock existente. DC_99_PT21

Oferta de:

* Valor líquido sem IVA
* Na compra de 300€ de produtos da campanha

O fornecimento dos brindes de oferta está limitado ao stock 
existente. Em caso de ruptura de stock de um dos brindes, 
será efectuada a substituição pelo outro.



Vantagens 
e benefícios

Campanha
Gestão de energia
Produtos em promoção

Interruptor 
crepuscular 
EE702
- Montagem saliente
- Sensibilidade regulável (2 a 1000 lux)
- Sonda integrada
- IP55

Automático 
de escada
EMN001
- Electrónico silencioso
- Reconhecimento automático do  
 modo de ligação (3/4 fios)
- Temporização de 30” a 10’
- Comutador forçagem manual

Interruptor horário
EH011, EH010

- Ciclo diário
- Reserva marcha (200h)
- Largura 1 módulo
- Passo mínimo 15’

EH011( c/reserva) | EH010 (s/reserva)

Detector de 
movimento 360°
EE804A, EE805A
- Tempo funcionamento: 5” a 30’
- Limiar luminosidade: 5 a 1000 lux
- Função crepuscular integrada
- Zona detecção:
 presença ø 4m / movimento ø 6m
- Encastrar (EE805A), Superfície (EE804A)

Programador digital 
semanal 
EGN103
- Fácil programação
- 56 passos de programa
- Programa semanal
- Mudança automática horário 
 verão/inverno

Detector de 
movimento IP55
EE820, EE830, EE840
- Tempo funcionamento: 5” a 15’
- Função crepuscular integrada
- Ângulo de detecção 140°/200°/360°
- Alcance da detecção: 16m
- De superfície IP55

Interruptores crepusculares 
Usados no comando automático de iluminação, 
o seu funcionamento depende da luminosidade 
ambiente medida: abaixo do limite regulado liga
a iluminação. Aplicações: reclames luminosos, 
montras, iluminação exterior, etc.

Interruptores e programadores 
horários
Electromecânicos ou digitais, permitem o comando 
automático de circuitos electricos de acordo com 
um programa horário (diário ou semanal) 
pré-definido. Aplicações: rega, aquecimento, 
iluminação exterior, mudanças de tarifas, extração/
insuflação de ar, etc.

Automáticos de escada
Permitem economizar energia ao desligar 
automaticamente a iluminação ao fim de uma 
temporização. Aplicações: iluminação de escadas, 
corredores, zonas de passagem, etc.

Detectores de movimento & presença
Salientes ou de encastrar, para aplicações em 
interiores, são uma solução 2 em 1: juntam a 
precisão de um detector de presença à abrangência 
de um detector de movimento. Aplicações: escritórios, 
instalações sanitárias, zonas de convívio, zonas de 
passagem, etc.

Detectores de movimento IP55
Adaptados a aplicações em interiores ou exteriores, 
reagem ao movimento, acendendo a iluminação se 
a luminosidade ambiente for insuficiente. 
Aplicações: iluminação exterior, garagens, escadas, 
etc.


